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Woord vooraf 
 
 
In deze duografie vervolg ik mijn tijdreis naar en in het verleden. Heel alleen ga ik terug in de 
jaren en verplaats me voorzichtig door het donker van de geschiedenis. Van een ver 
verleden gaat het langzaamaan voorwaarts, als het ware omhoog, naar onze tijd. Af en toe 
lichten er brokstukken levensverhaal op, soms niet meer dan splinters. Uit die achter-
gebleven sporen probeer ik een samenhangend geheel te ontcijferen, het familieverhaal 
waarvan ik zelf deel uitmaak. Met gepaste nieuwsgierigheid tracht ik zicht te krijgen op het 
leven van mijn overgrootouders en mijn grootouders. Mensen die ik nooit heb gekend, maar 
waarmee wij als familie verbonden zijn. Het is een kwestie van stukje bij beetje leggen en al 
ordenend stapsgewijs verder zoeken. Uit de massa’s bestaand archiefmateriaal sporen van 
mijn voorouders zien te herwinnen. Van de ene ontdekking naar de andere. Nadenken over 
wat gevonden is en er met respect over schrijven. Dit is mijn tijdreis, een zoektocht in het 
verleden van een familie Bette. 
 

Het verbaast mij met welk een vanzelfsprekendheid mensen aan de geschiedenis van hun 
voorouders voorbij leven. Velen weten niet verder dan het eigen gezin te denken. Zelfs over 
de jeugd van hun eigen ouders weten ze weinig of niets. Door kinderen wordt het eigen 
gezin als vanzelfsprekend ervaren, zonder dat ze zich afvragen wat het levensverhaal is van 
vader of moeder. Maar volwassenen behoren toch beter te weten, zou je denken. Hoe 
waren de levensomstandigheden bij vader thuis, of bij moeder? Om maar te zwijgen dat we 
ons een voorstelling trachten te maken bij voorouders van een paar honderd jaar geleden. 
Velen nemen genoegen met een flinterdunne levensgeschiedenis. In sommige gezinnen 
wordt het verleden doelbewust verzwegen, maar in de meeste gevallen komt het gewoon 
weinig of niet ter sprake. Vreemd eigenlijk, die onverschilligheid ten opzichte van de eigen 
historie. Een gemis waardoor het zicht op het grotere geheel van het leven verdwijnt. Zonder 
erkende binding met het verleden, raken we onze voedingsbodem kwijt, waardoor 
verstarring en eenzijdigheden gemakkelijk toenemen als gevolg van gemis aan stijl, vorm en 
inhoud. Een verdrietig sarcasme is er vaak het gevolg van, dan wel innerlijke onzekerheid. 
Historisch onderzoek levert volgens mij een pleidooi voor het behoud van dragende ideeën, 
waarden, normen en deugden die in de drift om verandering verloren dreigen te gaan.  
 

Gelukkig is er juist in onze tijd een sterk groeiende belangstelling voor genealogie, de 
ontwikkeling van kennis omtrent verwantschap en families. Een genealoog is iemand die de 
afstamming en verwantschap van families naspoort ofwel ‘de stamboom uitzoekt’.  Een 
televisieprogramma als Verborgen Verleden laat de zoektocht zien naar de genealogie van 
een aantal bekende Nederlanders. Samen met de uitgebreide digitalisering van de archieven 
geeft dat programma een enorme impuls aan het genealogisch onderzoek. Het wordt pas 
echt interessant wanneer de oversteek gevonden wordt van de namen, plaatsnamen en 
jaartallen van de stamboom naar de echte familiegeschiedenis, de verhalen.  
 

Zoals ik bij Hans Montanus las: ‘Ieder mens is de laatste schakel in een ketting van mensen 
die eenmaal geleefd hebben en toch in zekere zin nog bestaan, want in hem komen ze nog 
eenmaal terug als de verrassende som van wat ze zelf eens geweest zijn (Godfried Bomans)’. 
Er is een onoverzienbare ruimte van generaties… 
 



De inhoudsopgave van dit boek vormt voor de lezer de ruggengraat ervan. Herhaling van 
bepaalde gegevens in de verschillende Bette-boeken is in zulke opeenvolgende 
generatiebeschrijving als deze niet uit te sluiten. De boeken kunnen los van elkaar gelezen 
en gebruikt worden.  Het gemis van een totaalindex op namen en plaatsen wordt enigszins 
vergoed voor de op internet gepubliceerde delen  http://www.bettecolours.nl/historieboeken/, 
die geheel doorzoekbaar zijn.  
Natuurlijk ben ik sterk overtuigd van het blijvende belang van de geschiedenis van onze 
voorouders. In de voorwoorden van de diverse historische Bette-boeken heb ik dat vanuit 
verschillende perspectieven getracht duidelijk te maken. Bij een goed en evenwichtig 
‘gebruik’ van het verleden stuiten we op onze eigen moderne tekorten. Geschiedenis 
bestuderen maakt je dankbaar voor wat er verworven is, maar ook nuchter voor het eigen 
gemis en onze bepaalde soort van armoede. Daarom heb ik de genealogie ook steeds 
beoefend samen met het historisch onderzoek naar de gebeurtenissen die het leven van 
onze voorouders mede bepaalden. Om zo van de weinige sporen die van gewone polder-
boeren, landbouwers, voerlieden, burgers en buitenlui zijn overgebleven toch een zo goed 
mogelijk beeld te schetsen. Er zit ook een betoon van eer en dankbaarheid in met betrekking 
tot hen, zonder wie wij er niet geweest zouden zijn.   
 

In zijn boek De kinderkolonie,  de wezenopvang in Veenhuizen (1824-1859) neemt auteur Wil 
Schackmann de volgende tekst op, voorafgaande aan de inhoud van zijn boek. Het is een 
overweging uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, welke opmerking ook 
voor dit onderhavige boek van belang is te beseffen aangaande hen die hier beschreven 
worden.  
‘Geboren worden, ja, dat is ene zaak welke overal vreugde baart, want de liefde tot zijn 
kroost huist even goed in de hut, als in het hof; al wordt er met de liefde die ook de arme tot 
zijn kroost heeft, door de machtigen der aarde nog dikwijls te ligtvaardig gespot. Nog eens 
geboren worden, het wereldtoneel betreden, ene onzekere toekomst tegemoet gaan, mensch 
worden, wat zal het zijn? Vragen, wel te doen, nimmer te beantwoorden.’ 
 

Bij dit alles toch ook de volgende overweging: het ligt in de lijn van het Nieuwe Testament, 
om het belang van biologische verwantschap enigszins te relativeren. Er is méér of beter 
gezegd, er is meerder. In andere publicaties, direct of indirect van mijn hand mocht ik daar 
eveneens op wijzen. Onder meer de boeken ‘In grote lijnen’ en ‘De boog in de wolken’ geven 
er enig zicht op en in het bijzonder natuurlijk dat andere levenswerk, de negenentwintig 
boekdelen van Studiebijbel. De hieronder staande website laat ook dat zien. 
            

           
Hans Bette  
Veenendaal, 2017 
www.jcbette.nl 
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DEEL 1  FAMILIEGESCHIEDENIS JOHANNIS IZAAK (I) BETTE (1828-1889) 
 
 

 
 
 
 
Zij groeien op in een polderboerengezin, in het land van hoge, wijde luchten. Het leven op 
een boerderij, met zorgzame ouders en het vele werk waarin zij al vroeg meehelpen, het is 
hun dagelijkse adem. De Bette-kinderen vormen met hun ouders, de meid en de knecht op 
hun pachthoeve van de Kroondomeinen een groot gezin. Elke dag is er op het boerenerf veel 
te doen en te beleven, zondags gaan ze met paard en wagen of soms lopend naar de 
Hervormde Kerk in het dorp. Ze weten niet beter dan dat er altijd voldoende en goed te eten 
en te drinken voor hen is. Maar dat is in die tijd en ook in hun omgeving lang niet overal zo. 
Een behoorlijk zwaar bestaan hebben de Prinslanders van het negentiende eeuwse 
Dinteloord. In het bijzonder ook vormen de dertiger jaren een crisistijd.  
 
HET OUDERLIJKE GEZIN VAN JOHANNIS IZAAK (I) BETTE1  
De zeven kinderen in het gezin van de Prinslandse pachtboeren Simon Bette en Elizabeth 
Timmers  hebben het niet zo in de gaten dat door misoogsten, ziekten en allerlei andere 
moeizame omstandigheden het zware werk van hun vader Simon en zijn knechten 
onvoldoende opbrengt. Simon Bette heeft al van zijn vroege jeugd veel ervaring opgedaan 
met de boerenarbeid, maar het is voor veel boeren in de Mariapolder net als voor hem 
werken tegen de bierkaai. Maar ze houden vol, de Bette’s op hun afgelegen pachtboerderij 
in het  polderland met de zware zeeklei.2 De rentmeester ziet ook wel dat onvoldoende 
inkomsten schering en inslag is bij veel van zijn pachtboeren. Hij is genegen de pacht nog 
maar weer te halveren en op te schorten tot betere tijden. Maar hoe lang  kan dit zo 
doorgaan? 

                                                             
1 Voor de uitgebreide familieachtergronden en het ouderlijk gezin van Johannis Izaak Bette verwijs ik naar mijn 
Isaac en Simon Bette, polderboeren rond Dinteloord, Veenendaal 2016; als PDF in te zien en te downloaden via 
http://www.bettecolours.nl/historieboeken/isaac-en-simon-bette/. Uit dit boek citeer en bewerk ik hier enkele 
basale onderdelen die de jeugd van Johannis Izaak Isaac Bette beschrijven en breid het uit met nader onder-
zoek en verwijzende literatuur. Johannis Izaak heette in het dagelijkse leven Jan, dat was zijn roepnaam. In de 
originelen zijn diverse varianten van de naamspelling, zowel voor- als achternaam: Bette-Betten; Isaac, Izaak, 
Izak etc. Zo ook in dit boek. Er is bewust niet getracht alles in eenheidsspelling te brengen.  
2 Veel inpolderingen in Noord-West-Brabant kwamen tijdens en na de 80-jarige oorlog onder invloed van 
protestanten tot stand. Dit verklaart, waarom hier, vooral ten noorden van de Mark--Dintel, een hoofdzakelijk 
hervormde bevolking woont. Het staatsdomein heeft hier veel eigendommen. De zo genoemde rentambten 
behoorden tot de Franse tijd aan het Oranje-vorstenhuis; later kwamen zij aan de staat. 
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Als een groot deel van de bevolking arm is en aan belangrijke voorwaarden voor een gezond 
bestaan zoals goede voeding, kleding en huisvesting slechts minimaal wordt voldaan, zal de 
lichamelijke weerstand tegen ziekten gering zijn. Geen wonder dat tal van epidemieën 
kunnen uitbreken. In 1829 heerste in verschillende delen van Nederland en vooral in de 
steden een mazelenepidemie onder kinderen. In 1831 zowel een kinderpokken- als een 
malaria-epidemie. Het jaar daarop waren het ziekten als pokken, malaria en cholera die 
slachtoffers maakten. Tot ver in 1833 vielen vele doden door de nog steeds heersende 
cholera-epidemie. En in 1835 volgde een roodvonkepidemie, die velen in ons land het leven 
kostte. In BR Dinteloord 1860-1870 kwam ik overlijdens tegen met: ‘pokken 1872’.  
 
Het was in hun gezin twee maal voorgekomen dat ze vanwege het overlijden van een van 
hun kinderen bij een graf stonden. De kleine Isaac Johannes, hun vierde kind, had net een 
maand geleefd toen hij in oktober 1818 stierf. Daarna waren er nog vijf kinderen in het gezin 
van Simon en Elizabeth geboren. Een enorm verdriet was daarna het overlijden van hun 
eerstgeborene, de zestienjarige Catharina. De jonge tiener was in de ijskoude februarimaand 
van 1830 in hun eigen boerderij, wijk D nummer 7, overleden. Veel jonge kinderen sterven 
er dat jaar in de wintermaanden. 
 
Op 21 augustus van datzelfde jaar waren er twee mannen van het dorp naar hun boerderij 
gekomen. Ze hadden in de mooie kamer gezeten en met vader Simon en moeder Elizabeth 
gesproken. Een van die mannen was de burgemeester van Dinteloord, Joseph Jiskoot. Hij 
moest officieel verklaren dat hun zusje Catharina ‘geen roerende of onroerende goederen’ 
had nagelaten. Dat werd hem door de vader en moeder bevestigd en Simon en Elizabeth 
legden daarmee tevens vast dat zij in eigen naam en als voogden over de met name 
genoemde minderjarige kinderen, de volle broers en zusters van Catharina, te weten Jacob, 
Johanna, Maria, Izaak Johannis, Anna Maria, Johannis Izaak en Adriana Bette, als 
erfgenamen van Catharina zijn gesteld. Maar dus tevens dat er geen roerende of onroerende 
goederen van belang door haar zijn nagelaten… Dit alles vanwege de memorie van aangifte 
voor de ontvanger der belastingen. De beide ouders tekenen met licht bevende hand. 
 

 
 
Het leven neemt langzamerhand zijn gewone gang. Het gezinsleven gaat eerst hortend en 
stotend weer verder, in rouw, maar toch. De kinderen vragen hun aandacht. De zomer komt 
eraan en er moet worden geploegd, gezaaid en geoogst. Het boerenbedrijf heeft  dagelijkse 
en voortdurende inzet nodig. De  twaalf paarden, de veulens, de koeien, ossen, kalveren, 
kippen, varkens, kortom de hele beestenboel moet gevoerd en onderhouden worden. Gerst, 
tarwe, rogge, klaver, bonen, meekrap en hooi worden geoogst en van het land naar de 
hoeve binnengehaald.3 Vader Simon en moeder Elizabeth zijn er soms even en soms hele 
tijden met hun hoofd niet bij. Ze hebben verdriet, groot verdriet om de kleine Isaac Johannis 
en hun lieve Catharina. De kinderen merken het.  

                                                             
3 Zie Isaac en Simon Bette…, p.325-330.  
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Dan wordt het winter van het jaar 1834. We zijn dan vijf moeizame jaren verder. Het land 
levert niet op wat er gedacht was. Kerkelijk is er opschudding ontstaan doordat gelovigen die 
de Hervormde Kerk niet langer als de hunne kunnen zien eruit vertrekken. ‘De Afscheiding 
van 1834’ zal dat fenomeen gaan heten. De ziekten cholera en roodvonk gaan ook nog in de 
polders rond en eisen slachtoffers. Wat er precies de oorzaak van is, kunnen we niet 
achterhalen, maar vader Simon Bette wordt ziek en aan het eind van de eerste maand van 
januari 1835 overlijdt de 46-jarige polderboer, vader van een groot gezin.  We zijn nog geen 
zes weken verder of de zevenenveertig jarige weduwe-moeder Elizabeth overlijdt. Zeven 
Bette-kinderen blijven geschokt en verweesd achter.4  
 

 
 

Rien Poortvliet verbeeldt hoe kinderen al vroeg leren  
de handen uit de mouwen te steken5 

 
Een verscheurende en buitengewoon verwarrende ervaring is het, wanneer op jonge leeftijd 
eerst je vader en kort daarna je moeder overlijdt. Er is een levensgroot gat in je leven 
geslagen. Je bent voortdurend op zoek naar datgene wat die lege plek kan vullen en je vraagt 
je af of jij er iets aan had kunnen doen… Hoe moet het in vredesnaam nu toch verder? 
 
De zeven kinderen van de Dinteloordse polderboeren Simon en Elisabeth Bette hebben zoals 
zovele wezen deze traumatische ervaringen moeten doormaken. Hun levens zijn gevormd 
door dit grote, dieppijnlijke gemis. Enkelen zijn nog heel jong wanneer hun ouders overlijden 
en geen van allen kunnen ze het vaderhart en de moederliefde missen. Maar het is zoals het 
is en anders niet. Ze moeten verder en het gaat verder. Eerst komt er een verzorgster op de 
boerderij. Elizabeth van Sliedrecht heet ze, een weduwe uit de familie.6 Maar de boel moet 
verkocht worden om de pachtschulden te dekken en de erfenis te bepalen. Het gaat de 
jonge kinderen voor het grootste deel voorbij. Ze hebben er geen stem in en worden 
uiteindelijk ‘ondergebracht’ in verschillende gezinnen.  
 
In mijn boek over dit gezin (zie voetnoot 1) schrijf ik na het uitgebreide onderzoek en het 
verhaal van de gebeurtenissen er een ingekorte versie over. Daaruit neem ik de tekst 
aangaande de gezinssituatie na het overlijden van de beide ouders hier over: 
 

                                                             
4 Zie BIJLAGE I, Weeskinderen. 
5 Langs het tuinpad van mijn vaderen, Kampen 1987, p.58. 
6 Isaac en Simon Bette, p.347, 348. 
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‘Het leven van de zeven kinderen Bette na het overlijden van Simon en Elizabeth 
De zeven (van de negen) kinderen die Simon en Elizabeth in hun huwelijk kregen, hadden bij het 
overlijden van hun ouders  op 31 januari en 18 februari van het jaar 1835 de volgende leeftijd:  
  
Jacob    geboren 12-08 1815 was negentien jaar oud 
Johanna   geboren 26-11 1816 was achttien jaar oud 
Maria   geboren 09-01 1822 was dertien jaar oud 
Izaak Johannis   geboren 09-02 1824 was elf jaar oud 
Anna Maria  geboren 26-12 1825 was negen jaar oud 
Johannis Isaac   geboren 19-03 1828 was zeven jaar oud 
Adriana Johanna  geboren 07-07 1829 was vijf jaar oud. 
 
Wat een diep-tragische werking gaat er uit van het zo kort na elkaar overlijden van beide ouders met 
zo’n aantal jonge, nog niet volwassen kinderen! Hoe moet het nu verder met die zeven kinderen? 
Alleen de oudste zoon, Jacob, zou mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen als hij als knechtje op een 
bouwhoeve bij familie o.i.d. zou worden aangenomen en opgeleid.  
 
Uit de ons bekende geschiedenis weten we dat Jacob, Johanna, Anna Maria en Adriana ongehuwd 
zullen blijven. Maria Bette zal 21-05 1859 op 37-jarige leeftijd in Willemstad trouwen met Gerardus 
de Nijs en Johannis Isaac (die onze stamlijn voortzet) zal in Dinteloord 08-06 1855 op 27-jarige leeftijd 
trouwen met de Steenbergse Elizabeth van der Vliet. 
 
Door wie zijn deze kinderen opgevoed? Hebben zij gedeeld in de nalatenschap van hun ouders? Het 
zijn vragen die zich als vanzelf aandienen en waarvan een groot gedeelte van de antwoorden reeds 
uit ons onderzoek gebleken is.7 De vraag naar de directe geschiedenis na het overlijden van de beide 
ouders blijft echter open en is onderwerp van het slotonderzoek. 
Wat we tot nu toe weten over hun jeugd en leven na 1835, samengevat:  
 
Jacob is op 5 december 1835 als 20-jarige boerenknecht in Tholen terecht gekomen, op 3 december 
1840 voor een paar maanden naar ‘Prinsland’, 18 maart 1841 weer terug in Tholen/St. Philipsland, 16 
februari weer naar Prinsland, alwaar hij 11 februari 1868 op 52-jarige leeftijd ongehuwd overlijdt.  
  
Johanna is op een zeker moment verhuisd naar Steenbergen. De eerst bekende melding na 1835 is uit 
Bev. Reg. Steenbergen (1880-1900 A-B), ongehuwd, N.H. naaister woont op de huisnummers B 324, 
B80 en B36; 24 oktober 1899 woont haar zuster Adriana Johanna bij haar in. Johanna overlijdt 22 
januari 1901 te Steenbergen op 84-jarige leeftijd.  
 
Maria is verhuisd naar Willemstad. Eerst bekende melding na 1835 is dat ze ‘dienstmeid’ is als zij 21 
mei 1851 op 29-jarige leeftijd trouwt met werkman Gerardus de Nijs. De getuigen zijn allen uit 
Willemstad. Ze wordt 2 februari 1861 moeder van Anna Elisabeth (den Nijs). Maria’s broer Izaak 
Johannis en hun zus Adriana Johanna komen begin 1866 naar haar en wonen bij hen in Willemstad. 
Zij vertrekken resp. april 1867 en maart 1869 weer naar Dinteloord. Maria overlijdt 9 maart 1867 op 
45-jarige leeftijd te Willemstad.  
 
Izaak Johannis: Van Izaak is alleen bekend wat hiervoor breder geschreven is (pag. 247-253 van het 
boek Isaac en Simon Bette,…) over de hulp en bijstand die hij verleent rond het overlijden van zijn 
zuster Maria in Willemstad, het feit dat hij direct 27 april 1867 naar Dinteloord terug verhuist en 
inwoont bij zijn broer, vrachtrijder Johannis Izaak en diens gezin van vier kinderen in hun huis, wijk C 

                                                             
7 Zie Isaac en Simon Bette, …onder ‘Het gezin van Simon Bette en Elizabeth Timmers in Dinteloord I’, p. 235-261 
en wel met name het onderdeel Geschiedenis van de kinderen van Simon Bette en Elizabeth Timmers, p. 245-
261, n.b. 257-261. 
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huisnr. 1. Verder zijn gedocumenteerde overlijden aan het eind van datzelfde jaar in het 
Stadsziekenhuis van Rotterdam (Coolsingel 15) als ongehuwd, op 18 november 1867. Izaak is dan 
zonder beroep en ruim 43 jaar oud.  
 
Anna Maria is een van de drie kinderen waarvan we weten dat ze in de eerste paar jaren aansluitend 
op het overlijden van Simon en Elizabeth is opgenomen in het gezin van aangetrouwde 
familie/vrienden van haar ouders. Anna is van 1836 tot ergens in 1838 opgenomen in het huisgezin 
van Adriaan van Dis (1785-1867) en diens vrouw Adriana Vogelaar. Waarschijnlijk is deze wezenzorg 
met het toen forse bedrag van 60  gulden per jaar per Bette-kind via de diaconie van de Hervormde 
Kerk geregeld. In 1839 is er een volkstelling gehouden waarvan een Bevolkingsregister in het archief 
van Dinteloord te vinden is, maar dit is nadat Anna in 1838 vertrokken was ‘naar Leijden’.  Uit de 
overlijdensaangifte van Adriaan van Dis komen we niet te weten in welk huis hij woonde. Onderzoek 
heeft de gedachte gebracht dat Anna Maria hoogstwaarschijnlijk vanaf haar jonge jeugd heeft 
geleden aan epilepsi en daarvoor eerst in Leiden en later in Haarlem in ‘instituten’ heeft gewoond tot 
ze op woensdag 22 juli 1903 in het ‘gesticht’ Bethesda-Serepta op 77-jarige leeftijd in Haarlem 
overleed. 
 
Johannis Izaak: Ook deze ‘Jan’ is in eerste instantie in het gezin van Adriaan van Dis en Adriana 
Vogelaar voor het wezengeld van 60 gulden in het jaar ondergebracht. Dit gezin wist zoals vele 
ouders in die tijd van veel verdriet om vroeggestorven kinderen en hebben zich blijkbaar dat van de 
kinderen Bette eveneens aangetrokken. Zij woonden in de dertiger jaren van de 19de eeuw niet meer 
op een hoeve maar hoogstwaarschijnlijk in de kern van het dorp Dinteloord. Bij de eerstvolgende 
volkstelling na 1835 (in 1839) is Johannis Izaak Bette, geboren 19-03 1828 elf jaar oud en zal dus nog 
in dat (of een) gezin gewoond hebben.  Onderzoek van Bevolkingsregister Dinteloord 1839 levert op 
pagina 19 de namen van Johannes en Adriana Bedden (sic) op, die wonen bij het jonge gezin Leendert 
Vissers (24) en Catharina Tielemans (24), een arbeidersgezin op de Oostvoorstraat (wijk A, nr. 64).8 Bij 
hen woont ook de moeder van Leendert Leendertsz. Vissers, naaister Antje Bruinzeel van 53 jaar uit 
Sint Annaland (een dorp in de gemeente Tholen, Zeeland). De eerstvolgende volkstelling in Dinteloord 
is die van 1860-1870 en dus niet langer relevant voor het zoeken naar een gastgezin voor de 
weeskinderen Bette.  
 
Johannis Izaak is 18 juni 1855 gehuwd met Elizabeth van der Vliet en woont met haar en hun gezin in 
1857 in wijk B huisnr. 126, in 1860 wijk C huisnr. 1, zo ook tot en met in elk geval januari 1869. Bij het 
overlijden van hun laatste zoontje, de 10-jarige Simon Martinus op 23 april 1879 is Johannis 
vrachtrijder en wordt het huisnr. niet genoemd. Bij het overlijden van de 59-jarige Elizabeth van der 
Vliet op 4 februari 1887 staat Johannis Izaak Bette te boek als  rijtuigverhuurder. Als Johannis Izaak 
zelf overlijdt 8 juli 1889 is hij vrachtrijder en 61 jaar oud. 
 
Adriana Johanna: Dit zesjarige meisje vindt eveneens zorg, bed, brood en onderdak in een 
pleeg/weesgezin, dat van Helbertus Vriens (voor een brede beschrijving van haar boeiende leven, zie 
blz. 256-260 van Isaac en Simon Bette,…). Zoals daar beschreven, woont zij na het gezin Vriens-
Bierings in elk geval in 1839 evenals haar broertje Johannis bij de familie Vissers-Tielemans. Over 
Adriana’s hulp aan diverse Bette-gezinsgenoten is hierboven reeds geschreven. In 18609 woont de 31-
jarige naaister Adriana Bette in bij Herbert Vriens en Maria Bierings, de familie waar ze als jong 
meisje is opgevangen, op Oostachterweg nr. 31. Na haar periode in Willemstad is ze in 1869 weer 
terug in Dinteloord, waarna ze zo’n 30 jaar later bij haar zuster Johanna in Steenbergen inwoont. Als 
ze zelf 71 jaar is verhuist ze nogmaals naar een familiaire omgeving in Buurmalsen waar ze in 1911 
op 81-jarige leeftijd overlijdt. Adriana had een lang, dienstbaar en werkzaam leven.’ 

                                                             
8 Opgemerkt is al dat Johannis als 13-jarige wordt aangemerkt en Adriana als 11-jarige, terwijl dat moet zijn 11 
en 9 of hooguit 10 jaar. 
9 Zie BR Dinteloord 1860-1870 en blz. 259,260 van dit boek. 
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De Dinteloordse Mariapolder met de hoge en wijde luchten 
 
 
 
JOHANNIS IZAAK (I) BETTE (1828-1889)  
 
Zes van de zeven kinderen uit het gezin van Simon en Elizabeth worden na de dood van hun 
beide ouders en nog een korte periode op de eigen hoeve bij verschillende Dinteloordse 
families ondergebracht.  
 
De oudste zoon Jacob gaat al in december van het sterfjaar van hun ouders op een boerderij 
in Tholen werken. Zo het er naar uitziet, zullen ze hem voor lange tijd niet zien of spreken. 
Johanna is al achttien en zal wel al snel als dienstertje in een Dinteloords gezin gewerkt 
hebben, maar verhuist op een zeker moment naar Steenbergen.  
Maria trouwt op haar 29ste en gaat met haar man in Willemstad wonen.  
Izaak Johannis blijft in Dinteloord en overlijdt op zijn 43ste ongehuwd en zonder beroep in 
een ziekenhuis in Rotterdam.  
Anna Maria van negen jaar wordt samen met Johannis Izaak van zeven opgenomen in het 
gezin van ‘familie’. Ze wonen eerst op hun hoeve en later in het dorp. Anna Maria zal 
vanwege haar epilepsie al spoedig naar een ‘inrichting’ in Leiden verhuizen en veel later naar 
het eerste epilepsiecentrum van Nederland, in Haarlem  
Ook Adriana Johanna wordt in een Dinteloords pleeggezin opgenomen. Zij wordt een 
bekwame naaister die op latere leeftijd bij haar zus Johanna in Steenbergen gaat wonen en 
het ouderlijke gezin in ziekte en zeerte, zo goed en zo kwaad als dat gaat, verder helpt.  
 
We zullen ons nu richten op de eerste hoofdpersoon van dit boek, Johannis Izaak Bette 
ofwel: Jan. We onderzoeken wat we van hem te weten kunnen komen en proberen door een 
constructie van de gevonden gegevens zijn levensverhaal te vertellen.  
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Johannis Izaak, jeugdjaren en gebeurtenissen 
 
Veel informatie over de afkomst en jeugdjaren van een willekeurige boerenzoon uit het 
polderland van West-Brabant zullen we niet vinden. Eenvoudigweg omdat zulke 
egodocumenten in de negentiende eeuw zelden of niet geschreven werden. We beginnen 
daarom eenvoudigweg met de eerste vermelding van zijn Johannis Izaak in de officiële 
stukken van de Burgerlijke Stand, dit te meer omdat de kerkarchieven van Dinteloord in de 
tweede wereldoorlog door brand verloren zijn gegaan.  
 

 
 
Dinteloord, Burgerlijke standregister, Geboorteregister 1828 
Johannis Izaak Bette 19-03-1828 Aktenummer 22 (Mariapolder 231) 
 
1828: In bovenstaande akte komen we gelet op de eerdere geboorten een verandering van 
woonplaats van het gezin Simon en Elizabeth Bette op het spoor, want Johannis Izaak is 
geboren in de Mariapolder en wel in huis nummer 231. Het ziet er naar uit dat het gezin 
tussen 1825 en 1828 van de Dintelpolder10 naar de Mariapolder is verhuisd. Vader Simon is 
39, moeder Elizabeth inmiddels 40 jaar oud, bouwman en bouweresse. De naamgeving van 
dit jongetje is pregnant omgekeerd aan die van eerdere Bette-zoontjes. 
Mede-aangevers zijn de 39-jarige herbergier Cornelis Meeuwisse van Dis en de 33-jarige 
winkelier David van de Meeberg, welke laatste we niet meer tegenkomen in dit deel van het  

                                                             
10 De hoeve van de eerste schoonvader van Simon Bette, Adriaan Adriaanszn van Dis en Catharina van den 
Berg, waar Simon en Elizabeth toen meewerkten, zie Isaac en Simon Bette, … p.245 en BIJLAGE VII in dat boek. 
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BS-register. De predikant die dan in de Nederlands Hervormde Kerk van Dinteloord voorgaat, 
is Johannis Hermanus Hasselbach.11  
 
1835: Na het overlijden van zijn ouders woont Johannes Izaak bij Adriaan van Dis en Adriana 
Vogelaar in het dorp Dinteloord. Het kan zijn dat hij daardoor ook naar een nieuwe school 
moest. De polderkinderen gingen voor zover het mogelijk was mogelijk toen al naar een 
schooltje aan de Boompjesdijk. Over de lagere school in het Dinteloord van rond 1830 is mij 
weinig bekend geworden.  
 
1839: De visser Adriaan Adrzn. van Dis en zijn vrouw Adriana Vogelaar, familie van de 
Bette’s, hebben twee van de kinderen Bette, Anna (9) en Jan (7), vanaf 1835 in hun gezin 
opgenomen. In 1839 woonden zij aan de Westvoorstraat daar en woont ook de oude 
moeder van Adriaan, Catharina van den Berg (90), bij hen in.12 De drie kinderen Van Dis zijn 
dan Erkje van 22 jaar, de timmermansknecht Adriaan (19) en schoenmakersknecht Arie (17).  
 
In dat pleeggezin waren ze (mogelijk vanwege de drukte en de oude moeder) niet zo lang, 
want bij dezelfde  volkstelling wonen in elk geval Johannes en Adriana (dan 13 en 11 jaar 
oud), die als Bedden worden genoteerd, in de Oostvoorstraat13, in een woning met drie 
huisgezinnen en wel bij arbeider Leendert Vissers en zijn vrouw Catharina Tielemans en hun 
gezin. Adriana kwam van het gezin van voogd Helbertus Vriens.14  
 

 
 
Dinteloord, Bevolkingsregister 1839, sch.p.19   
 

 

                                                             
11 Ds. Hasselbach werd gedoopt te Amsterdam op 1 december 1776. Hij is begonnen als predikant in Drumpt 
waar hij op 31 maart 1799 werd bevestigd. Vanaf 14 maart 1802 was hij predikant in Haaften. Op 7 oktober 
1827 werd hij predikant te Prinsenland (Dinteloord). Op 1 september 1839 is hij overleden. Zijn dochter Sara 
bleef in Dinteloord, vanwege haar huwelijk met Gerrit Christiaan Struijk van Bergen, die notaris was in 
Dinteloord. 
12 Het was deze moeder Catharina van den Berg voor wie Simon Bette jarenlang de boerderij gerund had 
omdat hun dochter Erkje (!) zijn vroeg overleden eerste vrouw was. Hier zie je familiebanden in werking! 
13 Uit eerder onderzoek blijkt het wijk A huisnr. 64 te zijn. 
14 Zie voor de voogdijplaatsing van de diverse Bette-kinderen Isaac en Simon Bette,… p.257-260.  
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Dinteloord, dorpskern o.m. Westvoorstraat en Oostvoorstraat,  
met genummerde percelen, onderste tekening: Boud Slings15 

 

                                                             
15 Onderste tekening uit Rian Sulkers, ‘De Oostvoorstraat rond 1940’, in Jaarboek 2009 jaargang XVII van 
Cultuurhistorische vereniging ‘Nyen aenwas van Nassau, Dinteloord 2009.   
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Nederlandse Hervormde Kerk                 Oostvoorstraat16 
 

 
 
Oostvoorstraat 
 

              
 
De Kreek                       Dinteloord centrum 

                                                             
16 Genealoog Hans Prince, maart 2016: ‘De Oostvoorstraat is als gevolg van de demping van de zuidzijde van De 
Kreek, voor een deel sinds ongeveer 30 jaar veranderd in Raadhuisplein en Princehof (een naar appartementen 
omgebouwd winkelpand). Bij de foto van De Kreek gaat het  aan de rechterzijde om de achterkant van 
bebouwing van de Oostvoorstraat, waar ook een  kerkgebouw stond, m.i. een voorloper van de Gereformeerde 
Gemeente of Gereformeerde Kerk onder het kruis, ‘Kruisgemeente’. De Oostvoorstraat is bij het 
bombardement zover mij bekend niet getroffen i.t.t. de Westvoorstraat waar Ned. Herv. Kerk en R.K. kerk en 
Ger. Gem. Kerk aan grensden, die allen werden verwoest. De oostzijde van de Oostvoorstraat heeft nu de 
oneven nummers, als dat altijd zo geweest is, zou dat kunnen betekenen dat nr. 64 aan de zgn. kreekzijde 
(west) heeft gestaan.’ N.B. Onder meer van de Westvoorstraat en de Oostvoorstraat zijn nogal wat foto’s 
opgenomen in Dinteloord in oude ansichten, dl. 1, H Goulooze Zaltbommel 1972 en dl. 2, J.R.F. Kleefman, N. 
van der Vorm-van Tilburg, Zaltbommel 1992. 
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1840: Het overlijden van tante Maria Bom 
Wij weten natuurlijk niet hoe de familieband was tussen tante Maria (Bom-Bette;  de zus van 
hun vader Simon) en hun gezin, maar op 12 augustus 1840 komt deze 54-jarige weduwe- 
landbouweresse te overlijden. Voor de oudere kinderen Bette zal haar sterven indruk 
hebben gemaakt. Het was immers een bepaald kleine familie. Uit de overlijdensakte en 
Memorie van Successie merken we het een en ander op. 
 

 
 
Dinteloord, Burgerlijke Standregister (BS), Overlijdensregister 1840 sch.p.13 
 
N.B. Aangevers van haar overlijden zijn de 54-jarige Johannis Marinus van Schilfgaarde, van 
beroep koster van de Gereformeerde Kerk, en de 42-jarige timmerman Pieter Rijnsaartdt. 
Bouweresse Maria Bom-Bette is overleden in het huis wijk C, nummer 47.17 Dit is de 
boerderij van Marijnis Bom en Maria Betten in de Oudlandsche (=Oud Prinslandsche) Polder.  

                                                             
17 Op 6 juli van datzelfde jaar 1840 is er een jongetje van twee jaar overleden met de naam Marijnis Bom, 
zoontje van Johannis Bom, bouman en Maria van Nieuwenhuijzen, n.b. in het huis wijk C nummer 47. Hier 
tekent eveneens de koster van de Gereformeerde Kerk, Johannis Marinus van Schilfgaarde, welke koster hier 
echter als vijfenveertig-jarige wordt aangemerkt. We krijgen de indruk dat Maria Bom-Bette, moeder van 
bouman Johannis Bom bij haar zoon op de boerderij inwoont. Op 10 juni van datzelfde jaar 1840 overlijdt in 
hetzelfde huis (C, 47) Johannis Bom van zeven jaar, zoontje van Johannis Bom, bouman en van Maria van 
Nieuwenhuijzen.  In 1839-1841 is kerkkoster Van Schilfgaarde niet vaker als aangever opgetreden. Het ziet er 
m.i. naar uit dat  families Bom-Nieuwenhuizen en Bom-Bette tot de ‘Gereformeerde’ Kerk (‘onder het kruis’?) 
behoorden. In 1826 staat Van Schilfgaarde en zijn vrouw Maria Duivelaar aangemerkt als winkelier (Westzeide 
87). De achtenvijftig jarige Johannis Marinus van Schilfgaarde overlijdt Dinteloord, 4 juli 1845 en woont wijk B 
nummer 24. Hij staat dan te boek als ‘koster der gereformeerde kerk’.  
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In de Memorie van Successie, welke wordt opgesteld in verband met eventuele erfbelasting, 
wordt een stuk gevonden met betrekking tot de Aangifte van de nalatenschap van Maria 
Bette, weduwe van Marijnis Bom. De aangifte wordt ondertekend door haar kinderen en 
‘behuwde kinderen’ en houdt o.m. in dat de overledene geen onroerende goederen heeft 
nagelaten18 en dat er geen vruchtgebruik vervallen is. De ondertekenaars zijn 1. Johanna 
Bom, bouweresse, gehuwd met Jacob van Sliedregt; 2. Johannis Bom, bouman, ‘zo voor 
zichzelve als in betrekking van voogd over zijn minderjarige broeder Simon Bom, daartoe 
benoemd door hunne moeder Maria Bette, die weduwe was van gemelde Marijnis Bom’, bij 
testament gepasseerd voor de notaris Gerrit Christiaan Struijk van Bergen en getuigen te 
Dinteloord 27 juli 1840; 3. IJzaak Bom, bouman, ‘voor hemzelven’ en 4. Frans Bom, ‘mede 
voor hemselve’, wonende allen te Dinteloord, opgemaakt in het huis van de tweede 
ondergetekende (Johannis Bom), wijk letter C, Oudlandsche Polder nummer 47. De kinderen 
geven in deze Memorie eveneens aan dat Maria Bette tot haar overlijden gewoond heeft in 
het genoemde huis, de boerderij, nu van haar zoon Johannes Bom (zie ook noot 17). Dat 
getekende stuk is gedateerd Dinteloord, 8 december 1840.  
 
Het testament waarnaar hier verwezen wordt, is bij Maria Bom-Bette in de boerderij waar zij 
woonde opgesteld door notaris Gerrit Christiaan Struijk van Bergen op 27 juli 1840 in bijzijn 
van haarzelf en de mede ondertekenaars, rietdekkers Anthonij en Johannis Slootmans. Haar 
eigen handtekening is stevig, groot en helder. Het testament betreft twee zaken (de 
legitieme portie wordt wettelijk geregeld), 1. Haar zoon Isaac Bom, die bij haar inwoont, 
krijgt ‘boven het aandeel hetwelk hij benevens mijn andere kinderen uit mijne nalatenschap 
zal genieten het vierde gedeelte van alles wat mij bij mijn overlijden zal toebehoren’ en 2. 
Tot voogd over Simon Bom, haar minderjarige zoon wordt aangesteld haar oudere zoon 
Johannis Bom, bouman te Dinteloord, mede bij haar inwonende.  
Het testament is na voorlezing en accordering direct van kracht. Maria Bette overlijdt twee 
weken later op 12 augustus 1840.  
 
Staat en Inventaris volgen 16 oktober en 19 oktober, waarna de openbare verkoping met 
een opbrengst van ruim 5000 gulden.19 Alles is in 1840 vastgelegd door notaris Gerrit 
Christiaan Struijk van Bergen en goed te lezen, Minuutakten 1840, Dinteloord notariële 
archieven 0806-0078. Notariaat Oudenbosch geeft veel info (o.m. i.v.m. jhr. mr. Pieter Six).  
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-
bronnen/registers?f=%7B%22search_i_periode%22:%7B%22v%22:%5B1831,1844%5D,%22d%22:%221831%20-
%201844%22%7D%7D&sa=%7B%22search_s_gemeente%22:%22Dinteloord%22,%22search_s_type_title%22:%5B%22notari%C3%ABle%20
archieven%22%5D%7D sch.p.215  
 
N.B. In 1840 had de gemeente Dinteloord en Prinsenland 277 huizen met 2.035 inwoners, verdeeld in 
dorp Dinteloord 173/1.073 (= huizen/inwoners), Ouden Prinslandschen-Polder 45/467, Willems-

                                                             
18 Marijnis Bom en Maria Bette kregen in de Oudlandsche Polder zeven kinderen, zie Isaac en Simon Bette…, 
p.109, waarvan Maria Elizabeth (1807-1827) en Elizabeth Maria (1823-1826) overleden waren. Vader Marijnis/ 
Marijnus/Marijn Bom overleed Dinteloord 05-07 1832. Hun zoon Simon Bom (Dinteloord 29-11 1819-22-09 
1880), bierbrouwer, is bij het overlijden van zijn moeder nog minderjarig en tekent daarom niet mee. Zijn 
oudere broer Johannis is volgens testament zijn voogd. Simon trouwt op 28-jarige leeftijd in 1846 met de 46-
jarige weduwe Lucretia Albertine Koops, die eerder gehuwd was met 1. A.C. Bueno (kandidaat theologie, hij is 
overleden op 16 januari 1831 te Leiden en was toen 31 jaar oud, overleden aan een zenuwziekte) en 2. A.G. 
Advocaat, geb. Dordrecht 17-4 1784 ovl. Dinteloord 8-9 1847 genees- en heelmeester/’burgemeester’/ 
administrateur van de Hervormde Kerk van Dinteloord.  
19 De boerenhoeve is m.i. redelijk vergelijkbaar met die van Simon Bette en Elizabeth Timmers, mogelijk 
uitgezonderd de pachtgelden…  
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Polder 5/53, Maria-Polder 16/204, Koningsoord-Polder 24/144, Dintel-Polder 6/56, Anna-Polder 
3/12, Carolina-Polder 2/13 en Drie Vrienden-Polder 3/13. 
 

 
 

Ik heb deze brede informatie opgenomen omdat we hierna zullen zien hoe de familie-
verbanden, in dit geval Bom-Bette, werkzaam zijn.  
 
Johannis Izaak en de Nationale Militie 
Hoe het met Johannis Izaak verder gaat, komen we uit de mij nu beschikbare bronnen niet te 
weten. Totdat we vanwege zijn huwelijk in 1855 en de daarbij behorende huwelijksbijlagen20 
op het spoor komen van zijn tijd in militaire dienst. Daarin lezen we dat Jan Bette is 
opgekomen om op het trekkingsnummer 79 ingelijfd te worden bij het 2de Regiment 
Infanterie van het Staatse Leger voor de tijd van vijf jaar21. Hij is van de ‘Ligting van den Jare 
1847’, geregistreerd onder nummer 1523 en 20 jaar oud. Na 5 jaar militair geweest te zijn, 
wordt hij ‘behoorlijk uit de dienst ontslagen’ en gaat in 1852 als burgerman weer verder in 
Dinteloord. Het certificaat van de Nationale Militie Noord-Brabant is afgegeven te ’s 
Hertogenbosch op 14 mei 1855 en door de Staatsraad, commissaris des Konings, getekend. 
Over zijn signalement vinden we in het gratis certificaat dat voor zijn huwelijk is uitgereikt 
geen enkel nader gegeven. Dit is vreemd, want bij de meeste andere certificaten bij 
huwelijksvoorwaarden zijn die gegevens wel degelijk ingevuld. We komen wel zijn eerst-
bekende handtekening op het spoor:  

     

                                                             
20 Huwelijksbijlagen Johannis Izaak Bette en Elizabeth van der Vliet 1855, nr. 6, 8 stuks, mei/juni 1855. Deze 
bijlagen zijn niet via Bladeren in bronnen van het West-Brabants Archief in te zien, maar wel via 
www.zoekakten.nl en https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-QW9B-ZN?i=242&wc=MVJD-
3TG%3A1057250701%2C1057305301%3Fcc%3D2026223&cc=2026223.  
21 Naar uit het vervolg zal blijken is dit onjuist en moet dit de periode van 1849 tot en met 1850 zijn. Voor 
militieregisters zie ook http://militieregisters.nl/ en bv. http://www.wazamar.org/gen-links/b-nat-mil.htm. 
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Het zoeken naar militairen is voor een deel digitaal te doen en kan het best gestart worden 
met de website van het Nationaal Archief omdat daar de onderzoekgidsen per periode zijn 
geordend. 

1. http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgidsen/persoon/militairen.22 
• Militairen vóór 1795 
• Officieren van de Generaliteitslanden vóór 1795 
• Subalterne officieren van het gewest Holland 1625-1725 
• Militairen in de Franse tijd 1795-1813 
• Militairen vanaf 1813 
• Onderofficieren en soldaten bij het KNIL 
• Onderofficieren en soldaten in West Indië 
• Mijn Duitse vader die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland gelegerd was 
• Literatuuroverzicht militaire geschiedenis 
• Overzicht van stamboeken en andere bronnen betreffende militairen 

 

Ook kan op de website van het Nationaal Archief via de catalogus in de archiefinventarissen 
gezocht worden op: Wapen der infanterie of infanterie onderdelen: 
WAPEN DER INFANTERIE23 
        Regimenten Infanterie 1841 - 1924, met Landweerbataljons 1903-1922 
            2e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie 
                2e Regiment Infanterie 
                    68...3526, Stamboeken 2e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1813-1922 
                        842A, namenklapper, 1840-1852 
Dan blijkt echter dat bijvoorbeeld de Stamboeken en de namenklappers niet gedigitaliseerd 
zijn. ‘Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, voor 1847,1848 is dat » Inventaris 
nr. 793 is dus niet in te zien. Er zijn door N.A. (nog) geen scans van deze gegevens gemaakt. 
Over dit alles wordt duidelijke instructie gegeven. Je ziet hier overigens wel de historische 
ontwikkeling en opbouw van het regiment: 
 

2e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie  
Achtereenvolgens: 2e Afdeling Infanterie (1819), 
2e Regiment Infanterie (1841). De 2e Afdeling Infanterie werd gevormd uit: 
2e Bataljon Infanterie van Linie, 16e, 17e, en 18e Bataljon Infanterie Nationale Militie 
(manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincies Zeeland en Noord-Brabant). 
M.i.v. 24 maart 1815 hernummerd: 20e Bataljon Infanterie Landmilitie ---> 16e Bataljon 
Infanterie Nationale Militie, 19e Bataljon Infanterie Landmilitie ---> 17e Bataljon Infanterie 
Nationale Militie, 17e Bataljon Infanterie Landmilitie ---> 18e Bataljon Infanterie Nationale 
Militie. Het 2e Bataljon Infanterie van Linie bevatte personeel van het vroeger opgeheven 10e 
Bataljon Infanterie van Linie (Zeeland en Noord Brabant). In 1843 werd bij dit Regiment 
ingedeeld het 1e Bataljon van het in dat jaar opgeheven 9e Regiment Infanterie. 

• 2e Regiment Infanterie  
o 68...3526 Stamboeken 2e Regiment Infanterie, met namenklappers. 1813-1922  

N.B. In de serie stamboeken is een hiaat voor wat de periode 1890-1899 betreft; in 
de serie klappers is een hiaat voor de periode 1839-1891. 

                                                             
22 Zie voor informatie bij het zoeken naar wie of wat dan ook in het N.A. het Overzicht van de onderzoekgidsen: 
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids. 
23 Zie http://limburgsejagers.nl/content/regiment/geschiedenis.html. Infanteristen zijn de militairen die te voet 
vechten. Synoniemen zijn voetvolk en grondtroep. De infanterie vormt met de cavalerie en de artillerie de 
belangrijkste onderdelen van klassieke legers. De inzet van infanterie op het slagveld kan variëren, individueel 
of in een verscheidenheid aan formaties. 
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De zoekprocedure 
Met wat we van Johannis Izaak Bette inmiddels weten over zijn periode als soldaat in het 
Nederlandse leger (volgens het certificaat van de Nationale Militie lichting 1847, in dienst tot 
in 1852), kiezen we voor films24 die we kunnen onderzoeken via: 
http://zoekakten.nl/ysnel.php?id=NTA1MXxYNTA1MTAxMXwwMDQ0NDQwMzV8NDIwfDE0OXwxfE5MfE1pbGl0YWlyZSBTdGFtYm9la2Vuf
GJvZWsgIDc5MyAtIDAyZSByZWdpbWVudCBJbmZhbnRlcmllIDE4NDctMTg0OA  

Dan gaan we naar de Militaire Stamboeken: 
http://zoekakten.nl/ysnel.php?id=NTA1MXxYNTA1MTAxMXwwMDQ0NDQwMzV8NDIwfDE0OXwxfE5MfE1pbGl0YWlyZSBTdGFtYm9la2Vuf
GJvZWsgIDc5MyAtIDAyZSByZWdpbWVudCBJbmZhbnRlcmllIDE4NDctMTg0OAzoekakten.nl/plaatsen.php?id=NL|5051|  
 

In eerste instantie lijkt de opgave van het 2de Regiment Infanterie te lopen tot 1840: 
X5051002 boek 88 - 02e regiment Infanterie 1839-1840 [192 img] (speciale film)  
nrs. 027590-028701,  waarna opgaven van andere regimenten, brigades en afdelingen.  
 
Echter bij helemaal door-scrollen volgt op het eind nog een aantal films van o.a. het tweede 
regiment in latere jaren: 
 
X5051009 boek 791 - 02e regiment Infanterie 1845-1846 [220 img] (speciale film)  
nrs. 034453-035746 
X5051010 boek 792 - 02e regiment Infanterie 1846-1847 [191 img] (speciale film)  
nrs. 035747-036860 
X5051011 boek 793 - 02e regiment Infanterie 1847-1848 [149 img] (speciale film)  
nrs. 036861-037713 
 
Bij de eerste poging begon ik met het doorlopen van de gegevens van de vele, vele 
honderden soldaten in de films van boek 793. Regimenten trokken aan mijn oog voorbij. 
Daarin kwam ik geen Bette tegen, waarop bij nader inzien van de gegeven tekst blijkt, dat de 
lichtingen niet scherp afgebakend zijn en ook dat de namen niet consequent alfabetisch-
lexicografisch zijn vermeld. Besloten werd daarom boek 791 tot en met 793 opnieuw alle 
namen langs te lopen. Het is uren en uren werk, vele soldaten komen voorbij, in rotten van 
zes, maar Johannis Izaak Bette is er niet bij…  
 
Een nieuwe zoekprocedure gestart 
Om mijn zoekvraag voor een gesprek/chat met een medewerker van het Nationaal Archief 
helder onder ogen te krijgen, formuleer ik  deze zo helder mogelijk met bovenstaande 
gegevens. Dat ziet er zo uit:   

                                                             
24 Het gaat hier om films uit 1956, uit de stamboeken die in Den Haag opgenomen zijn door ‘The genealogical 
Society, Salt Lake City, UTAH, USA’ ofwel in www.familysearch.org van The Chuch of Jezus Christ of Latter Day 
Saints.   De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de officiële naam van de godsdienst die 
in de volksmond de mormoonse kerk wordt genoemd. Uit hun website: ‘Het Boek van Mormon is het woord 
van God, net als de Bijbel. Het is heilige Schriftuur, met een soortgelijke vorm en inhoud als de Bijbel. Beide 
boeken bevatten Gods openbaringen aan de profeten en godsdienstige geschiedenissen van verschillende 
beschavingen. Hoewel de Bijbel door en over de mensen in het land Israël en omgeving is geschreven, en over 
de periode van de schepping van de aarde tot vlak na de dood van Christus gaat, gaat het Boek van Mormon 
over de geschiedenis en Gods handelingen met het volk dat tussen 600 v.C. en 400 n.C. in Amerika leefde. De 
profeten in het Boek van Mormon hebben over Gods handelingen met zijn volk geschreven. De profeet 
Mormon heeft ze op gouden platen samengevat.’ Christenen erkennen geen ander openbaringsboek over God 
dan de Bijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament. Voor de historie van een oude vertaling als de 
Statenvertaling: http://www.statenvertaling.net/, voor die van een nieuwere vertaling: https://bijbel.eo.nl/, 
voor tekst en uitleg alsook brede toelichting van de tekst uit de taal van de Bijbel: https://www.studiebijbel.nl/.  
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Onderzoeksvraag voorgelegd aan Nationaal Archief Den Haag 
(betreffende Nationale Militie Johannis Izaak Bette, Dinteloord (1828-1889), lichting 1847)  
 
Johannis Izaak Bette (Dinteloord 1828-1889) heeft bij zijn huwelijk een getekend certificaat 
Nationale Militie overlegd dat hij als ‘lichting 1847’ gedurende 5 jaar, dus tot in 1852 in 
dienst is geweest en wel bij het 2de Regiment Infanterie. Zijn trekkingsnummer was 79 en 
het certificaat geeft als registratienummer 1523. Hij is daarna ‘behoorlijk uit de dienst 
ontslagen’.  
 
Om nadere gegevens van hem te verkrijgen heb ik na vooronderzoek via de website van 
Nationaal Archief de drie rollen films die te vinden zijn via zoekakten.nl geheel en 
nauwkeurig onderzocht: 
http://zoekakten.nl/ysnel.php?id=NTA1MXxYNTA1MTAxMXwwMDQ0NDQwMzV8NDIwfDE0OXwxfE5MfE1pbGl0YWlyZSBTdGFtYm9la2Vuf
GJvZWsgIDc5MyAtIDAyZSByZWdpbWVudCBJbmZhbnRlcmllIDE4NDctMTg0OA .  

Vele honderden soldaten van het 2de regiment Infanterie tussen 1845 en 1848 kwamen 
voorbij (in ‘rotten’ van zes☺), maar geen soldaat Bette gevonden. Opvallend is hierbij, dat de 
mij zeer bekende Brabantse namen hier geheel niet bij voorkomen en dat bij grondig lezen 
van de inhoud het vooral om jonge mannen uit Noord- en Zuid-Holland gaat.  
 
Het betreft de films  
X5051009 boek 791 - 02e regiment Infanterie 1845-1846 [220 img] (speciale film)  
nrs. 034453-035746 
X5051010 boek 792 - 02e regiment Infanterie 1846-1847 [191 img] (speciale film)  
nrs. 035747-036860 
X5051011 boek 793 - 02e regiment Infanterie 1847-1848 [149 img] (speciale film)  
nrs. 036861-037713 
 

Al doende ontdekte ik in de Archiefinventaris 2.13.09 van het N.A. (Inventaris van het archief van 
het Ministerie van Oorlog: Stamboeken van Onderofficieren en Minderen van de Landmacht, 1813-1924) op 
pagina 47 bij de beschrijving van het 2de regiment infanterie de volgende gegevens: 
 
2e Regiment Infanterie met bijbehorende Bataljons Landweer Infanterie 
Achtereenvolgens: 2e Afdeling Infanterie (1819), 2e Regiment Infanterie (1841).  
De 2e Afdeling Infanterie werd gevormd uit: 
2e Bataljon Infanterie van Linie, 16e, 17e, en 18e Bataljon Infanterie Nationale Militie (manschappen 
hoofdzakelijk afkomstig uit de provincies Zeeland en Noord-Brabant). 
M.i.v. 24 maart 1815 hernummerd: 20e Bataljon Infanterie Landmilitie ---> 16e Bataljon Infanterie 
Nationale Militie, 19e Bataljon Infanterie Landmilitie ---> 17e Bataljon Infanterie Nationale Militie, 
17e Bataljon Infanterie Landmilitie ---> 18e Bataljon Infanterie Nationale Militie.  
Het 2e Bataljon Infanterie van Linie bevatte personeel van het vroeger opgeheven 10e Bataljon 
Infanterie van Linie (Zeeland en Noord Brabant). In 1843 werd bij dit Regiment ingedeeld het 1e 
Bataljon van het in dat jaar opgeheven 9e Regiment Infanterie. 
 
Het gaat (m.i.) blijkbaar om het 16de, 17de en 18de Bataljon Infanterie Nationale Militie! Bij 
onderzoek blijkt dat van deze 16de, 17de en 18de Bataljons (en hoe ze later weerzijn gaan 
heten) geen scans zijn gemaakt. 
 
N.B.  
In Noord-Brabant waren eind 18de / eind 19de eeuw de volgende garnizoensplaatsen Bergen op Zoom 
- Breda - Geertruidenberg – Grave (tot 1891)  - Heusden - Klundert - 's-Hertogenbosch - Steenbergen 
- Willemstad (tot 1890)- Woudrichem. Waar Johannis Izaak gelegerd was heb ik niet kunnen 
achterhalen.  
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In een telefoongesprek duidt de medewerkster van het N.A. aan dat op deze gegevens in de 
studiezaal in Den Haag klappers zijn in te zien en samen komen we via de pdf van de 
Inventaris (2.13.09) tot het  inventaris-nummer 842A (klapper op 1840-1852) en de 
navolgende digitale reservering van de stukken via de website van net N.A.:  
 
Nationaal Archief 
Gebr. Naam J.C.Bette 
 
Reserveringen: 
Nummer archiefinventaris Inv.nr. Titel Datum reservering Status  
2.13.09 842A Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813  
11 november 2016       Gereserveerd 
 
 
Beschrijving en resultaten van het bezoek aan Nationaal Archief 11 november 2016 
 
Bij het inzien van bovengenoemd klapperboek kom ik in de door mij te onderzoeken ruim 
genomen periode 1845-1848 de naam Bette niet tegen. Opvallend is wel dat hier veel meer 
‘Brabantse’ namen lijken voor te komen. Men raadt mij aan een van de deskundigen te 
vragen hoe nu verder te gaan. Een specialist op het gebied van het onderzoek naar militairen 
helpt mij verder. Naar haar reageerde ik daarna als volgt met opgave en resultaat: 
 
Geachte mevrouw Ceciel Huitema, 
Afgelopen vrijdagmorgen (11-11 2016) hielp u mij met de vraag waarom ik mijn voorvader Johannis 
Izaak Bette (1828-1889) vanwege zijn bij huwelijk (1855) overlegde bewijs van Nationale Militie en de 
daar opgegeven data (‘Ligting 1847’) niet kon terugvinden. U stelde voor dat ik verder zocht, ook nog 
na 1848,  omdat hij tussentijds van regiment gewisseld kon zijn. Dat was een gouden greep, waarvoor 
dank! Het bleek bij het opnieuw opvragen van de klapper 842A dat inderdaad niet 1847 maar 1849 
het jaar was dat hij in dienst kwam en 1854 ging hij er weer uit. In het betreffende stamboek, dat ik 
daarna opvroeg heb ik zijn geheel oninteressante carrière (reserve), maar ook zijn postuurgegevens 
gevonden. Overigens is het blijkbaar een volkomen foute opgave in het Certificaat Nationale Militie, 
waar wel degelijk 1847 staat (dus geen verschrijving/verlezing) en het feit wordt genoemd dat hij 
toen twintig jaar oud was. Daar klopt dus niets van. Het was 1849!  
Voor uw luisterend oor en creatieve meedenken wil ik u hartelijk bedanken. Grote klasse! 
J.C. Bette 
 
Hieronder een paar foto’s van de klapper- en stamboekzoektocht: 
 

 
 

Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, Inventaris 842A (klapper 1840-1852) 
Johannis Izaak Bette heeft als nummer op het Stamboek: 38213 
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Het Stamboeknummer 794 (1848-1850) blijkt echter niet in Zoekakten.nl opgenomen (niet 
gedigitaliseerd), zodat mijn zelfgemaakte foto’s van het originele Stamboek de bron voor de 
volgende gegevens vormen: 
 

     
 

    
 

          
 

Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813 (2.23.0925), Inventarisnummer 794, stamboeknr. 38213 
 

                                                             
25 In Nationaal Archief: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.13.09/aantal/20. 
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Wat weten we over soldaat Johannis Izaak Bette? 
 

1. Op 30 april 1849 wordt Jan Bette ingedeeld als milicien (dienstplichtig) soldaat voor een 
periode van vijf jaar.  

2. Hij was loteling26 van de lichting 1849 en diende onder nummer 38213, als ‘reserve’.  
3. Jan Bette had een lengte van 1.60 m. Een gemiddelde dat ik uitrekende over een willekeurige 

groep van 25 collega-soldaten bleek 1.70 m. te zijn.27 
4. Zijn aangezicht is volgens de opgave rond. Over gezichtsvormen wordt tegenwoordig 

uitgebreid geïnformeerd28, maar we zullen ons er iets van voorstellen als hieronder. Een rond 
gezicht gaat vaak samen met een ronde kin, zoals ook bij soldaat Jan Bette uit Dinteloord. Bij 
een rond gezicht is het breedste punt van het gezicht ter hoogte van de wangen en de oren. 
Het is maar dat we het weten.  

 
 

5. Het ordinaire voorhoofd wil hier zeggen dat dit er heel gewoon en als veel voorkomend 
uitziet en niet dat het banaal of grof zou zijn (ook betekenissen van het begrip ordinair).  

6. Jan Bette heeft blauwe ogen. De erfelijkheid van de oogkleur worden niet alleen door de 
ouders bepaald, maar grootouders en verdere voorouders tellen ook mee. De kleur is dan 
ooit in de familie voorgekomen. Ouders met dezelfde kleur ogen kunnen kinderen of een 
kind krijgen met een andere kleur ogen. De meest voorkomende oogkleur is bruin, dan volgt 
blauw. Groene ogen vormen een zeldzaam verschijnsel. Bruine ogen gaan meestal samen 
met bruin of zwart haar.29 Opmerkelijk gegeven: ongeveer 2,2% van de wereldbevolking (zo'n 
150 miljoen mensen) heeft blauwe ogen.30 

7. Verder lezen we over zijn dikke neus en gewone mond. Een dikke, brede of ook wel stomp 
genoemde neus wordt tegenwoordig bepaald niet als een beeld van schoonheid gezien, 
hoewel men daar in de 19de eeuw waarschijnlijk weinig bij stilstond. Het merendeel van de 
bevolking leefde niet met uitgewerkte schoonheidsidealen.   

8. Jan Bette heeft bruin haar en idem wenkbrauwen.  
9. Dan volgt er iets opmerkelijks aan zijn verschijning. Bij ‘merkbare tekenen’ lezen we: 

pokdalig. Als het van een gezicht gezegd wordt, betekent dit dat het gelaat door putjes 
(mogelijk als gevolg van acne of zelfs inderdaad als gevolg van de besmettelijke kinderziekte 
‘waterpokken’) ruw, oneffen of zelfs min of meer gehavend is. In elk geval zodanig dat het 
kennelijk opvalt.   

                                                             
26 Een loteling was een ingeschrevene voor de militaire dienst ten behoeve van de Nationale Militie. In 
Nederland functioneerde dit systeem, dat was opgelegd in de Franse tijd, bijna anderhalve eeuw lang. 
27 Geert Mak, Jan Bank, Gijsbert van Es, Piet de Rooy en René van Stipriaan schrijven in hun Verleden van 
Nederland, Amsterdam 2008, p.347 (1813-1918): ‘Werkelijke armoede werd geleden in de Franse tijd en in de 
jaren veertig (1840-1850 jcb), toen het voedsel duur was door mislukte oogsten en een reeks lange, strenge 
winters. Nijver cijferwerk leert echter dat tussen ongeveer 1850 en 1880 de reële lonen van alle arbeiders 
gemiddeld verdubbelden, en dat ze daarna nog sterker toenamen. Dat mensen het inderdaad wat beter 
kregen, valt af te lezen aan bijvoorbeeld de stijging van de vleesconsumptie. Mensen bleven gezonder en 
werden daardoor ook langer: vanaf 1855 nam de gemiddelde lengte van militaire rekruten toe’ (curs. jcb ). 
28 Zie https://www.dehaarsite.nl/virtueel/gezichtsvorm/gezichtsvorm.html. 
29 Nu we toch met al die weetjes bezig zijn: wist je dat je voet is even lang als de binnenkant van je onderarm? 
Als je je voet tegen de binnenkant van je onderarm zet, zal je zien dat je voet van je elleboog tot je pols loopt. 
30 https://nl.wikipedia.org/wiki/Oogkleur.  
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10. Na een jaar in opleiding te zijn geweest wordt hij op 15 mei 1850 ‘in activiteit’ aangetekend. 
Dit betekent dat je als geëxamineerde rekruut gerechtigd bent tot het dragen van een 
wapen, opgeleid om indien noodzakelijk ‘als reserve’ te worden ingezet bij militaire acties.  

11. Dan is er de aantekening dat Jan Bette op 15 augustus 1850 met onbepaald verlof gaat. Voor 
zover ik dat heb kunnen achterhalen betekent de term onbepaald verlof dat de soldaat zijn 
wapen en militaire kleding inlevert en niet langer oproepbaar is. Dit houdt dus ook in dat Jan 
Bette niet tot 1854, maar slechts tot augustus 1850 in het leger is geweest. Er zijn veel 
redenen die tot zulk verlof kunnen leiden. In het geval van Jan zal het niet zozeer met zijn 
gedag van doen gehad hebben, want op zijn certificaat van Militaire Militie staat dat hij 
‘behoorlijk’ uit de dienst is ontslagen. Dit ontslag is dus iets anders dan bv. groot verlof31, 
want dan kan de dienstplichtige voor herhalingsoefeningen worden opgeroepen en indien 
nodig voor het leger worden ingezet. Jan had veel geleerd, wellicht ook veel gedoe 
meegemaakt, maar was weer burgerman. 

 
Het speciale en interessante van deze stamboekgegevens (soms ook op de militieverklaring) is dat 
signalement van de soldaat. Daardoor krijg je een beetje een beeld van het uiterlijk van een 
voorvader. Pas na 1850 komt de fotografie in gebruik, maar dan duurt het bij verreweg de meeste 
families vaak nog decennia voordat de eerste foto’s van familieleden worden gemaakt. Voor deze 
vroegere periode is zo’n militair signalement dan een aardige vervanging. 
 
Met de militieverklaring viel na te gaan of de bruidegom wel aan zijn verplichtingen had voldaan. Hij 
moest aan de loting hebben meegedaan en dan zijn uitgeloot, of zijn dienstplicht hebben vervuld, als 
hij tenminste niet afgekeurd was. Een Nederlandse man die zich aan loting, keuring en/of 
daadwerkelijke vervulling van de dienstplicht onttrok, kon dus ook niet trouwen… 
 
1850: Na uiteindelijk niet vijf maar twee jaar militair in vredestijd weer in het burgerleven 
Mogelijk van 1850 tot in elk geval in 1855 is Johannis Izaak bouwknecht bij zijn aangehuwde 
neef Jacob van Sliedrecht, die een van de getuigen bij zijn huwelijk zal zijn. We komen op de 
bron ervan, de huwelijksakte en –bijlagen van mei/juni 1855 uit de Registers van de 
Burgerlijke Stand van Dinteloord uitvoeriger terug. Gegevens van Jan Bette uit de periode 
1850-1855, zeg maar direct nadat hij uit militaire dienst kwam, heb ik niet kunnen vinden. 
 
Het werk van een bouwknecht32 
Wat zullen we ons voorstellen bij het leven van een bouwknecht? Hoe leefde een 
landarbeider rond 1850 in Dinteloord? Wat voor werk deed een boerenknecht? 
 
Een knecht is iemand die als beroep hulptaken uitoefent die ter ondersteuning dienen van 
een hoofdtaak. Voorbeelden van knechten uit die tijd zijn de boerenknecht, stalknecht of 
paardenknecht. Deze knechten, waarvan er soms meerderen op een boerderij werkzaam 
waren, waren in het algemeen intern bij de boer gehuisvest. Vaak hadden ze een werkpaard 
te verzorgen. Deze dieren moesten zeer vroeg in de ochtend gevoederd worden waarna het 
enkele uren duurde voordat het paard bij werkzaamheden kon ingezet worden. Daar ze 
intern waren konden ze niet gehuwd zijn. Als een knecht trouwde, werd hij veelal ontslagen, 
maar soms kon hij als landarbeider bij dezelfde boer aan de slag. Een enkele maal nam een 
bekwame knecht de boerderij van zijn baas over, als er geen opvolger was. 
 

                                                             
31 Zie: http://www.dbnl.org/tekst/_han002hand01_01/_han002hand01_01_0017.php?q=groot%20verlof#hl1.   
32 Zie ook BIJLAGE V BOERENKNECHT EN BOERENMEID. Wij gebruiken de termen knecht en meid niet meer 
omdat ze als neerbuigend worden ervaren; wij spreken over medewerker en evt. arbeider. 
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1850-na 1855: Bouwknecht bij polderboer Jacob van Sliedrecht.  
Bij welke mensen woonde en leefde Jan Bette voordat hij trouwde en zelf een gezin stichtte?  
Jacob van Sliedrecht en Johanna Bom woonden in de Oudlandse Polder. Wie waren zij en 
waar precies woonden en werkten ze?  
Jacob van Sliedrecht (Dinteloord 25 juni 1811-26 januari 1879) en Johanna Bom (Dinteloord 
12 augustus 1810-26 mei 1879) trouwden 18 april 1833 in Dinteloord. 
De vader van Johannis Izaak Bette, Simon Bette en de moeder van Johanna Bom, Maria 
Bette, behoorden bij de tekenende getuigen33: 
 

 
 

Wanneer de 23-jarige bouman Jacob (Willemszn) van Sliedrecht en zijn vierentwintig jarige 
vrouw Johanna Bom op 3 november 1833 hun eerste kind, zoon Willem krijgen, blijken ze te 
wonen in de Dinteloordse Oudlandsche Polder,  wijk C nummer 46.  
 
Er zullen nog elf kinderen volgen. Willem (3-11 1833; Maria (26-4 1835 - 12-01 1836) en 
Adriana (14-10 1836 – 26-02 1837) worden in wijk C. nr. 46 geboren. Marijn (19-01 1838) 
wordt als eerste geboren in het huis Oudlandsepolder wijk C nr. 34.  
 
Bij de geboorte van Pieternella Johanna (8-04 1839) is de huisaanduiding onleesbaar: 
 

 

                                                             
33 Zie de bron, BS, huwelijksakte, vader van de bruidegom is Willem van Sliedregt, moeder Adriana Kostermans 
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/voorouders/persons?ss=%7B%22q%22:%22johanna%20bom%20dintel
oord%201833%22%7D&page=4; zie voor de uitgebreide genealogie Van Sliedrecht: http://www.historie-
sliedrecht.nl/voorlopige%20genealogie%20van%20Aart%20Willem.pdf. 
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Maar bij haar overlijden nog in diezelfde maand op 25 april 1839 wordt duidelijk dat daar 
huisnummer vierendertig staat.  
Pieter Johannis van Sliedrecht wordt geboren op 26 mei 1840 in het huis wijk C nummer 33; 
Maria Adriana wordt geboren in het huis wijk C nummer 32; Adriana Maria van 15 maart 
1844 wordt geboren in wijk C nummer 32 waar zij na 147 dagen op 9-08 1844 zal overlijden.  
Adriana Willemijna van 28-12 1845 wordt ook in het huis wijk C nummer 32 geboren, waar 
zij na 82 dagen op 20 maart 1846 zal overlijden. Bij haar geboorte zijn de negenentwintig 
jarige broodbakker Frans Bom en de zevenentwintig jarige beenhouwer Simon Bom getuigen 
van de aangifte terwijl de plaatselijke arts A.G. Advocaat als assessor (assistent van de 
burgemeester) optreedt. Adriana Maria van 13-7 1849 wordt geboren in het huis wijk C 
nummer 32 en overlijdt daar na 135 dagen op 25 november 1849. Elizabeth Maria wordt 
geboren in huis wijk C nummer 34 op 1 juli 1851. Hun twaalfde kind Johanna Aletta van 
Sliedrecht zal 6 augustus 1853 geboren worden in het huis Oudlandse Polder wijk C nummer 
34 (!) en aldaar op 12 januari 1854 na 159 dagen overlijden.  
 
Bouman Jacob van Sliedrecht is in 1854 42 jaar en zijn vrouw Johanna Bom is dan 43 jaar. In 
hun huwelijk, tussen 1833 en 1854 kregen zij in zeg maar twintig jaar 12 kinderen, waarvan 
er zeven zeer jong overleden zijn. Wat een immens verdriet moet dit gezin beleefd hebben. 
Bij dit door het leven getekende gezin gaat in/na 1852, een paar jaar voor het overlijden van 
zijn veertigjarige aangehuwde neef Jacob, de vijfentwintig jarige Johannis Izaak Bette als 
bouwknecht op de boerderij meewerken.  
 
Waar zijn deze huizen dan wel boerderij C 46 en C34 en C 33 en C 32 gelegen in de 
Oudlandse Polder? En zijn die nummerwisselingen echte verhuizingen of min of meer 
slordige verschrijvingen? Dat laatste is niet meer te achterhalen. Gaat het om een grote 
boerderij en bij-gebouwen met een eigen nummer of bijvoorbeeld op het erf staande 
arbeiderswoningen? 
 
Uit het Bevolkingsregister van Dinteloord blijkt dat in de perioden 1839 en 1860 tellingen 
gehouden zijn. Deze bevolkingstellingen kunnen mogelijk iets van het huis wijk C en de 
diverse nummers laten zien. We zoeken in de geheel vernieuwde website van het West-
Brabants Archief via Bladeren in bronnen. Via de keuze voor de gemeente Dinteloord komen 
de diverse registers naar voren, waaruit we beginnen met Bevolkingsregister 1839: 
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-
bronnen/registers?f=%7B%22search_s_gemeente%22:%7B%22v%22:%22Dinteloord%22%7D%7D.  
 
Waar vinden we Jacob van Sliedrecht en Johanna Bom onder de Prinslanders? 
Het valt in de volkstelling van 1839 direct op dat de Dinteloordse huizen nog geen eigen 
nummering hebben. Dit bemoeilijkt uiteraard het vinden van een bepaald huis. We 
navigeren via een geschat bladzijdenummer naar bv. 60 en komen dan inderdaad in de 
Oudlandschepolder, welke opgave op pagina 54 blijkt te beginnen, na de Kaai en de 
Molendijk.  
 
In het daar eerstgenoemde huis van de Oudlandschepolder woont de vijfentwintigjarige 
korenmolenaar Willem Segboer met zijn zesentwintig jarige vrouw Cornelia Johanna Jiskoot, 
dochter van de Dinteloorder burgemeester Joseph Jiskoot en zijn vrouw Wilhelmina de Vries 
van de Oostvoorstraat. Zij wonen er met vier kinderen en Willemina Segboer (73), de 
dienstknecht Leendert Segboer (16), de 19- en 21-jarige diensmaagden Adriana Slings en 
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Elizabeth van Beveren. In de marge staat vermeld dat dit gezin Segboer op 3 november 1849 
met acht met name genoemde kinderen verhuisd is naar ’s Gravenhage.34  
 
Het blijkt nu een kwestie van uittellen en dan vinden we op huisnummer 32 de boerderij van 
bouman Willem van Sliedrecht (52) en zijn vrouw Adriana Kostermans (49), de ouders van 
o.m. Jacob van Sliedrecht. Zij wonen daar met de ongehuwde bouwknecht Nicolaas Leest 
(47), de 26-jarige bouwknecht Abraham de Keijzer en de ongehuwde dienstmeid Engel 
Koopman (40). Allen zijn ze van Dinteloordse geboorte.  
 
Het volgende huis (het zal om een boerderij gaan), Oudlandschepolder 33 wordt bewoond 
door bouman Jacobus van Sliedrecht en zijn vrouw Johanna Bom met dan twee kinderen, 
Willem van 6 en Marijn van 2 jaar. Bij hen woont als dienstknecht de Rooms Katholieke 
Adriaan Komissaris van 24 uit Gastel en de knecht Willem van ’t Hof van 21 uit Dinteloord. 
De twintigjarige Janneke Priem is er dienstmeisje. Het grote arbeidersgezin van Cornelis 
Thomus woont of aangrenzend, of in dezelfde boerderij met negen personen.  
 
Dan volgt de boerderij van de roomskatholieke bouman uit Steenbergen, Christiaan Luyken 
(50)  met zijn gezin (is dit 34?35), knecht en dienstmeid. De twee volgende boerderijen 
worden in die dagen eveneens door roomskatholieke boeren (Pieter van der Heiden, Jan 
Krijnen) bewoond. De volgende hoeve is die van de protestantse bouman Leendert Janse 
Van Dis (52) en zijn vrouw Adriana van Lent (55) en hun gezin. Bij hen woont de 
roomskatholieke dienstmeid Margareta Petra van Est. Daarna volgt de de grote familie 
Pieter van Loenhout (zijn beroep is sasknecht36). 
 
Dan zijn we bij Westveerpolder aangekomen, waar de eerste boerderij bewoond wordt door 
bouman Simon Segboer en zijn vrouw Josina Keijzer en hun gezin.  
 
Jacob van Sliedrecht en nog weer andere Dinteloorders  (de volkstelling van 1860) 
Bij deze registers is het huisnummer vermeld, waardoor we gemakkelijker kunnen zoeken. 
Bevolkingsregister 1860 (waarin op de eerste pagina ‘omstreeks 1850‘ vermeld staat) is een 
register van 446 bladzijden en we schatten naar de Oudlandschepolder. Het blijkt dat 
Oudlandschepolder wijk C huis 34 te vinden is op schermpagina 298 (nummer van het blad 
in het boek is 297).37 
Daar zien we dat het gezin van Jacobus van Sliedrecht38 en Johanna Bom er woont. Van de 
kinderen worden in 1860 vermeld Marijn (1838), Pieter Johannis (1840), Maria Adriana 
(1842), Adriana Maria (1849). Daarbij is te vinden, in een lijst van blijkbaar op de boerderij 

                                                             
34 Uitvoerige vermelding omdat van 1860-1889 Johannis Izaak Bette I met zijn gezin in dit huis zal wonen.  
35 In Bevolkingsregister 1860 blijkt een van de kinderen Anne Cornelia Luijken (1814) gehuwd met Johannis de 
Bakker (1813) op Oudlandschenpolder’ 139 te wonen… Er wonen dan wel 14 personen in dat huis. 
36 Een sasknecht is de helper van de sasmeester. Een sasmeester is sluiswachter, ook wel sassenier genoemd. 
De sasmeester bediende een schutsluis (met een afsluiting aan de twee kanten van het vaartuig om te kunnen 
schutten).  Schutten of versassen is het proces waarbij een schip door middel van een schutsluis of sas tussen 
twee kanaalpanden met verschillend waterniveau wordt verplaatst. Van laag naar hoog heet opschutten, van 
hoog naar laag heet afschutten. 
37 Zie direct via de volgende link: 
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-
bronnen/registers?f=%7B%22search_s_gemeente%22:%7B%22v%22:%22Dinteloord%22%7D,%22search_s_typ
e_title%22:%7B%22v%22:%22bevolkingsregister%22%7D%7D  
38 Hier zijn niet langer de leeftijden maar de geboortejaren opgenomen.  
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inwonenden, bouwknecht Johannis Izaak Bette (1828); de roomskatholieke bouwknecht 
Fransiscus Akkermans (1821) uit Gastel, die 1851 weer naar Gastel vertrokken is en 
waarvoor mogelijk Johannis Izaak in de plaats is gekomen; de eveneens roomskatholieke 
Anthonia Verhaar, een Gastelse dienstmeid (1828); Aletta Kostermans, een Dinteloordse 
dienstmeid (1831);  de eigen dochter Elisabeth Maria van Sliedrecht (geboren 1 juli 1851, die 
tevens onder dienstmeid wordt gerangschikt, wat vreemd is voor een meisje van ongeveer 
negen jaar…) en tenslotte de dochter Johanna Aletta van Sliedrecht (geb. 6 aug. 1853), die 
doorstreept wordt omdat ze 12 januari 1854 overlijdt. Hieruit zouden we kunnen opmaken 
dat de opname van deze volkstelling voor wat betreft deze gezinsleden tussen 1853 en 1854 
plaats heeft gevonden.39  Hieruit valt af te leiden dat Johannis Izaak Bette direct of kort na 
zijn militaire dienst in 1850 als bouwknecht bij zijn oudere neef Jacobus van Sliedrecht op die 
boerderij is gaan wonen en werken.  
 
De familie Thomus blijkt in huis 37 te wonen, en weer andere Thomussen wonen op 
nummer 38; Cornelis van der Heijden woont op 40.  
Bouman Johannis Bom (1812) en zijn vrouw Maria van Nieuwenhuijzen (1814) en gezin, 
bouwknecht, dienstmeid en arbeiders (14 personen) wonen op Oudlandschepolder 52, 
blijkbaar een forse hoeve.  
 
Dan volgen er opgaven van een aantal arbeiderswoningen. De eerstvolgende boerderij is die 
van bouman Johannes Vogelaar en de volgende is Leendert van Dis (van 1787) en zijn vrouw 
Adriana van Lent (1784) met kinderen en dienstmeiden (huisnummer 74, schermpagina  
339). Dan vinden we op Oudlandschepolder 75 Cornelis Quist (1815), droger in de meestoof 
en zijn grote gezin, waarna op nr. 76 Jacob Quaak (1802) uit het Zeeuwse Sint Annaland en 
Helena van Nieuwenhuijzen (1804)  met hun grote gezin en dienstmeiden huizen. Jacob 
Quaak is ook ‘droger in de meestoof’. Bij hen woont weduwe Johanna Adriana Vroegop 
(1778). Zij is geboortig uit Sint Annaland en was getrouwd met Adriaan Quaak (Sint 
Annaland, 1801), het zijn de ouders van Jacob Quaak.   
 
Daarna wordt de Dinteloordse wijk D beschreven, de Mariapolder.  
 
Het leven in een (Brabants) polderboerengezin40 
De meeste mensen die in de negentiende eeuw in dorpen woonden, leefden op de een of 
andere wijze van de landbouw. Het leven van boeren kon wat betreft welvaart en status erg 
verschillen en daarbij gold, dat hoe verder je van het eigenlijke boerenwerk stond, hoe beter 
je het had. Zo stonden bovenaan de sociale ladder de molenaars, handelaars en 
bierbrouwers, daarna de weinig voorkomende zelfstandige boer met eigen land en vee, en 
dan de pachter of pachtman. Deze laatste was in het bezit van een pachtboerderij en moest 
de helft van zijn oogst afstaan aan de eigenaar van het land, dan wel een klooster of de zgn. 
hereboer. Bij een zogenoemde halfpacht bestond er dus een overeenkomst tussen de 
eigenaar van de grond, een klooster of een heer, en de pachter. Daarnaast kreeg de kerk nog 
een tiende van de opbrengst, hetgeen het 'tiendenrecht' wordt genoemd. Deze 
tiendenplicht verviel in Nederland pas in het begin van de 20ste eeuw met de inwerking-
treding van de Tiendwet 1907. 

                                                             
39 Uit de notitie op het voorschutblad van dit Bevolkingsregister 1860 ‘omstreeks 1850' kunnen we opmaken 
dat de telling eerder dan 1860 begonnen is, maar in dat jaar waarschijnlijk gereed kwam.  
40 Bron, met enige redactie: http://www.familieinbeeld.nl/2016/04/8-het-boerenleven-in-de-18e-eeuw.html.  
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Uit ‘De ballade van de boer’, …maar de boer, hij ploegde voort… 
(van J.W.F. Werumeus Buning, 1891-1958) 

 

 
 
 
Pachtboerderijen vormden een klasse op zich, waarbij continu een aantal knechten, meiden, 
een herder of een varkensjongen werkten. Afhankelijk van het seizoen kwamen daar nog 
tientallen dagloners bij. Andere namen voor dagloners, zoals die bijv. in de handgeschreven 
akten in kerkboeken terug te vinden zijn in de verschillende delen van Nederland zijn: 
landarbeider, daggelder, knecht, huur- of heuerman en keuter (in het Brabants traditioneel 
kossaard genoemd). Sommige van deze keuterboeren bezaten zelf een klein stukje grond 
en/of hadden een moestuin, maar waren niet in staat hiervan te leven en moesten daarom 
extra werk verrichten op het land van een grotere boer.  
 
De gezinnen van deze landarbeiders leefden in een klein huisje, vlakbij de (here)boerderij. 
Op de arme gronden, zoals de zand- of veengronden, bestonden deze huisjes meestal uit 
een stenen voorgevel, met daarachter een constructie die was opgebouwd uit hout of soms 
zelfs plaggen. Als het gezin vee had, leefde deze vaak in dezelfde ruimte onder één dak. Het 
leven bestond uit seizoensgebonden arbeid met lage lonen. Het is dus goed voor te stellen 
dat deze gezinnen alles moesten doen en elke mogelijkheid tot arbeid moesten aanpakken 
om een beetje rond te kunnen komen. De zgn. knecht had vaak een andere rol, namelijk die 
van verzorger van het vee en de paarden.  
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Keuterboeren waren meestal werkzaam in de akkerbouw. Na de introductie van de 
aardappel in 1750 was dit voor veel arme dorpsbewoners dé kans om een boerenbedrijfje te 
beginnen op de uithoeken van ontgonnen heidevelden. Zo’n boerenbedrijfje werd in Oost-
Nederland ook wel keuterij of katerstede genoemd. De woningen werden arbeiderswoning 
genoemd en hadden nog al eens de vorm van een verkleinde kopie van de grote boerderij. 
 

 
 

Afbeelding afkomstig uit 'Natuurlijke historie van Holland' door Le Francq van Berkhey (1729-1812) 
 
Rangen en standen 
De ‘grotere’ boeren met veel grond, maakten gebruik van de arme bevolking om werk te 
laten verrichten op het land. Voor de arme bevolking was het levensbehoud als er betaald 
werk was. De boer deed samen met zijn knechten de werkzaamheden op het land. De 
knechten deden voornamelijk het zware werk, zoals gras maaien en hooien en het 
verbouwen van gewassen (ploegen, zaaien en oogsten). Het koren werd gezaaid en als het 
rijp was gemaaid, bij elkaar gebonden, op het land te drogen gezet en daarna in de schuur 
opgeslagen en gedorst (het verwijderen van de graankorrel). Het kon voorkomen dat bij heel 
mooi weer het dorsen al direct op een grote doek of zeil op het land gebeurde. Het gras 
werd gemaaid, gedroogd (soms op ruiters) en gekeerd, waarna het werd opgeslagen op de 
hooizolder.  

 
 

Het oogsten van rogge 
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Voor deze arbeidsintensieve, zware werkzaamheden waren veel werktuigen nodig, zoals 
ploegen en wagens. Een gemiddelde knecht verdiende ongeveer 55-60 Carolusgulden per 
jaar (1 Carolusgulden bedroeg 20 stuivers). De boerin zorgde, samen met haar meiden, voor 
de tuin: ze deden de groente- en fruitteelt, conserveerden na de oogst, verzorgden de 
kippen (eieren rapen en slachten) en ze molken de koeien. Deze werden in de zomer 
meestal buiten gemolken en de melk moest dan naar de boerderij worden gedragen. Een 
meid verdiende ongeveer 25-30 Carolusgulden. Ter vergelijking: een hectare landbouwgrond 
kostte midden achttiende eeuw ongeveer 200 gulden.  
 
Het was dus bijna onmogelijk voor een knecht om een eigen, zelfvoorzienend bestaan als 
boer op te bouwen, simpelweg omdat er vrijwel niets overbleef om te sparen. In de 
negentiende eeuw ging dat in West-Brabant soms wat beter. Sommige goederen, zoals melk 
en boter, konden ook worden verkocht in het dorp of worden verhandeld op de weekmarkt 
in de dichtstbijzijnde stad. Hoeveel een boer kon verhandelen of verkopen hing af van de 
productie: hoe meer overschot, des meer er verhandeld kon worden. De goederen werden 
met behulp van paard en kar naar de handelsplaats (dorp of stadskern) vervoerd. 
 
Lichamelijk zwaar werk 
Over het algemeen kan het beroep van landarbeider, keuterboer, knecht of meid als zwaar 
worden bestempeld. Het leven bestond uit volle dagen hard werken. Daarbij kwam nog het 
gebrek aan hygiëne en soms zelfs een gebrek aan eten, wat weer tot ziekten en zelfs 
verhongering kon leiden. Veelvoorkomende ziekten waren de pokken, dysenterie en syfilis. 
Deze laatste was ook gevaarlijk voor zwangere vrouwen, omdat de bacterie de foetus kon 
besmetten. Het kind kon dood worden geboren of ernstig letsel oplopen. 
 
Naast dit alles bracht het zware werk makkelijk slijtage aan en dit leverde weer problemen 
op met de spieren en gewrichten. Een voorbeeld hiervan is de ‘melkerskramp’. Als een boer 
veel koeien had en hij of de boerin moest ze allemaal met de hand melken, kon er na 
langdurig en intensief melken kramp ontstaan in handen en armen. Naast het ‘gewoon’ ziek 
zijn en de slijtage van het lichaam konden ziekten zoals de veepest tot minder productiviteit 
leiden, dus werd er minder verdiend en sloeg de honger sneller toe. Het betekende naast de 
stijgende voedselprijzen vaak de ondergang van veel boerenbedrijven. 
 
Gezondheid en hygiëne  
De potstallen, zoals bijvoorbeeld in Brabant, waren verre van schoon en van hygiëne was 
veelal nauwelijks sprake. De stal was donker en de koeien waren vuil, wat de kwaliteit van 
de melk bepaald niet ten goede kwam. De aaneenschakeling van boerderij en stal was in 
feite heel ongezond vanwege de verspreiding van ammoniakdampen door de mest. Dat was 
niet alleen schadelijk voor het dier, maar vooral ook voor de mens. De mest drong zelfs door 
in de bodem en verontreinigde het grondwater en daarmee de waterput bij de boerderij, 
waardoor het water minder geschikt werd om te drinken. 
 
Werk en rusten 
Vrije tijd is iets wat toen niet aan de orde was. Deze vorm van uitoefening van het beroep 
van landarbeider bleef nog tot aan de Tweede Wereldoorlog bestaan, waarna het met de 
ontwikkelingen in de landbouwmechanisatie sterk veranderde. Daarnaast kwamen er met de 
industrialisatie meer en beter betaalde banen in de industriële sector. Het paard werd 
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vervangen door de tractor en diensten van de landarbeider werden vervangen door die van 
het loonbedrijf. In de 18de en 19de eeuw werd het boerenbedrijf vaak van vader op zoon 
doorgegeven, waardoor boeren generaties lang op dezelfde plek bleven wonen. Door 
trouwen (dochters) of door kansen en mogelijkheden in de stad werd er wel verhuisd. Een 
familie met een boerenbedrijf hield het gemiddeld vier generaties lang vol. 
Gedurende de negentiende eeuw is er een toename van verhuizing naar de grote steden en 
het zoeken naar een betere betrekking met meer mogelijkheden.  
 
Arbeidstijden en verdiensten 
De navolgende tekst41 beschrijft het spanningsveld dat vele landbouwarbeiders en boeren 
hebben gevoeld tijdens de arbeidsontwikkelingen van de negentiende eeuw. 
  
‘Dat de arbeidstijden in den landbouw vaak zeer lang waren, ligt voor de hand. In het 
agrarische bedrijf is men nu eenmaal sterk aan seizoen en weersgesteldheid gebonden, 
zoodat op gunstige zomerdagen van zonsopgang tot zonsondergang de arbeid wordt 
voortgezet. De Utrechtsche landarbeider ging dan ook 's ochtends om 3 uur van huis, om 
daar niet voor 7 uur 's avonds terug te komen. In het Gooi werkte een niet-inwonende 
bouwknecht van 4 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. De daglooners in Salland verrichtten 
hun dienst van 6 uur voormiddag tot 6 uur namiddag, doch werkten meestal vóór 6 uur eerst 
op hun eigen erfje. 
N.B. Boeiende lectuur over onder meer het boerenleven en kenschets van de overgangstijd 
rond de eeuwwisseling is te vinden in het boek van Dik van Geldermalsen, Toen zij naar 
Rotterdam vertrokken, Een kroniek van 100 jaar dagelijks leven (1841-1940), Rotterdam 
2001 (1). Hij verhaalt het leven op het platteland en in de stad haarscherp en fascinerend. 
 

 
 

Arbeidersgezin aan de maaltijd tweede helft negentiende eeuw 

                                                             
41 Bron: I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19de eeuw (1813-1870), Den Haag 1929 (2).  
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Wel echter zijn er een tweetal andere factoren, die ons in staat stellen den toestand iets 
minder zwart te zien dan men, met de aangehaalde voorbeelden voor oogen, geneigd zou 
zijn te doen.  
Vooreerst het verschijnsel, dat in den winter korter werd gewerkt dan in den zomer, althans 
in de eerste helft der eeuw. Het gebrekkige kunstlicht liet in het algemeen niet toe, dat de 
arbeid tot na zonsondergang werd voortgezet, zoodat 's winters de werktijd 2 à 3 uren 
korter werd. Blijkens de enquête van 1841 kwamen dan ook in den winter werktijden van 9 à 
11 uur veelvuldig voor. Was een dusdanige bekorting ondoenlijk, dan werd de arbeidsdag tot 
een zooveel later uur verschoven, dat althans bij daglicht werd aangevangen. Opmerkelijk is 
het echter intusschen, dat in 1860 het aantal gevallen, waarin afwijkende werkuren voor 
zomer en voor winter worden opgegeven, belangrijk geringer is als in 1841.  
De verklaring van deze verandering zal moeten worden gezocht in de gasverlichting, die 
omstreeks 1850 in zwang kwam; in de door gas verlichte fabriek bestond geen reden meer, 
zich aan de zon te storen. Wij maakten gewag van een tweeden factor, die de hardheid der 
veelszins al te lange werkdagen verzachtte. Zij was deze, dat voor niet alle categorieën van 
arbeiders de arbeidsdag even lang was; vaak werd door vrouwen, meisjes, jongens of kleine 
kinderen korter gewerkt. 
 
Een betrekkelijk veelvuldig voorkomende soort van naturaloon was de verstrekking van kost 
en inwoning. In de eerste plaats hadden de boeren, evenals nu, hunne inwonende knechts, 
die meestal behoorlijk werden beloond. Zoo verdienden omstreeks 1850 in de kleistreken 
langs de IJseloevers: een groote of bouwknecht ongeveer 100 gulden een middenknecht 40 
tot 50 gulden, een kleine knecht 20 tot 30 gulden per jaar, benevens kost en inwoning en 
een ‘toebaat’ van 1 paar schoenen, 2 hemden en 2 linnen broeken.’ 
 

 
 

Een rijke boer met ingespannen gerei voor een tochtje, begin 20ste eeuw 
 

 
 

Een oud Brabants boederijtje uit de 19de eeuw 
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Getrouwd in Dinteloord 
Op welke wijze, waar en wanneer Johannis Izaak Bette zijn meisje Elizabeth van der Vliet 
heeft leren kennen zal altijd onbekend blijven. Zulke geheimen geeft de geschiedenis slechts 
zelden prijs als het gaat om romances in een dorpsgemeenschap. De gevolgen van hun liefde 
voor elkaar zijn echter geboekstaafd en terug te vinden in de archieven van Dinteloord. De 
27-jarige bouwknecht Jan Bette heeft in de paar jaar dat hij bij zijn neef Jacob van Sliedrecht 
werkte zijn hart blijkbaar niet gezet op de even oude Anthonia Verhaar, het op de boerderij 
meewerkende dienstmeisje. Mogelijk omdat zij van roomskatholieke huize was. Zijn geliefde 
is de vijfentwintigjarige Steenbergse Elizabeth van der Vliet. Elizabeth woonde in Dinteloord 
bij een familie en was daar het dienstmeisje van het gezin. Mogelijk hebben Jan en Elizabeth 
elkaar op zondag leren kennen, door de kerkgang. Hoe dan ook, ze geven elkaar op 8 juni 
1855 het jawoord.  
 

 
 

Een geromantiseerde versie van verkering en gezinsleven in de 19de eeuw (Emile Claus 1880) 
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Geeft dit een realistischer beeld van de Prinslandse huwbare dames in de 19de eeuw?  
 

           
 

De door P.J. (Pieter Johannisse) Vogelaar42, de toenmalige burgemeester van Dinteloord en 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand, opgestelde huwelijkspapieren zien er als volgt uit43: 

                                                             
42 https://www.genealogieonline.nl/genealogie-post-oost/I27873.php geeft (met nader onderzoek van de BS-
gegevens) de navolgende indrukwekkende ‘staat van dienst’ van Pieter (Janse) Vogelaar en zijn eerste vrouw 
Clasina Johanna Herselman (met welke hij drie kinderen had; Clasian Herselman overlijdt te Dinteloord 30-12 
1820, een maand na de geboorte van haar derde kindje. Na haar overlijden wordt zijn tweede vrouw Geertje 
Vroon. Pieter is geboren op 4 mei 1794 in Dinteloord en Prinsenland, Noord-Brabant op 27 april 1794 en 
gedoopt 4 mei  1794 in de NH Kerk van Dinteloord. Doopgetuige was Cornelis H. Duivelaar. Hij is overleden op 
29 april 1859 eveneens in Dinteloord en was toen 64 jaar oud. Pieter Vogelaar heeft een boeiend voorgeslacht, 
wat al direct blijkt uit deze website. Pieter Vogelaar was in eerste instantie bouman in de Oudlandsche Polder, 
wijk C. nummer 19. De aangifte van zijn kinderen, onder andere die bij Geertje Vroon, laten behalve een fors 
aantal ook een tweeling zien, Herbert en Cornelis, die op vier en vijf mei 1841 twaalf uur na elkaar geboren 
worden. Bij beide aangiften is een van de aangevers de plaatselijke notaris Gerrit Christiaan Struijck van 
Bergen. 27 maart 1843 geeft Pieter een dochtertje aan en in die akte wordt vermeld dat hij woont wijk C. 
nummer 20 (!). Pieter is dan 49 en Geertje 42 jaar. Pieter Vogelaar overlijdt in Dinteloord 29 april 1859, hij is 
dan 65 jaar en van beroep Burgemeester van Dinteloord. Geertje Vroon leeft dan nog en zal op 67-jarige 
leeftijd overlijden in Dinteloord op 24 augustus 1868. Geertje Vroon heeft hem 13 kinderen geschonken. Pieter 
was bepaald vermogend, want hij komt voor op de lijst van hoogst aangeslagenen voor de rijksbelasting van 
23-04-1852, Dag Nummer: X 97 in de Nederlandsche Staats-Courant. Zie BIJLAGE IV PIETER VOGELAAR EN ZJN 
GEZIN en voor een uitgebreide parenteel van zijn eerste vrouw, de Dinteloordse familie Herselman: 
 http://members.home.nl/marf/herselman.html#p50.  
43https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-QW9B-ZN?i=242&wc=MVJD-
3TG%3A1057250701%2C1057305301%3Fcc%3D2026223&cc=2026223; BS Dinteloord Huwelijksbijlagen 1853-
1871 t/m 12, waarvan dit is nummer 6.  
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Dinteloord, 7 juni 1855, Certificaat van de zondagse huwelijksafkondigingen op 27 mei en 3 juni. 
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Dinteloord en Steenbergen, Uittreksels (extracten) uit de geboorteregisters van Johannis Izaak Bette (19 maart 
1828) en Elizabeth van der Vliet (11 augustus 1829). In deze extracten worden de ouders van de bruidegom 
(Simon Bette en Elizabeth Timmers) en van de bruid (Martien van der Vliet en Pietertje Steenbergen) genoemd.   
 

    
 
Dinteloord, Uittreksels uit het overlijdensregister van de vader van de bruidegom, Simon Bette (31 januari 
1835) en van de moeder van de bruidegom Elizabeth Timmers (25 maart 1835). In deze ‘gezegelde’ extracten 
worden ook de leeftijd, het beroep alsook de echtgenoot (echtgenote) van de overledenen genoemd.  
 
De burgemeester van Dinteloord heeft deze extracten laten opstellen en ze ondertekend. 
Pieter Johannesse Vogelaar tekent als ‘De Burgemeester Amtenaar van de Burgerlijke Stand’. 
Voor Steenbergen tekent H. van (ten?) Swieten, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Van 
1850 tot 1869 is Jacobus Laurentius van Loon burgemeester van Steenbergen.  
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De Burgerlijke Stand van Steenbergen levert de extracten uit de overlijdensregisters met betrekking tot de 
vader van de bruid, Martien van der Vliet, die bij zijn overlijden op 14 februari 1854 weduwnaar was van 
Pieterje Steenbergen; van de moeder van de bruid, Pietertje Steenbergen, echtgenoot van Martien van der 
Vliet, die 21 december 1830 was overleden.  
 

     
 
’s Hertogenbosch, 14 mei 1855: De Staatsraad, Commissaris des Konings, levert het bekende Certificaat van de 
Nationale Militie, ‘Ligting 1847’, waarin gesteld wordt dat soldaat J.I. Bette vanaf dan vijf jaar zou hebben 
gediend. Het lichtingsjaar en de periode komen niet overeen met de werkelijkheid. Het is wel gratis informatie. 
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Dinteloord, de burgemeester levert de getekende bewijzen van de afkondigingen, dat wil zeggen ‘welke 
afkondiging ingevolge de wet is aangeplakt geworden’ van 27 mei en 1 juni 1855 met de inmiddels bekende 
persoonsgegevens. 
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De huwelijksakte van Johannis Izaak Bette en Elizabeth van der Vliet, 8 juni 1855 
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Dinteloord 8 juni 1855, de trouwakte van Johannis Izaak Bette en Elizabeth van der Vliet, waaruit voor veel van 
de voorgaande gegevens is geput.  
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Niemand heeft enig bezwaar tegen dit huwelijk bekend gemaakt. Dan worden tenslotte alle 
extracten nog weer eens met name genoemd en wordt in de tweede helft van (de voorlezing 
van) de akte de eigenlijke huwelijksverbintenis omschreven en met het ja-woord bevestigd, 
waarna de officiele verklaring van de verbintenis volgt.  
 
De getuigen 
De opgemaakte akte wordt door de ‘getuigen’ getekend en daardoor komen we opnieuw  
een aantal familie(verbanden) tegen:  
Gerard van Saarloos, de vijfenvijftigjarige gemeentebode tekent mee (zoals in vele akten). 
Jacob Willem44 van Sliedregt, de vierenveertig jaar oude bouman en neef van Johannis Izaak 
Bette en zoals we weten ook zijn werkgever, tekent mee. 
Jacob Bette, Jan’s veertigjarige oudste broer tekent en geeft hetzelfde beroep op als Jan: 
bouwknecht.  
Frans Bom, de achtendertig jarige gemeenteontvanger zet zijn handtekening als neef van de 
echtgenoot.45  
 
Het ouderlijke gezin van Elizabeth van der Vliet  
Door de gegevens van Elizabeth in deze akte en extracten komen we met wat nader 
onderzoek gegevens op het spoor die veel zeggen over haar ouderlijke gezin.   
Pieterje Steenbergen wordt 28 november 1798 in Westmaas (een dorp in de Hoeksche Waard 
in de provincie Zuid-Holland) geboren uit het huwelijk (Strijen 14-11 1797) van Pieter Pieterszn 
Steenbergen (Strijen 1756-1825) en Elizabeth de Raadt (Westmaas 1776-na 30-11 1806)46; 

                                                             
44 De tweede naam is feitelijk een patroniem (Willemszn), naar zijn vader Willem Jacobus van Sliedrecht. 
45 Frans Bom (Dinteloord, 1816-1863) is een zoon van Marijnis Bom en Maria Bette, samen met de andere 
kinderen Bom: Maria Elizabet Bom 1808-1827; Johanna Bom 1810-1879; Johannis Bom 1812-1897; Izaak 
Johannes Bom 1814-1855; Simon Bom 1819-1880 en Elizabet Maria Bom 1823-1826. Gemeenteontvanger is 
een belangrijke functie in het gemeentehuis. De belangrijkste personen in elke gemeenteadministratie zijn de 
Secretaris, die de administratieve diensten leidt en coördineert, en de Ontvanger, die verantwoording draagt in 
en zich bezighoudt met de boekhouding en het financiële beleid. Hij is de financieel-beheerder die o.a. 
gemeentelijke belastingen int en gelden uitbetaalt. Frans is gehuwd met Petronella Vogelaar (1815-1900). Als 
hij in 1863 overlijdt is hij van beroep vlasbouman. Maria Bette was Johannis Izaaks tante (zuster van zijn vader 
Simon) en daarmee dus was Frans Bom zijn neef.  
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trouwt op 25-jarige leeftijd 20 april 1824 in Strijen (eveneens een dorp in de Hoeksche 
Waard) met de 37-jarige Martinus van der Vliet, geboren 10 juli 1786  in Sint Annaland (een 
dorp in de gemeente Tholen in de Nederlandse provincie Zeeland). Martinus staat te boek 
als arbeider, vanaf 1824-1857 mee(krap)droger.  
 
Pietertje Steenbergen overlijdt 21 december 1830 op 32-jarige leeftijd te Steenbergen, 
enkele maanden na de geboorte van haar zoontje Pieter. Martinus is dan 44 jaar en zij 
wonen steeds in wijk P nr. 4.  
Martinus van der Vliet overlijdt 14 februari 1854 te Dinteloord. In de overlijdensakte wordt 
aangegeven dat hij ook dan nog ‘meedroger’ is, zesenzestig jaar, weduwnaar van Pietje 
Steenbergen en (nb) echtgenoot van Maria Goedhart (Ooltgensplaat 1810, ze zijn gehuwd in 
Ooltgensplaat in 1835 en kregen in 1840 een zoon Cornelis van der Vliet). Bij zijn dood 
woonden Martinus en zijn tweede vrouw Maria in Ooltgensplaat. De vijfendertig jarige visser 
Pieter Vriens, die aangifte van zijn overlijden doet, is een neef van Martinus van der Vliet.  
 
Uit de relatie van Martinus van der Vliet en Pietertje Steenbergen zijn de volgende vijf 
kinderen bekend47: 
Izaak van der Vliet, geboren te Sint Annaland 7 mei 1825, overleden aldaar 28 mei 1825. 
Joanna van der Vliet, geboren te Steenbergen op donderdag 6 juli 1826. Joanna trouwde in 
1852 met Johannes Okker, op 25 jarige leeftijd. Johannes Okker is geboren in Ooltgensplaat 
in 1822. Zij hadden een dochter: Willemina Okker. Joanna is overleden in 1907, op 80 jarige 
leeftijd. 
Izaak van der Vliet, geboren te Steenbergen op donderdag 12 juli 1827. Hij is getrouwd met 
Maatje Overbeeke op 14 juli 1855 te Ooltgensplaat en was toen 28 jaar oud. Zij krijgen in 
Ooltgensplaat en Den Bommel vijf kinderen en Izaak is overleden op 4 augustus 1886 in Den 
Bommel en was toen 59 jaar. 
Elizabet(!) van der Vliet, geboren te Steenbergen op dinsdag 11 augustus 1829, overleden op 
32 jarige leeftijd te Dinteloord op vrijdag 4 februari 1887 (voor haar huwelijk en kinderen, zie 
hiervoor en hierna).  
Pieter van der Vliet, geboren te Steenbergen op zondag 31 october 1830, het kindje van vijf 
maanden overlijdt 23-04 1831. Het gezin woont dan volgens deze overlijdensakte in huis 
wijk H. nummer 1. De handtekening van de aangevende vader Martinus is door de jaren 
heen almaar kleiner geworden…  
 
We stellen vast dat de moeder van Elizabeth eind 1830 is overleden, dus toen Elizabeth nog 
een jong kind van ruim een jaar oud was. Even na zijn moeder was haar vijf maanden oude 
broertje Pieter overleden, vijf jaar daarvoor haar oudste broertje Izaak. Wanneer Johannis 
Izaak Bette en Elizabeth van der Vliet juni 1855 trouwen, is ruim een jaar daarvoor haar 
vader Martinus overleden. Kortom, een gezin met veel verdriet. 
 
Omdat er in die periode geen volkstellingen zijn geweest, heb ik niet kunnen uitvinden in 
welk Dinteloords gezin Elizabeth in de periode 1850-1855 heeft gediend.48 Waar Johannis en 
Elizabeth direct na hun trouwen zijn gaan wonen, is daarom ook niet meer te achterhalen.  
 
                                                                                                                                                                                              
46 Zie http://www.dommisse.nl/familie/php/people.php?person=21824. 
47 Zie http://www.ourfamilysite.nl/ourfamilygen/people.php?person=21834. 
48 Dinteloord Bevolkingsregister 1838 was de er aan voorafgaande en BR 1860 de er opvolgende periode. 
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HET GEZIN VAN JOHANNIS IZAAK BETTE EN ELIZABETH VAN DER VLIET 
 
Over het concrete gezinsleven van Brabantse echtparen uit de negentiende eeuw worden 
geen specifieke bijzonderheden bekend, dan tenzij er uit brieven gegevens bekend zijn 
geworden. Dat is, hoewel de beide echtgenoten konden schrijven, niet bekend geraakt. 
Echter een deel van het tastbare resultaat van hun liefde wordt ons bekend gemaakt in de 
aangifte die gedaan wordt bij de geboorte van hun kinderen. Eerst onderzoeken we de 
geboortbewijzen, die er blijken te zijn tussen 1857 en 1869. Daarna zullen we zoals steeds in 
deze Bette-mono/duografieën de geschiedenis van dit gezin proberen te volgen. 
 

 
 

 
1857-1869: de geboortebewijzen49 van de kinderen Bette-Van der Vliet 
 

 
 
Dinteloord, burgerlijke standregister, geboorteakte van Simon Jacob Bette, 11-10-1857 

                                                             
49 En overlijdensakten waar het kinderen betreft, opgenomen in de historische volgorde.  
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Uit deze geboorteakte vernemen we een aantal nieuwe gegevens over het gezin Bette-Van 
der Vliet met betrekking tot het jaar 1857. 

1. Het beroep van de 28-jarige Johannis is vrachtrijder 
2. Het gezin woont dan in huis wijk B nummer 126 
3. Getuigen bij deze aangifte zijn de 57-jarige gemeentebode Gerard van Saarloos en de 

42-jarige veldwachter Johannis Junkes 
4. Het schrift, maar in het bijzonder de handtekening van Johannis is bijna onleesbaar. 

 
Bij het vernoemen zal de naam Simon gekozen zijn naar naar de grootvader van vaders kant. 
De tweede naamsvernoeming ‘Jacob’ is mij niet geheel duidelijk (de overgrootvader van 
moederszijde, Jacon Willemszn Timmers lijkt gezocht ver weg).  Vernoeming naar de broer 
van de vader, Jacob Bette, is ook niet echt voor de hand liggend en van de kant van Elizabeth 
is de naam Jacob  onbekend. Het zou een verwijzing naar Jacob van Sliedrecht kunnen zijn, 
wat dan wel op een bijzonder verhouding betrekking heeft. Hetgeen goed mogelijk is. 
 

 
 
Dinteloord, burgerlijke standregister, overlijdensakte van Simon Jacob Bette, 11-11-1858 
 
Een jaar en een maand later, wanneer Elizabeth in verwachting is van haar tweede kindje, 
overlijdt hun eerstgeboren zoontje Simon Jacob.  
Uit deze overlijdensakte vernemen we dat: 

1. De 58-jarige Gerard van Saarloos en de 43-jarige veldwachter Johannis Junkes zijn de 
aangevers van dit overlijden 

2. Johannis Bette is vrachtrijder van beroep. 
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Dan komen we ruim zeven maanden later de geboorte en het overlijden van een kindje van 
Johannis en Elizabeth in de overlijdensakten tegen. 
 

 
 
Dinteloord, burgerlijke standregister, (geboorte) en overlijdensakte van een levenloze dochter 30-06 1859 
 
Uit deze akte vernemen wij dat  

1. De 59-jarige gemeentebode Gerard van Saarloos en de 55-jarige broodbakker 
Martinus van Aalst zijn de aangevers 

2. Het kindje dat is geboren uit Elizabeth van der Vliet is levenloos ter wereld gebracht 
3. De vader Johannis Bette is voerman. 

 
Het zou zo maar kunnen dat het verdriet om het verlies van haar eerstgeboren zoontje van 
grote invloed is geweest op de zwangerschap van Elizabeth. Zulk aangrijpend verlies gaat 
altijd gepaard met gevoelens van diepe rouw. Bijna alle ouders die zoiets meemaken, 
hebben hevig verdriet met gevoelens van wanhoop en leegte. Ze zijn heel erg bezig met het 
beeld van het dode kind en met het verlies van alle toekomstverwachtingen. Zulke emoties 
van diep verdriet zijn een natuurlijk en noodzakelijk onderdeel van het rouwen, maar 
leveren ook niet zelden lichamelijke of psychische klachten op. Verdriet steekt vaak ook later 
weer de kop op, zoals bij de uitgerekende geboortedatum, bij de ‘verjaardagen’ van het 
overlijden of bij de geboorte van een volgend kindje of een kind in de nabije omgeving. En 
hoe vaak kwam dat ook in de negentiende eeuw nog voor. De archieven doen er veelvuldig 
konde van.  
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Dinteloord, burgerlijke standregister, geboorteakte van Simon Martinus Bette, 21-07 1860 
 
Uit deze geboorteakte vernemen wij dat: 

1. Johannis is inmiddels 32 jaar en van beroep voerman 
2. Het gezin van Johannis en Elizabeth woont in huis wijk C nummer 1 
3. Medeaangevers naast de vader zijn de 60-jarige gemeentebode Gerard van Saarloos 

en de 32-jarige wagenmaker Jan van Bemden 
4. Johannis Izaak tekent duidelijk en met J. I. Bette. 

 
De naam Simon zal opnieuw een verwijzing vormen naar grootvader Bette en de naam 
Martinus is een duidelijke vernoeming naar grootvader Martinus Van der Vliet. Blijkbaar is er 
tussen juni (of eerder) 1859 en juli 1860 een verhuizing opgetreden van wijk B  nr. 126 naar 
wijk C nr. 1. Hoe dat ging zien we later.  
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Dinteloord, burgerlijke standregister, overlijdensakte van Simon Martinus Bette, 4-09 1861 
 
Uit deze overlijdensakte vernemen wij dat: 

1. De 51-jarige kleermaker Pieter van Nieuwenhuizen en de 40-jarige kleermaker 
Johannis Edelschaap aangifte doen dat 

2. De kleine Simon Martinus na dertien maanden geleefd te hebben is overleden 
3. Johannis is van beroep voerman. 

 
Evenals de kleine Simon Jacob heeft ook deze baby Simon Martinus slechts dertien maanden 
geleefd. 

 
 

‘maar dat geen van hun kinderen in leven kon blijven, daar zaten ze mee…’ 
Rien Poortvliet in zijn prachtige boek ‘Langs het tuinpad van mijn vaderen’, Kampen 1987. 
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Dinteloord, burgerlijke standregister, geboorteakte van Johannis Izaak Bette, 23-08 1862 
 
Uit deze geboorteakte vernemen wij: 

1. Johannis is inmiddels 32 jaar en van beroep vrachtrijder 
2. Het gezin Bette woont in huis wijk C nummer 1 
3. Mede-aangevers zijn de 34-jarige grutter (kruidenier, verkoper van grutterswaren en 

bv. meel, gort, bonenen erwten) Jan Stolk en de 29-jarige bouman Hubertus van 
Steen. 

De vernoeming van Johannis Izaak zal een directe vernoeming naar de vader zijn. Wat de 
ouders heeft bewogen niet opnieuw een of beide grootvaders te vernoemen, blijft geheim.  
 

 



46 
 

 
 

Dinteloord, burgerlijke standregister, geboorteakte van Pietertje Elizabeth Bette, 18-05 1865 
 
Uit deze geboorteakte vernemen we dat: 

1. Johannis Bette 36 jaar oud is en vrachtrijder 
2. Het gezin woont nog steeds in huis wijk C nummer 1 
3. Mede-aangevers zijn de 44-jarige wagenmaker Cornelis van Bemden en de 32-jarige 

gemeentebode Christiaan van Saarloos die blijkbaar in de bode-voetsporen van zijn 
vader Gerard is getreden. 

 
De vernoeming van Pietertje Elizabeth zal geweest zijn naar de grootmoeder (Pietertje 
Steenbergen) en naar moeder Elizabeth van der Vliet. 
 

 
 
Dinteloord, burgerlijke standregister, overlijdensakte van Pieterje Elizabeth Bette, 29-06 1865 
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Uit deze geboorteakte vernemen we: 
1. Pieterje Elizabeth Bette slechts zes weken oud is geworden 
2. Haar vader Johannis is vrachtrijder van beroep 
3. Aangevers zijn de 48-jarige winkelier Cornelis van der Burght en de 40-jarige bouman 

Anthonie Vroon. 
 
Je vraagt je af, waar hebben deze ouders de moed en de verwachting vandaan gehaald? 
Maar vier jaar later lezen we toch in de archiefakten van een volgende geboorte in het gezin: 
 

 
 
Dinteloord, burgerlijke standregister, geboorteakte van Simon Martinus Bette, 18-01 1869 
 
Uit deze geboorteakte vernemen we: 

1. Het woonhuis van het gezin (wijk C nr.1) en het beroep van vader Johannis 
(vrachtrijder) nog hetzelfde zijn gebleven 

2. Mede-aangevers zijn de 74-jarige wagenmaker Jan van Bemden en de 30-jarige 
hoefsmid Michiel van Aalst 

3. De handtekening is helder:   
 
Maar het verdriet blijft een onderdeel van het dagelijkse gezinsleven van Johannis en 
Elizabeth. Ook dit jongetje wordt niet ouder dan maar net tien jaar. Opnieuw moeten de 
ouders een van hun kinderen begraven. Wat de oorzaak van zijn overlijden is, blijft 
onbekend. De 71-jarige kleermaker Pieter van Nieuwenhuizen is aangever, samen met de 
69-jarige opziener van het Kroondomein Frederick van Gulick.  
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Dinteloord, burgerlijke standregister, overlijdensakte van Simon Martinus Bette, 23-04 1879 
 
We stellen vast dat in een periode 12 jaar te weten van 1857-1869 Johannis Bette en 
Elizabeth van der Vliet zes kinderen zijn geboren, waarvan er in die periode vier zijn 
overleden en tien jaar later het vijfde kind stierf. Johannis Izaak (2) is de enige stamhouder 
die overblijft.  
 
De geschiedenis van de kinderen Bette-Van der Vliet is daardoor snel geschreven: 
 
Simon Jacob, geboren te Dinteloord 11-10 1857 is daar overleden op 11-11 1858. 
Het kindje zonder naam, de levenloze dochter is geboren en overleden te Dinteloord  
op 30-06 1859. 
Simon Martinus, geboren te Dinteloord 21-07 1860 is daar overleden 4-09 1861. 
Johannis Izaak (II), geboren te Dinteloord 23-08 1862 zet de geslachtslijn Bette voort. 
Pietertje Elizabeth, geboren te Dinteloord 18-05 1865 is daar overleden 29-06 1865. 
Simon Martinus, geboren te Dinteloord 18-01 1869 is daar overleden 23-04 1879.  

        Het is Rien Poortvliet die zulk verdriet van ouders treffend verbeeldt   
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Waar woonden Johannis Bette en Elizabeth van der Vliet? 
In de bovengenoemde akten komen we tot de slotsom dat het gezin Bette op twee locaties 
heeft gewoond.  

1. Waarschijnlijk vanaf hun trouwen in 1855 woonden zij op het adres wijk B nummer 
126 

2. In de geboorteakte van 1860 lezen we voor het eerst over wijk C. nummer 1. 
Waar lagen deze huizen? Woonden zij alleen in een huis of met meerdere families? Is er nog 
iets van terug te vinden? De serie Dinteloordse Bevolkingsregisters die daarover mogelijk 
uitsluitsel kunnen geven, zijn die van rond 1860 (nummer vergedrukt).  
 
Een overzicht van de Bevolkingsregisters van Dinteloord 1825-1929 in het West-Brabants 
Archief50 
                

 
Bevolkingsregister 1825,  
wijk A Dinteloord bevolkingsregister 1825 boz - 

0804 1 Scan van register 
aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1825,  
wijk B Dinteloord bevolkingsregister 1825 boz - 

0804 2 Scan van register 
aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1825,  
wijk C Dinteloord bevolkingsregister 1825 boz - 

0804 3 Scan van register 
aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1826,  
wijk D Dinteloord bevolkingsregister 1826 boz - 

0804 4 Scan van register 
aanwezig 

 Bevolkingsregister 1829 Dinteloord bevolkingsregister 1829 boz - 
0804 5 Scan van register 

aanwezig 

 Bevolkingsregister 1839 Dinteloord bevolkingsregister 1839 boz - 
0804 6 Scan van register 

aanwezig 

 Bevolkingsregister 1860-1870 Dinteloord bevolkingsregister 1860-
1870 

boz - 
0804 7 Scan van register 

aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1860-1870, 
klapper Dinteloord bevolkingsregister 1860-

1870 
boz - 
0804 8 Scan van register 

aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1860-1875, 
A-C Dinteloord bevolkingsregister 1860-

1875 
boz - 
0804 9 Scan van register 

aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1860-1875, 
D-J Dinteloord bevolkingsregister 1860-

1875 
boz - 
0804 10 Scan van register 

aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1860-1875, 
K-M Dinteloord bevolkingsregister 1860-

1875 
boz - 
0804 11 Scan van register 

aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1860-1875, 
N-S Dinteloord bevolkingsregister 1860-

1875 
boz - 
0804 12 Scan van register 

aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1860-1875, 
T-Z Dinteloord bevolkingsregister 1860-

1875 
boz - 
0804 13 Scan van register 

aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1862-1879, 
Dienstboden Dinteloord bevolkingsregister 1862-

1879 
boz - 
0804 14 Scan van register 

aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1875-1929, 
A-C Dinteloord bevolkingsregister 1875-

1929 
boz - 
0804 15 Scan van register 

aanwezig 

                                                             
50 http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-
bronnen/registers?f=%7B%22search_s_type_title%22:%7B%22v%22:%22bevolkingsregister%22%7D,%22search_s_gemeente%22:%7B%22
v%22:%22Dinteloord%22%7D,%22search_i_periode%22:%7B%22v%22:%5B1801,1901%5D,%22d%22:%221801%20-
%201901%22%7D%7D&sort=%7B%22order_s_periode%22:%22desc%22%7D  
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Bevolkingsregister 1875-1929, 
D-J Dinteloord bevolkingsregister 1875-

1929 
boz - 
0804 16 Scan van register 

aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1875-1929, 
K-M Dinteloord bevolkingsregister 1875-

1929 
boz - 
0804 17 Scan van register 

aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1875-1929, 
N-S Dinteloord bevolkingsregister 1875-

1929 
boz - 
0804 18 Scan van register 

aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1875-1929, 
T-Z Dinteloord bevolkingsregister 1875-

1929 
boz - 
0804 19 Scan van register 

aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1862-1920, 
Dienstboden Dinteloord bevolkingsregister 1862-

1920 
boz - 
0804 20 Scan van register 

aanwezig 

 
Bevolkingsregister 1875-1929, 
klapper Dinteloord bevolkingsregister 1875-

1929 
boz - 
0804 22  

 
Dinteloord in wijken 
Het Bevolkingsregister van Dinteloord geeft vanaf 1825 een indeling in vier wijken te zien. 
Uitgaande van het BR 1825 komen we tot de volgende gegevens:  
 
Wijk A betreft het dorp Dinteloord en de weergave van de gegevens is als volgt: 
 

 
 
Het valt op dat de huisnummers het eerste gegeven vormen, dan de wijk, dan de 
familienaam van de ingezetenen etc. Echter de straatnaam wordt niet genoemd!  
 
Interessant is dat hier de godsdienst wordt vermeld. Daarbij moet worden opgemerkt dat de 
gezindten in grote lijnen uiteenvallen in ‘Gereformeerd’ en ‘Rooms’. Bij Gereformeerd zullen 
we in 1825 denken aan wat later de Nederlands Hervormde Kerk is geheten en bij Rooms 
duidt het op de Rooms Katholieke Kerk. Bij de telling van 1860, zo’n ’n dertig jaar na de 
Afscheiding (1834), wordt de verdeling in religieuze overtuigingen al wel heel goed zichtbaar, 
o.m. in wie Hervormd, Gereformeerd of Rooms-Katholiek te boek staat.   
 
Wanneer er meerdere gezinnen in huis met hetzelfde huisnummer wonen, wordt voor dat 
tweede (of derde) gezin een nieuwe bladzijde voor genomen. Ook worden de lege huizen 
gemeld (bv. huis 69). De huisnummering van wijk A loopt in BR 1825 van 1 tot 80. 
 
Wijk B betreft ook huizen in het dorp Dinteloord, echter de huisnummering wordt nu niet 
meer ingevuld! Bij een vertrokken gezin wordt dat diagonaal doorgestreept en het nieuwe 
gezin wordt ingevuld op dezelfde bladzijde. Nu de locatie (huisnummer en straatnaam) 
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ontbreken, wordt dit bevolkingsregister voor bewijsvoering waar iemand rond 1825 in 
Dinteloord heeft gewoond onbruikbaar.  
 
Wijk C betreft de ingezetenen van het Oudeland (de Oudelandsche Polder) en ook hier 
ontbreken huisnummers en straatnamen. Wat overblijft is dat we van bv. gezinnen kunnen 
zeggen dat ze in de Oudlandsche Polder woonden, wie hun buren waren, maar daar houdt 
het mee op.   
 
Wijk D betreft de ingezetenen van de polders die met name genoemd worden: 
Willemspolder, Mariapolder, Koningsoordpolder, Dintelpolder, Annapolder, Carolinapolder, 
en de Drievriendenpolder. Met potlood staat op een schutblad geschreven 
Bevolkingsregister Dinteloord 1826, wat doet vermoeden dat deze telling van het genoemde 
jaar is. Ook in dit deel ontbreek de huisnummering en straatnamen. De verdeling in de 
verschillende polders is met pen boven het eerste blad van een nieuwe polder geschreven 
(dat gegeven ontbreekt bij de eerste polder, hetgeen doet vermoeden dat het daar om de 
Willemspolder gaat).  
Wat de oorzaak ook is, voor naspeurwerk zijn de Bevolkingsregisters van 1825/1826 slechts 
van beperkte waarde vanwege het genoemde ontbreken van huisnummers en straatnamen. 
Wel kan met veel zoekwerk de samenstelling van een gezin in die periode worden 
vastgesteld of bijvoorbeeld bij welk gezin een dienstmeisje was ondergebracht.  
 
Een wandeling door Dinteloord in de Bevolkingsregisters 
 
Uitgaande van Bevolkings Register 1829 komen we tot de volgende gegevens: 
Alereerst valt op dat in de tekst van dit register wordt aangegeven dat het de situatie van (1 
januari van) het jaar 1830 betreft.  
De eerste bladzijden worden gebruikt om een opsomming van totalen te geven. In de in 
1830 beschikbare 275 huizen van Dinteloord wonen 358 gezinnen. Om over een gemiddelde 
te spreken lijkt me zinloos, maar wel kunnen we vaststellen dat in minstens 83 van de huizen 
twee gezinnen wonen (of in een kleiner aantal drie gezinnen). Verder betekent dit voor die 
275 huizen waarin 1860 individuen wonen dat er een gemiddelde van 6,8 personen in een 
huis wonen. Dit gegeven is wel niet van belang voor een bepaald afzonderlijk huis, maar 
mogelijk wel interessant voor totalen gedurende een aantal decennia. 
 
Een kenmerkend gegeven is verder dat er 40 weduwnaars en 77 weduwen worden geteld, 
wat mogelijk iets kan zeggen van het zware dagelijkse werk dat door de huisvaders moet 
worden verricht om hun gezin te onderhouden.  
 
Waarom er 261 gehuwde mannen worden geteld en 257 gehuwde vrouwen zou van doen 
kunnnen hebben met een (klein) aantal gescheidenen. 
 
De protestantse godsdienst is duidelijk de keuze van de meerderheid van de bevolking 
(1321), maar toch vormen de 530 roomskatholieken voldoende leden voor een flinke 
parochie. De acht ‘Israelieten’ zal men tot een synagoge moeten rekenen, maar dat is te 
weinig voor een Joodse geloofsgemeenschap in Dinteloord. Wil een joodse groep groot 
genoeg zijn om een eigen geloofsgemeenschap te vormen met een synagoge, dan moeten er 
minimaal tien mannen ouder dan dertien jaar zijn (mannen die kunnen bidden). 



52 
 

 
 
 

 



53 
 

Dan volgt een blad met diverse gegevens die voor statistische doeleinden kunnen dienen, 
maar voor ons onderzoek weing belang hebben. Het ziet er als volgt uit:  
 

 
 
De volgende bladzijden geven voor het dorp (de wijken A en B) de gezochte informatie 
inclusief de staatnamen en de huisnummers! Dat ziet er als volgt uit: 
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Omdat er een vergrotingsmogelijkheid op de website is meegegeven, valt de tekst goed 
leesbaar te maken. Maar om vanwege het zoeken naar een speciaal gegeven pagina na 
pagina opnieuw moet worden vergroot (anders duurt het laden van een bladzijde te lang) 
kost dit veel tijd en er is routine nodig.  
Hier zien we bijvoorbeeld dat burgemeester Jiskoot woont in het huis wijk A Oostvoorstraat 
1 en dat met bij elkaar 10 personen, waarbij we te weten komen dat zijn beroep 
bierbrouwer is. Sijmetje Segboer is er de 25-jarige dienstmaagd.  
 
Opvallend is dat in 1829 de huisnummering van wijk B niet verder gaat dan nr. 114 en dat is 
dan een huis aan de Westvoorstraat of Kaaij. Johannis Izaak Bette woont in 1857 in wijk B 
huisnummer 126, een huis dat blijkbaar in 1829 niet bestond.  
Het is een boeiende buurt, want deze huizen worden bewoond door arbeiders, dagloners en 
schippers, waartussen op 104 dominee Johannis Steenbakker, rustend predikant uit 
Middelburg van nota bene 89 jaar. Op nummer 99 woont de 76-jarige schipper Cornelis 
Franken, de 43-jarige winkelier Dirck Varkevisser uit Katwijk aan Zee. Op 100 de 47-jarige 
logementhouder Pieter van Bemden met zijn gezin en op 101 de roomskatholieke 
bierbrouwer Pieter van Roosendaal uit Oudenbosch. Op nummer 98 woont Johannis van 
Herwaarde, een Gelderse schoolonderwijzer. Gemelleerd gezelschap.  
 
Hier komen we er tevens achter dat in het huis wijk C nummer 1 (Oudlandsche Polder) in 
1829 de 44 jarige molenaar Ary Segboer (die weduwnaar is) met in totaal vijf personen 
woont. De 32-jarige Willemijn Koopman is dienstmaagd in deze mannenhuishouding. 
Wijk C nummer 2 is een forse boerderij waarin o.m. Jacobus Maris en Neeltje Segboer met 
hun gezin, knechten en dienstmeisje wonen. Wijk C Nummer 47 is in 1829 de boerderij van 
bouman Marijnus Bom met zijn vrouw Maria Bette en hun vijf kinderen waarbij naast knecht 
en meid ook de vader en grootvader Johannis Bom (1747-1830) inwoont.  
De huisnummering in wijk C, dus in de Oudlandsche Polder, gaat tot en met nr. 61. Dan 
begint de opsomming met de eerste polder van wijk D, de Mariapolder. 
 
Het volgende bevolkingsregister is dat van 1839 en wanneer we dat bestuderen komen we 
tot de volgende gegevens (BR 1839): 
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We beginnen weer bij de burgemeesterswoning van de inmiddels 64-jarige burgervader 
Joseph Jiskoot die nu als burgemeester beschreven wordt, met zijn gezin, kinderen en de 
dienstmaagd. Het is het eerste huis van de Oostvoorstraat, maar in dit BR wordt opnieuw 
niet gewerkt met huisnummering.  
 
De huizen aan de Kaaij en een huis aan de Molendijk worden wel benoemd, maar blijven dus 
zonder huisnummer wat locatie betreft onbestemd. In het eropvolgende huis Oudlandsche 
Polder wijk C nummer 1 woont nu de 25-jarige korenmolenaar Willem Arie Segboer en zijn 
vrouw Cornelia Johanna Jiskoot (26 jr.) met hun kinderen, knecht en twee dienstmaagden. 
Zij wonen er totaal met 10 personen. In de kolom aanmerkingen lezen we dat het gezin 
Segboer in november 1849 naar ’s Gravenhage vertrokken is. De knecht Leendert Segboer 
vertrok in 1846 naar Barendrecht in welk jaar ook de beide dienstmeisjes naar elders 
vertrokken. Het is opmerkelijk dat in datzelfde jaar 1846 bij omliggende boerderijen ook 
dienstknechten en dienstmaagden verhuisden. Dit zou kunnen betekenen dat het in de 
voorliggende periode 1845-1846 moeilijke jaren waren wat de oogst betreft. Achter in dit BR 
komen we zeer veel vertrekkenden tegen en de periode 1845-1847 is sterk aanwezig! 
 

        
 
In deze zonder nummering aangegeven boerderijenreeks in de Oudlandsche Polder vinden 
we ook de hoeve van de 31-jarige bouman Leendert Janszn Oostdijk met zijn vrouw Neeltje 
Leendertse Breure. Behalve de drie jonge kinderen Oostdijk woont in 1839 daar ook de 
zeventienjarige dienstmeid Maria Simonse Bette (Dinteloord 1822-Willemstad 1867), die in 
1859 met Gerard de Nijs zal trouwen. Deze jongedame is een zusje van Johannis Izaak (1), de 
eerste hoofdpersoon van dit boek. Het gezin Oostdijk vertrekt per 1 mei 1840 naar Fijnaart.  
 
Verder vinden we bouman Jan Stolk (36) en Geertje Breure (37) in de Nassaupolder; een van 
hun kinderen is Adriana Stolk van 9 jaar, dus uit 1830.51  

                                                             
51 Zie http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-
bronnen/registers?f=%7B%22search_s_type_title%22:%7B%22v%22:%22bevolkingsregister%22%7D,%22searc
h_s_gemeente%22:%7B%22v%22:%22Dinteloord%22%7D%7D&ss=%7B%22q%22:%221839%22%7D sch.p.90.  
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Het daarop volgende bevolkingsregister is dat van 1860 en wanneer we dat bestuderen 
komen we tot de volgende gegevens (BR 1860-1870): 
 
Het schutblad doet vermoeden dat de volkstelling al wel eerder is begonnen en de opzet is 
van een geheel andere aard: er wordt uitgegaan van wijk, straatnaam en huisnummer. Ik 
plaats de naast elkaar liggende bladzijden hier onder elkaar voor de leesbaarheid.  
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Het eerste huis is zoals steeds Oostvoorstraat 1, waar voorheen burgemeester Joseph 
Jiskoot en zijn gezin woonde. Nu woont daar in 1850 of 1860 (we weten niet precies 
wanneer de opname is begonnen dan wel gereedgemaakt) een andere notabele, de 
Groninger en Rijksontvanger Hendrikus Scholtens (1809). De naam van zijn vrouw is 
geschreven als Frouke van Slogteren, waarna haar naam op enig moment is doorgehaald en 
in de daarvoor bedoelde kolom geschreven staat dat zij is overleden 30 juni 1851. Dit doet 
inderdaad vermoeden dat de opname in elk geval in 1850 begonnen is! Dan volgen twee 
jonge kinderen Scholtens (1845 en 1848) waarvan de laatste in Dinteloord geboren is en de 
dienstmeid, die nu dienstbode heet, is Willemijna Cornelia Ardon (1829). Opmerkelijk is dat 
bij de religie hier een nieuwe term wordt opgevoerd die we niet eerder tegenkwamen: 
Nederduits Hervormd.52   
 
De ‘wandeling’ door Dinteloord gaat via de volgende straten: 
Oostvoorstraat waarin de Rijksontvanger, een rentenier en tapper, een bakkersknecht, een 
kuiper en een broodbakker, een slachter, een broodbakker en een timmerman, een 
koperslager, winkelier en de dokter (Cornelis Burgers) wonen. Ook zie je veel 
combinatieberoepen: wagenmaker en tapper, huisschilder en glazenmaker, een timmerman 
en een bouman (Willem Jacobse van Sliedrecht en o.m. zijn zoon Johannes in huisnummer 
14), een smid, wagenmaker en schoenmaker… Smid en wagenmaker Cornelis van Bemden 
(1817) blijkt op nummer 15 gewoond te hebben en zijn vader Jan van Bemden (1794) met  
moeder Johanna Appels,53 welke beide wagenmakers we in diverse Bette-akten 
tegenkomen, wonen in 1860 op nummer 16. Bij het huis nr. 19 zijn we in de Oostzijstraat 
beland, waar de Rooms-Katholieke hoefsmid en kleermaker (aparte combinatie trouwens) 
Jan Paptist (moet zonder twijfel Baptist zijn) Calluij uit het Belgische Rupelmonde met zijn 
vrouw Cornelia Vermaat54 en gezin wonen. In huis 24 wonen kleermakers Johannes en Pieter 
Edelschaap met o.m. gezinsleden. Bij het volgende huisnummer 25 bevinden we ons in de 
Oostachterstaat met huizen tot en met nummer 30 waarin arbeiders wonen, in 31 woont 
het gezin van bouman Dirk van Dis en Clasina Vogelaar. Dan komen we bij huis nummer 32 
een bekende tegen. Daar woont metselaar Herbert Vriens met zijn vrouw Maria Bierings, 
zoon Cornelis, metselaar Pieter Vroon en Adriana Bette (1829, en de zuster van Johannis 

                                                             
52 De Nederduitse Gereformeerde Kerk (in de oude spelling Nederduitsche Gereformeerde Kerk of vaak in die 
tijd ook Gereformeerde Kerk) is de gereformeerde kerk die ontstaan is in de stad Emden (Oost-Friesland, thans 
binnen de Bondsrepubliek Duitsland) in 1571. In 1579 werd zij de publieke kerk van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. In 1795 onder de Franse overheersing hield zij op met de officiële publieke kerk te zijn, 
en zij kreeg in 1816 van koning Willem I een nieuw reglement en de naam Nederlandse Hervormde Kerk. De 
term Nederduits in de naam dient ter onderscheiding van andere gereformeerde kerken, zoals de Waalse, de 
Schotse, de Hoogduitse en de Engelse gereformeerde kerken. De Waalse kerken hadden in de Nederlandse 
Republiek een eigen landelijke synode, terwijl de andere kleinere kerken ondergebracht waren in de 
organisatie van de Nederduitse gereformeerde kerken. Nederduits staat in tegenstelling tot Hoogduits en werd 
later vervangen door het begrip Nederlands. Een aantal belangrijke geloofsbepalende geschriften die men nog 
steeds in veel Hervormde/Gereformeerde kerken hanteert zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 
Heidelbergse Catechismus. Boven dit alles staat de Bijbel als Gods Woord. Deze kerk werd tijdens de Unie van 
Utrecht officieel erkend als publieke kerk van de nieuwe republiek. We zien hier trouwens bij de scribent van 
de BR1860 enige onbekendheid met de termen, want er treedt enige verhaspeling op tussen de termen 
Nederduits Gereformeerd en het latere Nederlands Hervormd.  
53 Zie voor het gezin van de Rooms-Katholieke Jan van Bemden: https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-
en-omliggende-gemeenten/I24276.php. 
54 Zie voor het grote gezin Calluij-Vermaat: https://www.genealogieonline.nl/het-geslacht-vermaat/I768.php. 
Cornelis van Bemden van Oostvoorstraat 15 is een neef van Cornelia Vermaat.  
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Izaak I), die gemeld staat als zonder beroep.55  In huis 34 woont Barend Meijers die als 
beroep karreman56 krijgt opgespeld.  Met huisnummer 35 zijn we weer in het vervolg van de  
Oostzijstraat aangeland, waar relatief veel arbeiders en dagloners wonen, maar ook schipper 
en bakker (een aparte combinatie) Willem van der Steen op nr. 45. Met nummer 46 gaat het 
over in de Oostvoorstraat met heel-en vroedmeester Fransiscus van Genk met zijn gezin op 
47. Bouman en smid Adriaan den Engelsen (1811) en zijn vrouw Elizabeth Leest wonen op 52 
en op nr 54 timmerman Hendrik Gualterus Hetterschei (1808). 
 
Het moet worden opgemerkt dat een dergelijke wandeling door het Dinteloord van 1860 
een buitengewoon aangename bezigheid wordt wanneer de boekjes Dinteloord in oude 
ansichten deel 1 en 2 erbij genomen worden. Dit zal nog wel plezanter worden bij de 
Bevolkingsregisters va na 1860, want die benaderen nog meer de werkelijkheid van die 
fotoboekjes! 
 
Maar om niet in een lange wandeling door Dinteloord te verdwalen, houden we het doel van 
ons bezoek weer voor ogen: de woning van Johannis Izaak Bette en Elizabeth van der Vliet, 
die bij de geboorte van hun eerste kind Simon Jacob in oktober 1857 als adres opgeven: wijk 
B nummer 126. Na enig bladeren vinden we op sch.p 263 (blad 262) op dit adres in 1860 het 
gezin van (de in 1852 overleden) Aart Verdoes en zijn vrouw Pieternella Molendijk (zie 
hieronder). Wat nog fraaier is: hier komt de straatnaam naar voren, het betreft de 
Molendijk! Huisnummer 101-125 betreft de Kaaij, een buurt van arbeiders en dagloners en 
op nr. 115 de (Hervormde) kroeghouder Pieter Visser en zijn vrouw Alletta van Lent en hun 
gezin. Op 111 molenaar Arie Leendertse Breure met zijn gezin; op 101 onderwijzer David 
Littooij (1809) met zijn gezin. B huisnummer 100 is de Stoofdijk.   
 

 
 

                                                             
55 Adriana Johanna Bette (Dinteloord 1829-Buurmalsen 1911) is de jongere zuster van Johannis Izaak I, die als 
jonge wees van 7 jaar is ondergebracht bij Herbert Vriens en Maria Bierings, zie voor haar hele geschiedenis 
mijn Isaac en Simon Bette, … p.256-260. 
56 Een karreman is iemand die met een kar rijdt, een voerman, in den zin van: bestuurder van een kar. Dus  
iemand die iets met een kar vervoert, bepaaldelijk iemand die van 't vervoer van goederen zijn beroep maakt;  
in Gelderland was karreman de benaming voor een kleine boer die slechts één paard houdt en daarmede, 
wanneer hij voor zich zelf geen werk te verrichten heeft, voor anderen uit werken gaat. 
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Waar woonden Johannis en Elizabeth rond 1857/1860? 
Bij de aangiften van de volgende kinderen wordt steeds als adres vermeld: wijk C nummer 1. 
Bij wijk C gaat het zoals we weten om de ‘Oudprinslandschen polder’. 
Bij de opname van dit bevolkingsregister woont in het genoemde huis de Hervormde 
molenaar Anthony Simon Vogelaar (1826) met zijn vrouw Francina Dorina Petronella 
Herselman (1827) met hun vier kinderen, de daar verblijvende Rooms Katholieke 
molenaarsknecht Jan Arden (1820) en de dienstmeid Elizabeth van der Wulp (1822).  
 

 
 

Uit BR1839 weten we dat daarvoor in dat huis woonde de vijfentwintigjarige korenmolenaar 
Willem Segboer57 met zijn zesentwintig jarige vrouw Cornelia Johanna Jiskoot en hun gezin 
(zie blz. 22,23), die in november 1849 verhuisden naar Den Haag. Deze molenaar is dus 
opgevolgd door molenaar Anthony Vogelaar tussen 1849 en de opname van de BR, in elk 
geval vóór 1860. Want bij de geboorte van Simon Martinus geeft Johannis Izaak Bette op 
met zijn gezin in dat huis te wonen. Uit deze BR 1860-1870 blijkt dat echter nog niet en 
vragen we ons af waar ze dan wel ingeschreven zijn! Moeten we om dat te weten te komen 
het hele burgerlijke standregister nauwgezet doornemen? Er blijkt echter een alfabetische 
klapper op deze BR 1860-1870 te zijn gemaakt, waarin verwijzingen naar het register zijn 
opgenomen. Daarin zijn namen van volwassen Dinteloorders die bij de opname van 1860 
opgeschreven waren terug te vinden. Met zeer veel dank aan de scribent(en) ervan! 
 

 
                                                             

57 Willem Arie SEGBOER, Molenaar, particulier, geboren op 11-06-1815 te Dinteloord, overleden op 02-03-1886 
te ´s-Gravenhage op 70-jarige leeftijd. Bij hen in huis woonde ook Willemina Segboer (*1766) en Leendert 
Segboer (* 1824, zoon van Arie en Sara Segboer) bron: genealogie Segboer. Zoon van Arie Willemse SEGBOER  
en Angenita Elisabeth DEKKERS. Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 19-12-1833 te Dinteloord met de 20-jarige 
Cornelia Johanna JISKOOT, geboren op 27-04-1813 te Dinteloord, overleden op 06-06-1882 te ´s-Gravenhage 
op 69-jarige leeftijd, dochter van Joost JISKOOT en Wilhelmina Herbertse VRIENS. Zie de website Uitien: 
http://www.uittien.nl/kws-frm3.htm en onder meer http://nl.geneanet.org/genealogie/nl/segboer.html. 
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Waar woonden de broers en zusters van Johannnis Bette rond 1860? 
De eerste Bette die we erin tegenkomen is IJzak Bette58 (Dinteloord 1824-Rotterdam 1867) 
op bladnummer 31 en volgnr. 7. Het gaat daar om de Oostzijstraat nummer 24 (zie ook pag. 
57 van dit boek) waar de kleermakers Pieter (1818) en Johannes (1820) Edelschaap wonen 
met hun moeder Lijntje Adriaansdr. Oostdijk (Dinteloord 1789-1865), weduwe van Jacob 
Edelschaap (Fijnaart 1782-Dinteloord 1848). Deze ouders kregen negen kinderen, waarvan 
er behalve de kleermakende broers in BR 1860-1870 de dochters Maria Johanna en Johanna 
Maria als doorgestreept (overleden resp. oktober en sept. 1851) en Jacob Christiaan, 
Cornelis Johannes en Lijntje Maria worden opgenomen. In dit gezin Edelschaap woont nu de 
bouwmansknecht IJzak Bette (1824), de jongere broer van Johannis Izaak I. In het BR 1862-1920 
(dienstboden en –knechtenregister) vinden we van Izaak Johannis  dat hij 13-1 1866 vertrokken is naar 
Willemstad. Alleen Izaak Johannis en Jacob komen in dit boek voor. 
 

Adriana (Johanna) Bette (1829) is terug te vinden op bladnummer 40 volgnummer 5 en 
hadden wij al eerder  gevonden en beschreven (o.m. pag. 5 en 8 van dit boek). 
 

Johannis (Izaak I) Bette (1828-1889) wordt volgens deze klapper gevonden op bladzij-
nummer 297 en volgnummer 7 van de BR 1860-1870. Hier doet zich een situatie voor 
waaruit we weten dat de opname van BR 1860-1870 al veel eerder begonnen is! Want in 
deze beschrijving vinden we Johannis Izaak Bette nog als bouwknecht op de hoeve bij zijn 
neef Jacob van Sliedrecht en Johanna Bom en hun gezin wonen in het huis wijk C, 
Oudlandsche Polder, huis nummer 34! Omdat Johannis Izaak Bette in 1855 getrouwd is 
stellen we hieruit vast dat in elk geval deze opname uit BR 1860 van vóór 1855 is! Jammer 
genoeg zien we dan in dit BR niet bevestigd waar Johannis I. met zijn gezin in 1860 woonde. 
 

De volgende die we in deze BR-klapper tegenkomen is Jacob Bette (Dinteloord 1815-1868) 
op bladzijde nummer 419 en volgnummer 3. Jacob blijkt in wijk D, de Dintelpolder, 
huisnummer 78 als bouwknecht te wonen bij weduwe-bouweres Adriana Maris  (Fijnaart 
1776)59 en Arie Janse Burgers (Dinteloord 1810-1886), waar tot 1853 ook ‘rentenier’ 
Elizabeth Quist (Dinteloord 1831) woonde, die naar Fijnaart is vertrokken. In het BR 1862-1890 
Dienstboden en –knechten vinden we Jacob als wonend in huis C.56, OudPrinslandsche Polder. Hij overlijdt 
Dinteloord, 11-02 1868. 
 

Bovengenoemde vier Bette-naamdragers komen we rond 1860 in Dinteloord tegen. Over de 
anderen is hetvolgende al eerder vastgesteld en beschreven: 
Hun oudste zuster Catharina (Dinteloord 1814-1830) is als zestien jarig meisje al overleden. 
Hun zuster Johanna (Dinteloord 1816-Steenbergen 1901) woont dan ws. al in Steenbergen 
en heeft als beroep naaister.  
Hun broertje Izaak Johannis (Dinteloord 1818) was als kind van vier weken gestorven.  
Hun zuster Maria (Dinteloord 1822-Willemstad 1867) is dan ook al verhuisd naar Willemstad 
vanwege haar huwelijk met Gerard de Nijs.  
Hun zuster Anna Maria (Dinteloord 1826-Haarlem 1903) was van jong kind af opgenomen in 
een tehuis vanwege epilepsie.   

                                                             
58 Voor levensverhalen van deze kinderen van Simon Bette en Elizabeth Timmers, zie Isaac en Simon Bette, … p. 
235-261, waarin van elk van de kinderen van dit gezin een levensschets wordt gegeven.  
59 Adriana Maris, geboren Fijnaart 1776, getrouwd 1. 20-10 1798 Fijnaart en Heijningen, Jan Ariese Burgers en 
2. 28-5 1814, Dinteloord, Steenbergen,Cornelis Fuijkschot. Met haar man Jan Ariese Burgers en gezin van 11 
kinderen woonden zij indertijd Dintelopolder 268; met Cornelis Fuijkschot krijgt Adriana Maris nog 4 kinderen, 
de laatste is Cornelia Adriana Fuijkschot als de moeder 44 jaar oud is.   
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Volgens Koninklijk Besluit 3 november 1861, Staatsblad nr. 94 is er opnieuw een beschrijving 
en telling van de Nederlandse bevolking gedaan.60  Deze volkstelling gaat weer van andere 
beginselen uit (wijk- en huisnummer worden onder het kopje Huizing vermeld, maar 
straatnamen ontbreken), want is alfabetisch lexicografisch61 voor wat betreft de (hoofd)-
inwoners van dorp of stad. Waar het gaat om Dinteloord zien we dan de volgende indeling, 
die het zoeken naar namen bijzonder gemakkelijk maakt:  
 
Bevolkingsregister 1860-1875 A-C  archiefnummer boz 0804  inventarisnummer  9 
Bevolkingsregister 1860-1875 D-J  idem      10 
Bevolkingsregister 1860-1875 K-M  idem      11 
Bevolkingsregister 1860-1875 N-S  idem      12 
Bevolkingsregister 1860-1875 T-Z  idem      13 
 
Wij hebben van doen met de eerste BR, inventarisnummer 9 en daar vinden we op blad 34 
de enige naamdragers Bette in het Dinteloord van na 1861: de familie Johannis Izaak Bette. 
Vanwege verbetering van de leesbaarheid heb op hiernaast de pagina in twee delen onder 
elkaar opgenomen. 
 
Wat komen we hier over het gezin Bette-Van der Vliet te weten (ook wat bekend was wordt 
opgenomen): 

1. Hoofd van het huisgezin (tot wie de anderen zich verhouden) is Johannis Izaak Bette, 
(waarna de bekende persoonsgegevens van geboorteplaats en datum), de 
Nederlands Hervormde vrachtrijder die met zijn gezin woont in het huis wijk C  
nummer 1. Alle gezinsleden staan aangemerkt als Nederlands Hervormd. 

2. Elizabeth van der Vliet uit Steenbergen (bekende persoonsgegevens) is zijn 
huisvrouw. 

3. Simon Martinus, hun derde kind dat geboren is in 1860 en overleden in september 
1861, is opgenomen onder nummer 3, maar doorgestreept.  

                                                             
60 Over het fenomeen Bevolkingsregister enige informatie: Koninklijk Besluit van 3 november 1861(Staatsblad, 
nr. 94-95). Het bijhouden van de bevolkingsregisters werd voortaan de zorg van de gemeentebesturen. De 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand werd voor wat betreft de bevolkingsregistratie van zijn taak ontheven. Een 
belangrijke verandering was de verplichting voor alle ingezetenen om aangifte te doen van alle mutaties, die 
van belang waren voor het bijhouden van de registers. De gegevens van de algemene volkstelling van 1860 
moesten dienen tot de vernieuwing per 1 december 1861 van de bestaande bevolkingsregisters. Het ministerie 
schreef ook voor dat de namen in ‘lexicographische’ orde moeten worden ingeschreven (Provinciaal Blad, nr. 
145, 19 november 1861). De ingevulde biljetten van de volkstelling werden op 25 januari 1862 van het 
ministerie terugontvangen. De opgaven van de instellingen, militairen e.d. volgden even later. Er werden nog 
een vijftal geschikte ambtenaren gedetacheerd om de twee commissarissen van de bevolking met de 
vernieuwing van het bevolkingsregister bij te staan. Er werden afschriften van de ingevulde biljetten gemaakt 
en aan huis bezorgd bij iedere gezin of alleenstaand persoon. Ze kregen ook een blanco biljet, die men 
nauwkeurig moest invullen. Na verloop van acht dagen werden de biljetten opgehaald door de betrokken 
ambtenaren. Een politieagent moest zorgdragen voor een ‘onafgebroken controle’ op deze werkzaamheden: 
http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=38&miaet=1&micode=20.096A&minr=14106
856&miview=inv2&milang=nl. Veel informatie over de zogenaamde dienstbodenregisters (1861-1944) is te 
vinden in een daarover geschreven uitgebreid artikel door drs. George M. Welling, Rijksuniversiteit Groningen: 
http://odur.let.rug.nl/~welling/arts/dbr2.pdf. De uitkomsten van de vierde tienjarige volkstelling (1859) in 
Nederland zijn in een totaaloverzicht ondergebracht dat hier te lezen is: 
 http://www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/images/pdf/VT_1859_01_INL.pdf/VT_1859_01_INL.pdf. 
61 Alfabetisch lexicografisch: een lijst opgesteld in volgorde van het alfabet. Niet alleen de eerste letter staat op 
alfabet maar ook de tweede, derde enz. staan op alfabet. 
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4. Opnieuw onder nummer drie is opgenomen de zoon Johannis Izaak (II) Bette, 
geboren in augustus 1863. 

5. Als nummer 4 volgt Pietertje Elizabeth, geboren 18 mei 1865, maar ook Pietertje 
haar naam is doorgestreept, want zij overleed 29 juni 1865. 

6. Opnieuw onder nummer 4 volgt Izaak Johannis Bette (1824), de broer van Johannis 
Izaak, maar ook zijn gegevens zijn doorgestreept. In de kolom ‘Dagteekening en jaar 
van inschrijving’ lezen we dat Izaak op 27 april 1864 zich (opnieuw) in Dinteloord 
heeft laten inschrijven en bij zijn broer is gaan inwonen. Hij wordt dan omschreven 
als zonder beroep.  Zijn vorige woonplaast was Willemstad62 en onder de kolom 
‘Dagteekening en jaar van het vertrek uit de gemeente’ staat 26 april 1867, de kolom 
waarin vermeld kan worden waarheen hij is vertrokken is niet ingevuld en tenslotte 
lezen we in de kolom ‘Dagteekening en jaar van het overlijden’ 18 november 1867. 

7. Opnieuw onder nummer 4 volgt dan nog de laatste zoon van Johannis Izaak en 
Elizabeth Simon Martinus uit 1869. 

 
Van Izaak Johannis weten we uit het vorige BR dat hij rond 1860 bij de familie Edelschaap 
woonde (zie pag. 60 van dit boek). Wanneer we in BR 1860-1875 de familie Edelschaap 
opzoeken (inventarisnummer 10), komen we alleen kleermaker Pieter Edelschaap nog tegen 
in huis B 34  die inmiddels gehuwd is met Rachel van Putten uit het Zeeuwse Oud Vossemeer 
en hun vier kinderen. Zij vormen op dat moment de enige Edelschapen die hoofdbewoners 
zijn in Dinteloord.  
 
Van  Adriana Johanna Bette weten we dat zij inwoonde bij Herbert (ook wel Helbertus) 
Vriens en Maria Bierings63, de familie waar ze als jong meisje is opgevangen, op 
Oostachterweg nr. 31. Wanneer we in BR 1860-1875 de familie Vriens opzoeken 
(inventarisnummer 13), komen we  alleen ene Cornelis Vriens (Dinteloord 1834) nog tegen 
met zijn vrouw Elizabeth Katterlé (Dinteloord 1850) en ene Adrianus Vriens (1842) die als 
zoon staat aangemerkt op adres C 97:  http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-
bronnen/registers?f=%7B%22search_s_type_title%22:%7B%22v%22:%22bevolkingsregister%22%7D,%22search_s_gemeente%22:%7B%22
v%22:%22Dinteloord%22%7D%7D&ss=%7B%22q%22:%221860%22%7D  

 
Waar Herbert Vriens gebleven is, heb ik niet getracht te achterhalen. Wel vond ik nog een 
andere Roomskatholieke Cornelis Vriens (1835) uit Steenbergen met zijn gezin:  
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-
bronnen/registers?f=%7B%22search_s_type_title%22:%7B%22v%22:%22bevolkingsregister%22%7D,%22search_s_gemeente%22:%7B%22
v%22:%22Dinteloord%22%7D%7D&ss=%7B%22q%22:%221860%22%7D  

 
 

                                                             
62 Zie Isaac en Simon Bette…, p. 247-253 over de levensgang van deze Izaak Bette. 
63 Voor Herbert Vriens (Dinteloord 1810-1881) en Maria Bierings (Tholen 1804-1885, eerst gehuwd met Herbert 
Antonijszn Vroon en 1833 met Herbert Vriens) , zie de volgende websites voor een deel en de laatste voor het 
geheel van de informatie:  
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-post-oost/I33731.php; 
https://www.genealogieonline.nl/hendriks-stamboom/I782.php;   
http://www.stamboomonderzoek.com/rahendriks/pedigree.php?personID=I83&tree=rahendriks 
(kwartierstaat); en voor het gehele overzicht: https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-
gemeenten/I18423.php. 
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Adriana Johanna Bette heb ik in BR 1860-1875 niet kunnen vinden, Jacob evenmin. Onder 
meer gezocht bij het gezin waar hij eerder inwoonde, Arie Burgers (1810); die blijkt 1 
november 1866 gehuwd te zijn met Adriana Jozina Smet (1826)64 en zij hebben niemand 
meer in huis.  
 
Tenslotte Bevolkingsregister 1875-1929 
In het Westbrabants archief is nog een laatste serie Bevolkingsregisters uit de negentiende 
eeuw ondergebracht en wel die van 1875-1929 (A-C; 0804 inv. nr. 15). Deze is nog wel weer 
interessant, omdat we ongeveer kunnen vaststellen wanneer de telling gehouden is: 
sch.pag. 37 van 203 laat zien dat er bijn het moment van telling slechts vier personen 
woonden (Rebekka Elizabeth staat als foutief geboekt, zij is een dochter van de zoon 
Johannis Izaak II en Adriana Stolk, dat gezin vinden we op pag 144 - waaruit tevens blijkt dat 
er een vreemdsoortige volgorde blijkt aangehouden want na de alfabetisch lexicografische 
tot en met  Brusselaars (sch.pag. 116) volgt Bolluijt, den Boef, Bennebroek, den Boef etc. en 
zo op sch.pag. 145 het volgende gezin Bette-Stolk, dat we verderop in dit boek zullen 
beschrijven. De volkstelling zoals in dit boek vermeld voor Johannis en Elizabeth, Johannis II 
en Simon Martinus zal dus voor het overlijden van de laatste zijn geweest, ofwel vóór  1879.  
 

 
 
Tevens stellen we vast dat in het huis wijk C nr.1 na de familie Bette-Van Vliet de 
arbeidersfamilie Pieter Beezemer (1872) uit Hardinxveld (Z.H.) en Janneke Huijzers (1887) uit 
Dinteloord tot hun vertrek naar Sittard in 1919 is komen wonen.  
 
Conclusie over de huizen waar gezin Bette-van der Vliet woonde 

1. In elk geval vanaf 1857 tot ergens voor of in 1860 
wijk B nr. 126, dat blijkt een deel van de Molendijk te zijn.  Huisnummer 101-125 betreft de 
Kaaij  

2. Vanaf ergens in 1860 in  
wijk C nr. 1, dat blijkt het eerste huisnummer van de Oudlandsche Polder te zijn, waar de 
molenaars Segboer en Vogelaar hadden gewoond. Dit kan ook wel eens dicht bij of zelfs aan 
de Molendijk gelegen zijn. Molenaars woonden veelal dicht in de buurt van hun molen! Ik 
heb door dit onderzoek sterk de indruk gekregen dat beide adressen redelijk bij elkaar liggen 
Uit het Bevolkingsregister 1860-1875 blijkt dat Johannis Izaak Bette met zijn gezin woont in 
wijk C, dat is de Oudlandsche Polder huisnummer 1. Vanaf wanneer? 

                                                             
64  Adriana Jozijna Smet geboren 17-09 1826 te Dinteloord, overleden Rotterdam 25-10 1876 ; vader Carolus 
Johannis Smet, moeder Anna Catharina Blacquiere. 
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In 1829 woonde daar molenaar Arie Segboer, in 1839 woont daar korenmolenaar Willem 
Arie Segboer met zijn gezin65. Rond 1857/1860 woont daar molenaar Anthony Simon 
Vogelaar  met zijn vrouw Francina Dorina Petronella Herselman en hun gezin. Daarna is dit 
molenaarshuis blijkbaar door Johannis Izaak Bette gehuurd of gekocht.  
 
De periode dat familie Anthony/Antonie Vogelaar66 de korenmolenaar in het huis wijk C 
nummer 1 heeft gewoond, heb ik vastgesteld uit de geboorten van de eerste negen 
kinderen, om precies te zijn gaat dat om 1847 tot en met ergens in 1859, dus twaalf jaar 
minstens. Hun kinderen Johannis Pieter (1861) tot en met Leendert Cornelis (1869) worden 
geboren in het huis wijk C nummer 4. Ze blijven dus redelijk in de buurt wonen en Anthonie 
staat steeds te boek als korenmolenaar.   
 
Het eerste kindje van Johannis en Elizabeth dat in wijk C nummer een geboren wordt, is 
Simon Martinus en wel op 21-07 1860 en de drie kinderen na hem worden daar ook 
geboren, de laatste is opnieuw een Simon Martinus in 1869. Gedurende in elk geval deze 
periode staat Johannis Izaak te boek als vrachtrijder.  Of ze het huis gehuurd dan wel 
gekocht hebben, kon ik nog niet achterhalen, een koopakte in 1859 en 1860 (bij de 
Dinteloordse notaris Struijk van Bergen67 te verwachten) vond ik niet.  
 
Waar lagen de woningen van Jan en Elizabeth in Dinteloord? 
Wijk B huisnummer 126 en wijk C huisnummer 1 worden hoogstwaarschijnlijk gevonden in 
de buurt van de korenmolen die aan de Molendijk gelegen was. Hiernaast kaartjes die de 
omgeving van de Molendijk als grens van de Oudlandsche Polder aangeven met daarop de 
beide molens en de twee meestoven. Er was ook nog een korenmolen bij de haven. Deze 
was gebouwd in 1848 en werd in 1944 verwoest.68 Dit is de Dinteloordse molen die het 
bekendst is.  
De huizen waar de familie Johannis Bette en Elizabeth van der Vliet met hun gezin woonde, 
liggen buiten het dorp, min of meer aan de rand van het buitengebied van Dinteloord, aan 
de rand van de Oude Prinslandsche Polder.  
 

 
                                                             

65 Zie voor de kadastrale gegevens http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/detail/ec1a78c8-94d7-11e5-
9e79-e3bbd8961e85/media/e3940c7c-f901-1223-1d02-
e480ea7b676d?mode=detail&view=horizontal&q=oat10038F*&rows=1&page=3&sort=order_s_documentvolgorde%20asc. 
De Kadastrale Kaarten 1811-1832 en vooral de erbij behorende aanwijzende tafels met persoonsgegevens zijn zeer 
interessant, maar voor ons onderzoek in dit boek van te vroege jaartelling. De kaarten kunnen we echter gebruiken.  
66 Voor het bredere beeld van de zeer rijke burgemeester van Dinteloord, Pieter Johanniszn Vogelaar (1794-
1859) en zijn grote gezin en familie, zie BIJLAGE IV PIETER VOGELAAR EN ZIJN GEZIN, BURGEMEESTER VAN 
DINTELOORD. Verwantschap met de familie Bette is er via het huwelijk van een van de dochters van Pieter 
Vogelaar en Geertje Vroon, Maria Adriana Vogelaar, wanneer zij 15 oktober 1857 als 21-jarig meisje huwt met 
de 44-jarige Johannis Bom, zoon van Marijnis Bom en Maria Bette; Huwelijksregister Dinteloord 1857. 
67 Inventaris van de archieven van notarissen die te Dinteloord geresideerd hebben, 1665-1935: 
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/details/NL-BozWBA-boz%20-
%200806/keywords/dinteloord%201860/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5/filters:ead.eadheader.eadid/NL-BozWBA-boz%20-%200806. 
68 Zie voord de ‘havenmolen’: http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=01867.   
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Kadastrale kaart69 1811-1832: verzamelplan Dinteloord en Prinsenland,  
Gemeentecode 10038 Objectnummer MIN10038VK1 Provincie Noord Brabant 

 

 
 

Een van de drie huisjes bij de korenmolen aan de Molendijk70 

                                                             
69 Voor kaarten van Nederland, provincies, steden en dorpen, de eeuwen door: http://www.topotijdreis.nl/. 
70 Foto ontvangen van de Dinteloordse genealoog/organist Hans Prince, wiens moeder Johanna Bolluijt (dr. 
Johannes Bolluijt en Willemijna de Pender) geboren is op 3 juli 1920 in zo’n huisje van ‘van Sliedrecht’. Mogelijk 
was dit huis wijk C nummer 1.  De korenmolen aan de Molendijk is in de 2de WO weggevaagd. Zie voor drie 
generaties Prince ‘Geschiedenis van een Dinteloordse kleermakerij (ong. 1885-1970)’ in Jaarboek ‘Nyen aenwas 
van Nassau’, 2003 p. 41-49.  
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Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Dinteloord en Prinsenland, Noord Brabant, sectie F, blad 01 
(MIN10038F01) Gemeentecode 10038 Objectnummer MIN10038F01 Verder zoeken zoek naar het 
verzamelplan behorende bij dit minuutplan en zoek naar oorspronkelijk aanwijzende tafels. 
 
 
Vrachtrijder, het beroep van Johannis 
Johannis Bette was eerst bouwknecht, ging daarna in militaire dienst en staat dan te boek als 
vrachtrijder. Wat kunnen we ons bij een vrachtrijder voorstellen in de tweede helft van de 
19de eeuw? Het gaat nog niet om gemotoriseerd vervoer, dus Johannis vervoert vracht dan 
wel personen met paard en wagen. Tot ver in de negentiende eeuw werd gebruik gemaakt 
van karren en rijtuigen voor het vervoer van goederen en mensen. Verharde wegen maakten 
dat de ladingen zwaarder konden worden en dan stonden er twee paarden voor de 
postkoets. Zo rond 1850 rekende men kuipers, smeden, wagenmakers, predikanten, 
onderwijzers, bakkers en slagers, cafe en logementhouders, maar ook vrachtrijders en 
postbodes, ambachtslieden, kooplieden, timmerlieden, ververs, kleermakers en schoen-
makers tot de middenstand. Meestal was een vrachtrijder een ‘wagenaar’ met één paard. Zo 
zal het ook bij Johannis geweest zijn. Toen eind 19de eeuw de Spoorwegen opkwamen, leden 
vrachtrijders en stalhouderijen omzetverlies. In de archieven zie je dat boeren en 
landbouwers naast en na hun boerenwerk het inkomen verdienden met vervoer.71  

                                                             
71  Johannes Prince (Dinteloord 1829 - 1922) was winkelier, landbouwer en vrachtrijder.  Cornelis Troost 
(Piershil 1879 - Oud-Beijerland 1934) was werkman, besteller en vrachtrijder en Abraham Troost (Oud-
Beijerland 1913 - ?) was vrachtrijder en caféhouder. Willebrordus Timmers (Haarlemmermeer 1885 – Leiden 
1957) was landbouwer, vrachtrijder, voerman. Walterus van Egeraat ( Bergen op Zoom 1863-1921) was 
voerman, rijtuigverhuurder, vrachtrijder. Cornelis Korteweg (Zevenbergen 1830 -1910) was landbouwer en 
vrachtrijder. Gijsbert van Dis (Fijnaart 1853-Willemstad 1906), landbouwer, veehouder, stalhouder, 
rijtuigverhuurder en winkelier, z.v. Dankert van Dis (landbouwer) en Maria Koomans. Francis van Heugten  was 
rijtuigverhuurder en voerman. Pieter Korteweg (Ooltgensplaat 1792-1880) was bouman en rijtuigverhuurder.  
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Zo kan het er hebben uitgezien 
 

         
 

maar ook zo… 
 

 
 

of zo 
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Vrachtrijder G. Ruiter is aan het lossen in Grootebroek,  omstreeks 1915. De wagen was van stalhouderij G. Ruiter die een 
expeditie had tussen Enkhuizen en Hoorn72 

 

 
 

Voerman Pieter Kuiper met paard en wagen, die hier een vracht hout vervoert73 
 

                                                             
72 Bron: http://uitdeoudedoos.kroniekvanenkhuizen.nl/exp-de-pelikaan-van-ruiter-en-zn/vrachtrijder-g-ruiter-
aan-het-lossen-in-grootebroek-omstreeks-1915. 
73 Bron http://www.remeijer.nl/ansichtkaarten/finsterwolde/onderwerpen/beroepen#voerman. 
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Twee decennia van redelijk onbekende tijd 
Van zeg maar 1865-1885 vernemen we in de archieven niets van Jan Bette. Ook in de vele 
minuutakten van verkopingen die notaris Gerrit Christiaan Struijk van Bergen heeft 
beschreven, kom ik hem niet tegen. Daarin vind je Prinslandse namen te over: Vroon, Blom, 
Radewalt, Van Sprundel, Blommerde, Van Bemden, Vogelaar, Breure, Stolk, Soetens, De 
Rooij, Van Nieuwenhuijsen, Quist, Wijgand, Vissers, Den Boef, Van Dis…, maar geen Bette. 
De spoeling van Bette-naamdragers is in Dinteloord dan ook wel erg dun geworden en op 
een hand te tellen. De archieven van de NH Kerk zijn er niet meer, dus van religieuze 
betrokkenheid in het kerkelijk bestuur dan wel van kerkelijk meeleven heb ik geen spoor 
gevonden.  
 
1882: Eigen huis met erf en stalling aan de Molendijk  
Uit de Memorie van sucessie zal blijken, dat Jan Bette in 1882 een woonhuis met schuur  en 
stalling, tuin en erf kocht van Willem van Sliedrecht aan de Molendijk sectie F. nr. 359 en 
360. De akten en de hypothecaire lening ervoor vinden we bij notaris J. de Klerck 13 februari 
1882. Ook sloot hij een lening af bij zijn zusters Adriana en Johanna uit Steenbergen, wellicht 
met het oog op de aankoop van paarden en wagens in het rijtuigenverhuurbedrijf Bette en 
Zoon. De bespreking van de akten komt na de Memorie van sucessie aan de orde. Dan gaat 
in 1885 zoon Johannis Isaac II trouwen en komen we ook zijn vader weer in een akte tegen. 
De huwelijksakte zelf bespreken we in het tweede deel van dit boek, maar de nieuwe 
gegevens haal ik hier alvast naar voren. 
 
1885: Rijtuigverhuurders Bette en Zoon 
 

 
 
In de afgelopen jaren heeft zoon Johannis Isaac (II) zich blijkbaar ontwikkeld tot compagnon 
van zijn gelijkhetende vader en hebben zij de zaken van het vervoeren van vracht uitgebreid 
naar het verhuren van rijtuigen. Zowel vader als zoon zitten in die ‘businness’, waarbij het 
nog wel steeds draait om paard en wagen, maar dan meer toegespitst op het vervoer van 
personen. De rijtuigverhuurder is min of meer de voorloper van het taxibedrijf. Dat het 
vervoer via rijtuigen een behoorlijke plaats in Dinteloord innam, blijkt wel uit een aantal 
hierna volgende foto’s uit het begin van de 20ste eeuw, waar de rijtuigen veelvuldig te zien 
zijn. Overigens zal later wel blijken, dat zij ook nog steeds als vrachtrijders bekend staan. 
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Of we bij het rijtuigenverhuur van de Bette’s ook nog een Dinteloordse uitvoering van de  
zogenoemde paardenpost74 mogen rekenen is, mij uit de archieven niet duidelijk geworden. 
Rijtuigenverhuurders hielden vanwege de meerdere paarden ook wel een stalhouderij.75   
Ze waren ondernemers geworden, vader Johannis Isaac et idem Bette, die als nering een stal 
hadden met het doel paarden en rijtuigen te verhuren of deze te stallen: rijtuigverhuurders. 
 

 
 

Huifkarren aan de Havenweg, begin 20ste eeuw76 
 

 
 

Veel huifkarren en kinderen aan de Westvoorstraat 
 

 
 

Luxe huifkar (dan wel rijtuig) van De Bruijn bij hotel, stalhouderij  
Vlamings, begin 1900 

                                                             
74 Voor het verschijnsel paardenpost verwijs ik naar het hier volgende artikel dat de sfeer goed weergeeft: 
http://eindhoven-encyclopedie.nl/index.php/Het_station_van_de_Eindhovense_paardenpost_tussen_1810_en_1854. 
75 Zie voor foto en tekst van een stalhouderij: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-koppelpaarden.  
76 Foto’s op deze bladzijde ontleend aan H. Goulooze, Dinteloord in oude ansichten, deel 1, Zaltbommel 1972; 
zie voor meer foto’s van het vroegere Dinteloord de fotogalerij van de familie Bierings: http://stamboom-
bierings.nl/histories/piwi-gallery/index.php?/category/2. 
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1887: Het overlijden van Elizabeth van der Vliet 
Het eerstvolgende spoor dat ik van mijn overgrootvader Johannis Izaak Bette (I) daarna heb 
kunnen vinden, is de overlijdensakte van zijn vrouw Elizabeth van der Vliet en de  
overlijdensakte van hemzelf en stukken betreffende de nalatenschap. Wat hen betreft zijn 
deze hierna in volgorde beschreven: 
 

 
 

Dinteloord, BS Overlijden 1887 akte 5, overlijdensakte Elizabeth van der Vliet,  4 februari 1887 
 

Kleermaker Johannis van Nieuwenhuijzen en de 39-jarige bierbrouwer Pieter Vogelaar 
(1848?) zijn de aangevers van het overlijden van de 59-jarige Elizabeth. Zij noteren dat 
Elizabeth echtgenote is van Johannis Izaak Bette, rijtuigverhuurder. Ambtenaar J.P. Vogelaar 
(Johannis Vogelaar P.J. zn. 1817-1891) tekent mee. Nota Bene, de volgende overlijdensakte is die van 
ene Maria Bette, oud 68 jaar (Dirksland 1819-Dinteloord 1887), weduwe van Cornelis van Prooijen en dochter 
van Johannis Bette en van Katharina van Weeselen. Familieverband tussen de Dirkslandse familie Bette77 en de 
Dinteloordse familie Bette was voor mij niet vast te stellen.   
 

 

                                                             
77 Voor het geslacht Bette uit Sommelsdijk (o.m. de Dirkslandse familie Bette), zie het werk van André Both: 
http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_zh_goeree/genea/sommelsdijk4-01.htm. 
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Kleinkinderen voor Jan en Elizabeth 
Nogal kort na het huwelijk van hun zoon Johannis Izaak (II) met Adriana Stolk in 1885 wordt 
hun eerste kind geboren: Rebekka Elizabeth Bette (Dinteloord 1885-Pernis 1981). Het eerste 
kleinkind van Jan en Elizabeth, dat ze beiden meebeleven! Bijna twee jaar na het overlijden 
van moeder Elizabeth van der Vliet wordt bij Jan jr. en Adriana een dochtertje Elizabeth 
Rebekka geboren (Dinteloord 1888-’s Gravenhage 1973). Hij heeft in elk geval een deel van 
zijn nageslacht gezien, mijn overgrootvader Jan senior. 
 
1889: Het overlijden van Johannis Izaak Bette (I) 
Zo’n twee jaar en vijf maanden na het overlijden van zijn vrouw lezen we van het overlijden 
van Jan Bette. Jan wordt daarin beschreven als weduwnaar van Elizabeth van der Vliet en 
was bij overlijden eenenzestig jaar oud. De vierenveertigjarige kleermaker Johannis van 
Nieuwenhuijzen en de achtenvijftigjarige herbergier Johannis Koen zijn aangevers en geven 
als beroep van Jan Bette blijkbaar het hen het meest voor ogen staande beroep van Jan als 
voerman op. Zo hebben ze Jan Bette het beste gekend?  
 

 
 
Dinteloord, BS Overlijden 1889 akte 26, overlijdensakte Johannis Izaak Bette,78 8 juli 1889 
 
Het is een tragische geschiedenis in dat gezinsleven van Johannis Izaak en Elizabeth. Hun 
eerste drie kinderen overlijden op zeer jonge leeftijd. Hun vierde kind is de zoon en 
stamhouder Johannis Izaak II, maar ook het vijfde kind wordt slechts iets ouder dan een 
maand en het zesde overlijdt op 10-jarige leeftijd. We kunnen wel bedenken dat zoveel 
smart en verdriet om het verlies van je kinderen een mens diep zal beinvloeden en vormen.  
 

                                                             
78 Zie: http://westbrabantsarchief.nl/collectie/voorouders/persons?ss=%7B%22q%22:%22Johannis%20izaak%20bette%201889%22%7D.  
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De Memorie van successie van Johannis Izaak Bette, 8 juli 1889 
Vanaf 1806 moet er in Nederland volgens het successierecht belasting over een erfenis 
betaald worden. Om te bepalen hoeveel de erfgenamen precies moesten betalen, werd er 
vanaf 1818 bij een sterfgeval een akte opgemaakt. Deze memorie (betekent hier overzicht) 
van successie (lett. opvolging, hier erfenis, nalatenschap) vermeldt de erfgenamen, de 
inhoud en de waarde van de erfenis. 
 
Een memorie van successie bevat de namen van de overledene, meestal plaats en datum 
van overlijden, burgerlijke staat van de overledene, namen en woonplaatsen van alle 
erfgenamen en een overzicht van het bezit aan onroerende goederen met bijbehorende 
gegevens uit het kadaster 
In de memorie van successie staat vermeld of een testament of huwelijkscontract op naam 
van de overledene is opgesteld, evenals datum, naam en vestigingsplaats van de notaris. 
Met deze informatie kun je de aktes online of in een archief opzoeken. Memories van 
successie zijn dus een handig middel om notariële akten op te sporen. Zo ook in dit geval! 
 
In het Brabants Historisch Informatie Centrum79  kwam ik de memorie van sucessie van 
Johannis Isaac Bette (I) op het spoor80 (http://www.bhic.nl/onderzoeken/hulp-bij-
onderzoek/memories-van-successie). We moeten zoeken bij Tafels Memories van Successie, 
1850 – 1927. De ontvanger van de belasting op het recht van successie was belast met het 
opmaken van een overzicht van de baten en lasten van een nalatenschap: de ‘memorie van 
successie’ ten einde in zijn rayon het recht van successie te kunnen innen. Alle memories zijn 
geordend op datum van aangifte, tenzij anders is vermeld. Na enig zoekwerk vinden we dat 
we moeten zoeken naar het kantoor Oudenbosch: 565 Memories van Successie kantoor 
Oudenbosch, 1842 – 1883, de periode waarin wij zoeken is echter 1889… Via de chat werd 
de juiste memorie gevonden en besteld (is nog niet gedigitaliseerd) en volgt hieronder. 
 
De inhoud van de nalatenschap 
We leren hier een aantal opmerkelijke zaken kennen, daarvan een samenvatting: 

1. De baten van de boedel van Johannis Izaak Bette bedragen  f.  1655,50 
2. De lasten bedragen       f.  1415,85 
3. Het saldo is         f.    239,64 
4. Zoon Johannis Izaak Bette II heeft op 19 december 1889 over de waarheid van de 

gegevens de eed afgelegd 
5. Johannis Izaak II wordt beschreven als voerman, wonende te Dinteloord 
6. Het kantoor van aangifte is dat van notaris Struijk van Bergen te Dinteloord 
7. Johannis II is de enige erfgenaam van de nalatenschap van zijn vader 
8. De erflating bevat onroerend goed, te weten huis, erf en tuin te Dinteloord, 

kadastraal bekend onder sectie F nr. 359 en 360 samen groot 5 are en 32 centiare81  
                                                             

79 Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft als werkgebied de provincie Noord-Brabant, en met 
name 17 gemeenten en 2 waterschappen (Aa en Maas, en De Dommel). Het BHIC beheert ruim 1.500 
archieven en collecties (bijna 40 kilometer papier en perkament) en bewoont de Citadel in 's-Hertogenbosch. 
Het BHIC is hét centrum voor de geschiedenis van geheel Noord-Brabant, zie www.bhic.nl. 
80 Zie voor het informatieblad. Het onderdeel ‘Hoe te zoeken in de Memories van successie’ werkt bij de 
nieuwe website m.i. anders dan hier beschreven. : http://www.bhic.nl/media/document/file/memories-van-
successie.pdf. 
81 Zie ook de koopakte bij notaris J. de Klerck, minuutakte nr. 6, 1882 (de oppervlakte is ruim 500 vierkante 
meter of in het vierkant 24 x 24 meter). Johannis Bette I kocht via Cornelis Vogelaar van Willem van Sliedrecht.   
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9.  De geschatte som (de waarde van dit perceel, huis, erf etc.) f. 1310,--82 
10.   Aan roerende ‘lichamelijke’ goederen wordt opgegeven  f.   650,-- 
11.  Van de som wordt ¾ gedeelte83 dan   f.  1470,-- 
12. Aan contante penningen was er 10 gulden in de erfenis 
13. Aan vorderingen wegens rij- en vrachtloon van diverse personen f.   175,50 

 
14. Totaal aktief komt daardoor op genoemde    f.  1655,50 

 
15. Passief betreft eveneens ¾ gedeelte in de hypothecaire  

schuldvordering van geleend geld     f.  1000,-- 
Rente van 5% aan Pieter Herselman, koopman te Dinteloord, blijkens akte  
11 maart 1882 bij notaris J. de Klerck    f.      16,38 

16. Van de som wordt ¾ gedeelte    f.   762,25 
17. Aan L. Leest te Dinteloord te betalen wegens smidsloon 

en leveranties in 1887-8 juli 1889   f.    145,-- 
18. Aan C. van Bemden Fzn. leverantie en als voren f.      92,00 
19. Aan dokter J. van Turenhout te Dinteloord wegens  

geneeskundige behandeling van de erflater in 1889        35,-- 
20. Aan Johanna Bette en Adriana Bette te Steenbergen    500,-- 

wegens geleverd geld in 1882  blijkens bewijs  
maart 1882, plus de rente 5% samen f. 508,75, 
waarvan ¾ gedeelte      f.    381,57 

 
21. Totaal passief komt daardoor op genoemde    f.  1415,85 
22. Dit brengt het saldo van de nalatenschap  

van Johannis Izaak Bette I op genoemde     f.      239,64 
23. De overledenen heeft geen effecten of rentegevende  

schuldvorderingen nagelaten en ook bezat hij geen goederen  
die bezwaard waren of enig vruchtgebruik etc. etc.  

24. Alles gedaan te Dinteloord, 21 oktober 1889 
25. De handtekening van voerman Johannis Izaak II bevestigt een en ander: 

 
 

  
 
We realiseren ons dat het huis verkocht moest worden en van de opbrengst werden  
schulden en schuldenaars voldaan. 
Er bleef voor de jonge vennoot een kleine tweehonderd gulden over, maar waar moest hij 
heen met zijn paarden en wagens voor de nering en het bedrijf?  

                                                             
82 Het was in 1882 gekocht voor zelfde bedrag, zie de in de vorige noot genoemde koopakte.  
83 In de tekst staat voor het Aktief dat hier sprake is van het onverdund ¾ gedeelte in het onroerend goed. Het 
was voor mij niet te achterhalen wat daarmee precies is bedoeld, maar ik vermoed dat het gaat om een zekere 
en vaste waardebepaling. Dit blijkt ook te gelden voor het geleende geld van zijn zusters Johanna en Adriana. 
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Johannis Izaak Bette (I) in notariële akten 
Nergens kom je zoveel informatie op het spoor als bij de akten van notarissen.84 Als mensen 
onderling een rechtsgeldige afspraak willen maken, gaan ze daarvoor naar een notaris. Dat is 
tegenwoordig zo, maar dat was enkele eeuwen geleden ook al zo. Een heel groot deel van 
die opgeschreven afspraken, zogenaamde authentieke akten, is tot op de dag van vandaag 
bewaard gebleven. Testamenten, verklaringen, koop en verkoop, allemaal zaken die bij de 
notaris geregeld werden. De notariële akten geven een mooi beeld van het vroegere leven. 
Zeker wanneer er zoals in Dinteloord belangrijke (kerkelijke) bronnen zijn verloren gegaan, 
vormen de notariele akten een prachtig inzicht: er komen zeer veel namen voorbij! 
Vanaf 1874 tot in 1889 gaat het in Dinteloord om notaris J. de Klerck (Repertoria en registers 
van wisselprotesten, 1874-1889)85. 
We vinden dat het onderhavige huis en de grond in Dinteloord, sektie F nr. 359 en 360 al in 
1881 was verhypotheceert en wel als volgt samenvattend beschreven in deze repertorium: 
 

 
 
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-
bronnen/registers?f=%7B%22search_s_gemeente%22:%7B%22v%22:%22Dinteloord%22%7D%7D&sa=%7B%22search_s_type_title%22:%5
B%22notari%C3%ABle%20archieven%22%5D%7D&sort=%7B%22order_s_naam%22:%22desc%22%7D&page=3  
 

Dan komen we in dit repertorium in het eropvolgende jaar al direct de verdere 
gebeurtenisen met betrekking tot dit huis en deze grond sectie F nr. 359 en 360 tegen (zie de 
volgende bladzijde). Johannis Izaak gaat 11 maart 1882 een lening (hypotheek) aan voor 
1000 gulden bij de Dinteloordse koopman Pieter Herselman, zoals vastgelegd door notaris J. 
de Klerck. Ook van deze geldlening neem ik de akte hierna op.  

                                                             
84 Zie bijvoorbeeld voor geheel Brabant en West-Brabant:  http://www.bhic.nl/onderzoeken/notaris-schepen-en-
andere-akten?mivast=235&mizig=701&miadt=235&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mif1=Notarissen&miview=ldt en  
http://westbrabantsarchief.nl/notariele-archieven met de laatste: 200 hits m.b.t. het notariaat van Dinteloord (v.a.1670). 
85 Zie voor dit buitengewoon goed opgezette repertorium: http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-
bronnen/registers?f=%7B%22search_s_gemeente%22:%7B%22v%22:%22Dinteloord%22%7D%7D&sa=%7B%22
search_s_type_title%22:%5B%22notari%C3%ABle%20archieven%22%5D%7D&sort=%7B%22order_s_naam%22
:%22desc%22%7D&page=3. 
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De samenvatting van de verkoop is te zien in het Repertorium van De Klerck, hiernaast en te 
vinden volgens de er onderstaande link.  
 

 
 
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-
bronnen/registers?f=%7B%22search_s_gemeente%22:%7B%22v%22:%22Dinteloord%22%7D%7D&sa=%7B%22search_s_type_title%22:%5
B%22notari%C3%ABle%20archieven%22%5D%7D&sort=%7B%22order_s_naam%22:%22desc%22%7D&page=3  
 
 
 
 

    
 

Een ‘vertekend’ beeld van een 19de eeuws notariskantoor en een werkelijke loketkast van een Friese notaris 
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NOT Koopakte land en woning door Johannis Bette, voerman te Dinteloord, 13 februari 1882 
notaris de Klerk notariële archieven | Dinteloord | Notaris J. de Klerck, Minuutakten, 1882 
http://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/532af974-4843-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/na/q/text/1882/start/23?image=8d452b5a-b8e2-eed3-d7c7-fdf54157a0d2 
 

 



84 
 

 



85 
 

 



86 
 

 
 



87 
 

 



88 
 

 
 
Enkele zaken uit de transactie 

1. Cornelis Vogelaar Pieter Johanniszn., winkelier in Dinteloord, is gemachtigde van de 
verkoper, de heer Willem van Sliedrecht, bouman te Steenbergen 

2. De acte van volmacht is gedateerd 8 februari 1882 en onderhands door de ondergetekenden 
als echt erkend 

3. Marijn van Sliedrecht, bouman te Dinteloord is ook koper van een deel van wat Willem van 
Sliedrecht verkoopt, waarbij het gaat om 5 percelen bouwland in de Willemspolder, locatie 
genoemd. Marijn koopt 10 hectare, 97 are voor 17020 gulden 

4. Johannis Bette, voerman te Dinteloord is de andere koper, die het genoemde huis met grond 
koopt, locatie genoemd 

5. Johannis Bette koopt voor de prijs van 1310 gulden, ruim 5 are met huis en schuur en stalling 
  

 
 

Sectie F nr. 359 en 360 liggen net onder de S van het woord Spui,  
daar waar de bebouwde kom overgaat in het buitengebied 
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Johannis Izaak Bette lening 1000 gulden i.v.m. aankoop huis en erf, maart 1882 
notariële archieven | Dinteloord | Notaris J. de Klerck, Minuutakten, 1882 
http://www.markiezenhof.nl/zoeken-en-vinden/bladeren-in-
archiefbronnen/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/532af974-4843-11e1-9853-
b7a7dd2b6a2a/q/register_gemeente/Dinteloord/q/register_type_short/na/q/text/1882/start/34?image=8d452b5a-b8e2-eed3-d7c7-
fdf54157a0d2  
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De Dinteloordse Molendijk, begin 20ste eeuw86  
 

 
 

 
 

 
                                                             

86 Foto’s ontleend aan Dinteloord in oude ansichten (1), Zaltbommel 1972 en (2), idem 1992. De bovenste foto 
is gezien vanuit de richting van het dorp, het panorama laat zien dat sectie F nr. 359,360 behoorlijk buiten het 
dorp lagen. Het Spui achter de Molendijk: watertoren en watergemaal ongeveer op gelijke hoogte, daar in de 
buurt lagen de hier beschreven huizen wijk C nr. 1 en sectie F, 359,360.  
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Johanna Bette (Dinteloord 1816-Steenbergen 1901) in notariële akten 
Beide zusters van Johannis Izaak I, Johanna en Adriana, waren naaisters en ze zijn samen in 
Steenbergen gaan wonen. Johanna komen we vanwege haar overlijden en de Memorie van 
aangifte van nalatenschap  ook in de akten van het notariaat tegen. Dit geldt niet voor haar 
zuster Adriana (Dinteloord 1829-Buurmalsen 1911), van wie ik geen nadere Memorie of 
notariële gegevens vond. We volgen dezelfde volgorde als bij hun broer Johannis, eerst de 
Memorie en dan, zo mogelijk de notariële akten zoals testament oid. Daarmee hebben we 
dan alle gezinsleden van Johannis Izaak Bette (I), dus de kinderen van hun vader Simon Bette 
en hun moeder Elizabeth Timmers, zo uitvoerig als mogelijk beschreven.87  
 

 
 

                                                             
87 Zie voor de overige gezinsleden ook Isaak en Simon Bette, polderboeren rond Dinteloord, Veenendaal 2016: 
http://www.bettecolours.nl/pdf/historieboeken/isaac-en-simon-bette.pdf. 
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Uit de inhoud van de nalatenschap  
1. Johanna Bette overleed te Steenbergen 22 januari 1901 
2. Memorie van aangifte is van 13 juni 1901 
3. Baten van de boedel       463,3988 
4. Lasten en schulden        105,-- 
5. Saldo         358,39 
6. Waarde van de roerende zaken      337,50 
7. De aangifte is gedaan en getekend door de zuster  

van de overledene, Adriana Johanna Bette en staat in 1901  
aangemerkt als zonder beroep, vroeger wonende te Steenbergen,  
thans wonende te Buurmalsen 

8. De akten zijn verleden ten kantore van notaris E.C. van der Spelt te Steenbergen 
9. Adriana Johanna verklaart onder meer dat haar zuster op hier bovengenoemde 

datum en plaats is overleden, ongehuwd was en zonder nakomelingen  
10. Er was een testament 23 oktober 1875 bij de destijds te Steenbergen gevestigde 

notaris J. van der Zaag, waarin na overlijden als volgt werd beschikt: 
11. Herroeping van alle eerdere laatste wil of testamenten 
12. Tot enige en algemene erfgename wordt door Johanna benoemd haar zuster Adriana 

Johanna Bette89, op dat moment eeveneens zonder beroep en wonende te 
Steenbergen 

13. Verder wordt bepaald dat de erflaatster volgens de wet naliet,  
a. hare zuster, de bovengenoemde aangeefster, voor ¼ deel 
b. haar zuster Anna Maria Bette, verpleegd wordende in het 

krankzinnigengesticht te Haarlem90, voor ¼ deel 
c. het enig kind, geboren uit het huwelijk tussen nu wijlen haar zuster Maria 

Bette met nu wijlen Gerard den Nijs, echtgenote van Jacob Johann Isselman, 
voor ¼ deel 

d. het kind geboren uit het huwelijk tussen nu wijlen haar broer Johannis Bette91 
met nu wijlen Elisabeth van der Vliet, met name Johannis Bette, voor ¼ deel 

14. Hierna wordt een soort staat en inventaris van de nalatenschap opgemaakt die 
bestond uit het Actief:  
 de onverdeelde helft in roerende goederen, 

geschat op (in guldens)      100,-- 
Effecten, twee obligaties, ten laste van De Nicolai Spoorweg Maatschappij92 
van de lening 1869, ieder groot nominaal 20 pond sterling  nummer 982650 
en 854465 tegen 4% per jaar per 1 mei en 1 november 

                                                             
88 Gemakshalve laat ik de soms genoemde halve centen hier weg.  
89 Dit mag redelijk opmerkelijk genoemd worden omdat op het moment van testeren (1875) haar broer 
Johannis Izaak nog leefde. De beide zusters hebben hem zelfs in 1882 een bedrag van 500 gulden geleend, wat 
toch op een goede verstandhouding zou kunnen duiden.  
90 Anna Maria Bette blijkt (van jongs af aan dan wel door het trauma van verlies van beide ouders op zo jonge 
leeftijd) geleden te hebben aan epilepsie en zulke patiënten nam men in de 19de eeuw gewoonlijk op in een 
afdeling van het krankzinnigeninstituut, zie breder mijn Isaac en Simon Bette..., bijlage IX, pag. 376 e.v. waar 
haar geschiedenis wordt verhaald.  
91 Dit zou wijzen op een later testament (!), wat ook in de marge van de akte wordt vermeld: 5 februari 1901: 
85, folio 119 nr. 7 
92 Zie voor aandelen in Russische en Amerikaanse spoorwegen: http://www.beursgeschiedenis.nl/spoorwegen-
op-de-beurs. 
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Waard volgens de prijscourant 21 januari 1901   480,--  
Twee obligaties ten laste van Mexico, ‘binnenlandsche aflosbare schuld’ van 
de lening 1896  no 58453 en 58454 tegen 5% per jaar per 1 april en 1 oktober  
elke obligatie groot 100 dollar, waard volgens de gemelde  
prijscourant 39%       195,-- 
de renten van voorschreven effecten etc.      12,15 
geeft het totaal van       787,15 
is voor de helft      393,57 

II De renten voor de hierna te vermelden 3% inschrijving in het Grootboek der 
Nationale Schuld93, waarvan de erflaatster het vruchtgebruik had, bedroegen 
vanaf 1 september 1900 tot en met 22 januari 1901    69,82  

 Geeft alzo een totaal Actief van     463,39  
15.   De begrafeniskosten bedroegen   80,-- 

Een vordering ten behoeve van de heren Van de Kar te Steenbergen94 en 
Steenmeijer te Geertruidenberg wegens geneeskundige hulp en geleverde 
medicamenten in 1900 en 1901   25,-- 
dat geeft samen een totaal passief van      105,-- 
waardoor (‘weshalve’) de nalatenschap van Johanna Bette  
zuiver bedraagt        357,39 

16.   Johanna had geen zaken van derden in bewaring, geen schenking of afstand, 
overdracht of kwijtschelding die als legaat zou belast worden etc. 
Johanna had het vruchtgebruik van een kapitale som van vijfduizend 
negenhonderd gulden ingeschreven in het Grootboek der Nationale Schuld in 
3 procents inschrijvingen, 9 juni 1868, letter P deel 2 nr. 303 welk 
vruchtgebruik der Maatsachappij is aangekomen uit de nalatenschap van 
Frans Stols, blijkens testamenten van 3 april 1865 en 3 april 1868, beiden voor 
notaris J. van der Zaag te Steenbergen geposteerd, welk vruchtgebruik thans 
is vervallen, terwijl gemeld kapitaal thans in vollen eigendom behoort aan de 
naaste bloedverwanten van genoemde Frans Stols, blijkens gemelde 
testamenten, doch dat geen periodieke uitkering is overgegaan of vervallen.  

 
Buurmalsen, .. februari 1901 
 
Voor de nalatenschap is 30,46 gulden recht van successie verschuldigd, voor recht van 
overgang 6,75 gulden, samen 37,21, waarvan nota verzonden 13 juni 1901 
De ontvanger 
 
Aan de Memorie van aangifte is gehecht een berekening waaruit blijkt dat de boven-
genoemde 4 personen: zuster Adriana Johanna Bette, zuster Anna Maria Bette, nicht Anna 
Elisabeth de Nijs en neef Johannis Bette ieder voor een vierde deel van de naltenschap 
ontvangen, hetgeen neerkomt op f. 89,60. Waarna een berekening volgt m.b.t. de effecten 
en een akte van de eedsaflegging van Adriana Johanna Bette 12 juli en beschreven 20 juli 
1901 etc. 
 

                                                             
93 Zie voor Het Grootboek der Nationale Schuld: https://www.dsta.nl/onderwerpen/grootboeken en 
http://dfbonline.nl/begrip/2676/grootboeken-der-nationale-schuld. 
94 Van der Kar is een oud West-Brabants huisartsengeslacht, o.m. in Prinsenbeek, Steenbergen en Hoogerheide. 
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aardappelziekte 1850 
rooiers eind 19de eeuw 
kinderen helpen mee 
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DEEL 2  FAMILIEGESCHIEDENIS JOHANNIS IZAAK (II) BETTE (1862-1920) 
 
 

 
 

Modern polderlandschap Dinteloord 
 

GROOTVADERS TIJD, DE TWEEDE HELFT VAN DE NEGENTIENDE EEUW 
Hoe onze ‘onbekende’ voorouders dagelijks leefden, wat ze voelden, waarover zij zich 
verheugden en wat hen dwars zat, dat is uit archiefonderzoek veelal niet of soms zeer 
moeilijk vast te stellen. Brieven van mijn (over)grootouders heb ik niet en het is maar de 
vraag of ze er veel geschreven zullen hebben1. Foto’s heb ik alleen van grootmoeder Adriana 
Bette-Stolk en dan nog slechts genomen na haar 70ste jaar2. De hierboven staande  
schitterende foto van het Dinteloords landschap is het gevolg van een lange geschiedenis. 

                                                             
1 Vanaf het einde van de 18de eeuw bood de Franse bezetting de mogelijkheid voor het Nederlandse postwezen 
om zich te ontwikkelen. De Franse posterijen waren destijds namelijk al behoorlijk ontwikkeld en van die kennis 
wist het Nederlandse postsysteem twee decennia te profiteren. Eén van de belangrijkste vernieuwingen was de 
democratisering van de post. Waar voorheen alleen keizers, koningen, geestelijken en aristocraten brieven 
ontvingen, werd post  rond 1800 in heel Europa langzaam maar zeker ook iets ‘van het volk’.  Het aantal 
Nederlandse posterijen groeide en op 15 januari 1799 kwamen alle posterijen in handen van de Nederlandse 
staat. Op dat moment werd alleen de overheid in staat geacht het grootschalige vervoer van brieven in goede 
banen te leiden. Toen de postzegel nog niet was bedacht, moest meestal de ontvanger van post voor de 
zending betalen. Dit gaf problemen als de geadresseerden de brief niet wilde hebben, of als ze verhuisd waren. 
Dan bleef de postbode met de post zitten, zonder dat de kosten voor bezorging konden worden geïnd. Op 6 
mei 1840 werd de allereerste postzegel ter wereld op een brief geplakt. De postzegel toont het portret van 
koningin Victoria. De eerste Nederlandse postzegel verscheen op 1 januari 1852. In 1848 had het Hoofd der 
Posterijen een rapport opgesteld over het gebruik van postzegels. De invoering van de postzegel werd nog 
tijdens behandelen van de Postwet door de Tweede Kamer geregeld. Vanaf 1 januari 1852 konden in 
Nederland postzegels worden gebruikt. De eerste Nederlandse postzegel toont koning Willem III en profile, 
met de tariefaanduiding en het woord Postzegel. 
2 In 1816 maakte Joseph Nicéphore Niépce de eerste foto. Hij deed dit door een doos te maken met een heel 
klein gaatje erin. Binnen de doos maakte hij een achterwand met een lichtgevoelige plaat. Door een aantal uur 
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Omdat een groot aantal basale gegevens van het ouderlijk gezin van Johannis Izaak II in het 
eerste deel van dit boek uitvoerig behandeld zijn, volgt hierna eerst een meer algemene 
beschrijving van wat er in Dinteloord en omgeving gaande was in de jaren van zijn jeugd. De 
bronnen worden in de voetnoten vermeld. Waar dorpsgemeenschappen werden gevormd 
en later steden ontstonden, waren kerk en school hand in hand aanwezig. Jan Bette zal als 
een van de Dinteloordse kinderen in zijn jeugdperiode (zeg maar 1868-1875, van zes tot 
twaalf jaar) op een lagere school lezen, schrijven en rekenen hebben geleerd. Wat weten we 
van de scholing voor jeugdigen in zijn tijd, wat is de geschiedenis van het onderwijs in 
Brabant i.h.b. gedurende de tweede helft van de 19de eeuw, in een notendop?  
 
Onderwijs in Brabant  
In West-Brabant was voor het eerst in 1280 sprake van een school, een parochieschool in 
Bergen op Zoom.3 Parochiescholen waren verlengstukken van de katholieke kerk en bedoeld 
voor 'gewone' kinderen. De kerkelijke leiders vonden het belangrijk dat er bij elke kerk een 
school hoorde. De pastoor, onderpastoor, of kapelaan was tegelijkertijd koster, voorlezer en 
voorzanger in de kerk, organist, doodgraver, klokkenluider en verzorger van het uurwerk. En 
hij verzorgde het onderwijs dat bestond uit leren schrijven, godsdienstles en kerkelijke 
gezangen. De leerplicht was ver weg, van enige onderwijskundige inhoud of structuur was 
geen sprake. 
 
Rooms-katholiek onderwijs in Brabant 
Het gezicht van het onderwijs in Noord-Brabant in de afgelopen twee eeuwen werd meer 
dan een eeuw lang, tussen pakweg 1850 en 1970, bepaald door de zusters, paters en fraters 
van het basis- en voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. Zij waren niet slechts goedkope 
arbeidskrachten maar vooral geïnspireerde en goed opgeleide docenten, die voor generaties 
Brabantse kinderen de weg openden naar persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing. 
Veel van deze onderwijscongregaties waren ook in Noord-Brabant gevestigd: de fraters van 
Tilburg, de Zusters van Liefde, de broeders van Oudenbosch en de zusters JMJ (Jezus, Maria, 
Jozef, jcb) behoren wel tot de bekendste.  
 
Er was een rol van deze congregaties in alle vormen van onderwijs, van de ‘bewaarschool’ 
tot de kweekschool en van de huishoudschool tot het latere middelbaar onderwijs. Veel 
schooltjes in Noord-Brabant waren ondergebracht in voormalige kapellen of in een deel van 
de middeleeuwse kerk. Ook het opleidingsniveau van de leraren voldeed vaak niet aan 
minimale eisen. Ouders moesten per kind maandelijks een klein bedrag betalen. Arme 
kinderen voor wie niet was betaald, moesten achterin zitten. 

                                                                                                                                                                                              
het gaatje in de doos open te houden, ontstond er op de achterwand een afbeelding. Dit principe van 
fotograferen is in de loop der jaren nooit veranderd. Het gaatje van de doos heet nu een lens en de 
lichtgevoelige achterwand werd een lichtgevoelige film en is tegenwoordig een lichtgevoelige elektronische 
sensorchip. De eerste foto’s waren uniek, er kon geen tweede exemplaar van gedrukt worden. Dit kwam omdat 
de foto’s direct op het papier werden gebrand in plaats van op een negatief. De eerste fotofilm-negatieven 
werden rond 1850 ontwikkeld. Dit waren glasplaten waarop zilverbromide in een gelatinelaag ingebed werd. 
Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat de fotocamera dichter bij de gewone burger kwam. In juli 1888 kwam de 
Eastman's Kodak camera op de markt met de slogan ‘U drukt op de knop en wij doen de rest’. De eerste 35-
mm-negatieven werden rond 1930 ontwikkeld.  
3 F. Konings, Het Protestants Christelijk Onderwijs in Dinteloord 1868-2010, Cultuurhistorisch Jaarboek 2010, 
Nyen aenwas van Nassau, p. 27. Ik heb dit gegeven van de eerste school in West-Brabant niet bevestigd kunnen 
krijgen, het bestaan van de Sint-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom gaat wel terug tot de 13e eeuw.   
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Met de schoolwet van 1806 kwamen er speciale r.k.-scholen voor meisje en ook het 
kleuteronderwijs werd geregeld. Alle scholen waren voor kinderen van alle gezindten. De 
mogelijkheid van speciaal onderwijs met scholen voor verschillende religies kreeg pas een 
wettelijke grondslag in de Lager Onderwijswet van 1857.4  
 
Openbaar onderwijs in Dinteloord (1770-1891)5  
In 1770 wordt in Dinteloord de eerste school, een openbare school, opgericht. De school is 
gevestigd aan ‘de kade, uitzicht hebbend op de zogenaamde Stoofdijk.’ Ook de tweede 
school is openbaar. Op instigatie van Hermanus Vissers uit de Mariapolder en Jan Stolk uit de 
Nassaupolder verzoekt het gemeentebestuur in 1850 de koningin ‘aan de Drogendijk van 
Maria Polder te mogen stichten een school en schoolhuis teneinde onderwijs te geven aan 
ruim 130 kinderen welke allen ten gevolge van de verre afstand van de dorpsschool van het 
onderwijs verstoken zijn.’  
De bouw van het schoollokaal met een onderwijzerswoning6 aan de Boomjesdijk wordt 
begin 1853 voor f 1.912,— gegund aan aannemer Pieter van der Made uit Dinteloord. School 
en schoolhuis gaan niet lang mee, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant keuren de 
school in 1880 af. Aannemer Christiaan Raats uit Steenbergen bouwt op dezelfde plaats in 
1883 voor f 8.399,—, ‘...een schoolgebouw met twee localen, portaal tevens dienende voor 
overdekte speelplaatsen tot berging van kleeren, privaten, urinoirs en open speelplaats.’ 
Hoofd van de school is J.L. Vogelaar. Onder zijn leiding wordt de school begin 1921 door Joh. 
Smits uit Nieuw-Vosmeer voor f 15.266,— uitgebreid met een derde lokaal. Op dat moment 
bezoeken 89 kinderen de school.  
 
Gereformeerd Onderwijs in Dinteloord 
Lang na het eerste openbaar onderwijs en enkele jaren na het katholiek onderwijs richten op 
2 oktober 1868 S. Breure, M.H. Burgers, J.J. Maris, G. de Rooy, D. Schilperoort, Abr. Soetens, 
J. Stolk7, I.P.W. Vogelaar, P. S. Vogelaar, P.W. Vogelaar jz., W. Vogelaar en Ds. J. Greven de 
Vereeniging voor Gereformeerd Onderwijs op. 

                                                             
4 Zie verder http://www.thuisinbrabant.nl/geschiedenis/modern-brabant/ca-1815---ca-1850/onderwijs.  
5 Dit artikel is eveneens schatplichtig aan F. Konings, Het protestants Christelijk Onderwijs in Dinteloord 1868-   
2010 in Cultuurhistorisch Jaarboek 2010, Nyen aenwas van Nassau. De enigszins gewijzigde indeling (i.v.m. de 
nu opvolgende jaartallen), is van mijn hand.  
6 In september 1859 werd de bekende onderwijzer Johannes Geluk (1835-1919) hoofd van de openbare school 
te Dinteloord. Op zondag bezocht hij de diensten van de Nederlandse-Hervormde kerk, waar hij kort na zijn 
aanstelling de taak van voorzanger en voorlezer op zich had genomen. Dit bezorgde hem echter problemen, 
want volgens de Lager Onderwijswet van 1857 mocht het onderwijzend personeel van een openbare school 
geen kerkelijke ambten bekleden. Uiteindelijk kreeg hij, na een briefwisseling tussen de Dinteloordse 
gemeenteraad, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken te 's-Gravenhage, in februari 1862 van minister J.R. Thorbecke alsnog toestemming om het 
ambt van voorzanger en voorlezer te bekleden. Een uitstekend artikel over deze nationaal bekende pedagoog is  
te vinden onder deze link: http://www.thuisinbrabant.nl/personen/g/geluk,-jan en een boeiend artikel over 
hem van de hand van historicus J. Dane getiteld 'Jan Geluk (1835-1919)’ verscheen in  Jaarboek Cultuur 
Historische Vereniging 'Nyen Aenwas van Nassau', 2 (1994), 43-57. Dit biografische artikel geeft veel informatie 
over de boeiende persoon Jan Geluk alsook een mooi tijdsbeeld van de periode waarin hij Dinteloords 
hoofdonderwijzer was. Het erop volgende artikel door M.A. Geers-Boets ‘Het huis Jachtlust en zijn bewoners’ 
sluit op het voorgaande aan, met een genealogie van dit gezin Geluk erin opgenomen. 
7 Hier zien we Jan Stolk (1828-1902), de vader van Adriana Stolk, toekomstige vrouw van Jan Bette, (als 
mogelijk ooit Hervormde broeder?) in het Gereformeerde kamp optrekken. Dit geeft enig zicht in de  scheiding 
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Uit de oprichters wordt een commissie van vier geformeerd die als opdracht meekrijgt 
geldelijke deelneming in een renteloze lening te bevorderen en een concept reglement te 
ontwerpen. Drie weken na de oprichting presenteert de commissie een lijst met 60 aspirant-
leden die zich verbinden tezamen en in totaal renteloos f 3.990,- in te leggen. De landelijke 
Vereeniging voor Gereformeerd Onderwijs Nederland draagt jaarlijks f 300,- bij zolang de 
school van gereformeerde beginselen uitgaat. 
Dat zit wel snor, zoals blijkt uit de eerste twee artikelen van de koninklijk goedgekeurde 
statuten: Artikel 1. De vereniging is gegrond op de onveranderlijke waarheden door Gods 
woord geopenbaard en in de Formulieren van Eenheid der Gereformeerden kerk uitgedrukt 
zoo die in 1618 en 1619 zijn vastgesteld. Artikel 2. Het doel der Vereeniging is om het lager 
onderwijs in de door haar te stigten school aan christelijke opvoeding dienstbaar te maken. 
De vreeze des Heeren, beginsel vanalle wijsheid, zal daar aan een grondige 
wetenschappelijke vorming, overeenkomstig den aard van het lager onderwijs, ten grondslag 
worden gelegd. De vaderlandsche geschiedenis zal onverminkt worden meegedeeld en de 
Bijbel zal oordeelkundig worden gebruikt. 
Als huisvesting valt het oog op het huis van wijlen Mejuf. D.C.F. Herselman, weduwe van P.I. 
Vogelaar. De aankoopprijs bedraagt f 1.130,-. De bouwval wordt gesloopt en in januari 1869 
besteedt de commissie de bouw van de tweeklassige school in de Oost-Achterstraat A.84 
voor f 2.100,- aan aan G.C. Van Saarloos. In mei worden nog enige ellen grond aangekocht 
van de erven Ardon.8 
In aanloop naar de ingebruikname van de school zitten de oprichters niet stil. De Bijbelse 
Geschiedenis van Zwart wordt aangeschaft, het gebruik ervan voor de kinderen is kosteloos. 
Kinderen vanaf 5 jaar worden tot de school toegelaten. Het onderwijs wordt gegeven in drie 
klassen, de schooltijden zijn van 9.00 tot 11.30 uur, van 14.00 tot 16.00 uur en van 17.00 tot 
19.00 uur. Op woensdag is er geen avondschool, op zaterdag is er alleen 's morgens school. 
De onderwijzer vordert wekelijks het schoolgeld in en verantwoordt dat maandelijks aan de 
penningmeester. 
De eerste klas betaalt per kind f 0,10 per week, de middenklas f 0,20 en de hoogste klas f 
0,25. Kinderen van weduwen worden voor half geld toegelaten. De reden dat het schoolgeld 
zo laag is, is dat het onderwijs aan de openbare school kosteloos is. ‘Zodat wij, zoolang die 
toestand blijft voortduren, zeker met een sterken vijand hebben te strijden.’ 
 
Van inwijding, exploitatie, benoemingen en strubbelingen van de Gereformeerde school 
Donderdag 10 juni 1869 om 14.30 uur wordt de school officieel ingewijd. Bij het begin wordt 
hij bezocht door 40 kinderen. Eerste onderwijzer is G. Jansen van Rijssen. Hij ontvangt f 500,- 
per jaar, 10% van de opbrengst der schoolgelden en vrije woning in het schoolhuis. Met de 
belofte dat, als de financiën het toelaten, het traktement jaarlijks met f 50,- wordt verhoogd. 
Voor f 7,- per jaar wordt de vrouw van Frans Meeuwsen aangenomen om de school om de 
14 dagen ‘behoorlijk van alle vuilnis te reinigen.’ 
Doordat de school vooral is aangewezen op bijdragen van ouders, is de exploitatie vanaf het 
begin een heikele kwestie. In het eerste jaar is er een begroot tekort van om en nabij de f 
800,-. Om dit te kunnen opvangen storten de commissieleden ieder f 200,- tegen een rente 
van 4% per jaar. 

                                                                                                                                                                                              
der geesten bij leden van bekende en gegoede (in vroeger jaren Hervormde) Dinteloordse families, zoals 
Breure, Burgers, Maris, De Rooy, Schilperoort, Soetens, Stolk en Vogelaar. Zie verder BIJLAGE …  
8 Is het gewaagd te veronderstellen dat de aannemer G.C. Van Saarloos en mogelijk ook de grondeigenaars en 
verkopers erven Ardon eveneens de Gereformeerde leer waren toegedaan?  
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De eerste jaren groeit de school als kool tot 80 leerlingen in 1871. Dit aantal ‘zou zeker hoger 
zijn uitgevallen als het onderwijs aan de openbare school niet kosteloos was geweest.’ 
Onderwijzer Jansen van Rijssen moet een paar zware jaren hebben want het lukt pas in 
maart 1871 een tweede leerkracht aan te trekken, kwekeling Huizinga; zijn jaarlijkse 
vergoeding bedraagt f 75,-. In diezelfde maand is er schoolexamen bij gelegenheid waarvan 
er een collecte wordt gehouden tot ondersteuning van arme kinderen van wie de ouders het 
schoolgeld niet kunnen betalen. Tot overmaat van ramp heeft de onderwijzer gesolliciteerd 
in Giesendam. Nadat zijn traktement met f 100,- is verhoogd naar f 600,- per jaar besluit hij 
te blijven. 
De commissie is vooral bezig met financieel overleven. Het tekort over het schooljaar 
1875/1876 bedraagt f 338,39 waar een lening voor wordt aangegaan met het schoolgebouw 
als onderpand. Om ouders te bewegen financieel een bijdrage te leveren, kan iedereen die 
voor f 2,50 of meer heeft ingetekend voor de jaarlijkse contributie, lid van de vereniging 
worden. De oproepen sorteren nauwelijks effect. De voorzitter spreekt ‘met smartgevoel 
over de weinige deelneming aan de vergaderingen en de weinig opregte en ware 
belangstelling in het heil der kinderen en in de bloei der school.’ 
 
De verwevenheid tussen school en kerk is groot. In 1879 verlaat Ds. De Lang de gemeente. 
Zijn zoon, die als kwekeling in de school werkt, kan blijven. Ondanks de krappe financiële 
situatie neemt het schoolbestuur het kostgeld van f 260,- per jaar voor zijn rekening. 
 
In april 1885 wordt een nieuwe hoofdonderwijzer benoemd, de heer Verseveldt. Hij 
accepteert de benoeming onder voorwaarde dat de onderwijzerswoning wordt opgeknapt. 
De hiermee gemoeide kosten, f 1.825,- zijn een rib uit het lijf van de commissie; weer wordt 
er een lening voor aangegaan. G. de Baaij voert de verbouwing uit. 
Jaar na jaar gaat er ter dekking van het exploitatietekort een lijst rond waarop mensen die 
het gereformeerd onderwijs een warm hart toedragen, kunnen intekenen; jaar na jaar haalt 
het weinig uit. In februari 1889 wordt een kerkcollecte gehouden om het tekort uit 1888 van 
f 144,- te dekken; voor het tekort over 1891, f 633,40 staat D. Schilperoort persoonlijk borg. 
Het deficit over 1893, f 168,94 zuivert de Gereformeerde Kerk aan. 
 
Naast alle financiële perikelen zijn er ook personele problemen. Onderwijzer Willem van 
Beveren heeft zich schuldig gemaakt aan oneerbare handelingen met meisjes en wordt in 
juni 1891 ontslagen; bovendien wordt hem de bevoegdheid tot het geven van onderwijs 
ontnomen. 
 
De aanhoudend geringe belangstelling voor de jaarvergaderingen is de commissie een doorn 
in het oog. Om de betrokkenheid te vergroten zijn voortaan ouders, die zelf een bepaald 
gedeelte van het schoolgeld betalen, ook al is dat minder dan f 2,50, automatisch lid van de 
vereniging. In de vergadering waarin de gewijzigde statuten worden vastgesteld, lucht 
voorzitter P.W. Vogelaar zijn hart. ‘De belangstelling voor de Christelijke school is altijd veel 
minder geweest dan zij wezen moest waarvoor het slechte bezoek aan de algemene 
ledenvergaderingen het bewijs is. Het is voor het bestuur dikwijls ontmoedigend. De ouders 
moeten tonen dat zij hart hebben voor het onderwijs hunner kinderen. We moeten pal staan 
tegen het ongeloof, we moeten daar tegen strijden.’ 
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Schoolwet 1878 
In de schoolwet van 1878 werd veel geregeld. Het aantal kinderen per klas werd verminderd 
van 70 tot ca. 40. Het maximum aantal leerlingen per school werd gesteld op 400. De 
minimum salarissen werden vastgesteld op f 700,— per jaar voor het schoolhoofd, f 600,— 
voor een onderwijzer met hoofdakte en f 400,— voor een onderwijzer. De nieuwe eisen 
golden in gelijke mate voor openbaar en bijzonder onderwijs. Het openbaar onderwijs kreeg 
echter de hiermee gepaard gaande kosten uit de algemene middelen vergoed, terwijl het 
bijzonder onderwijs niets ontving. De protestants-christelijken werden harder getroffen dan 
de katholieken. Katholieke congregaties beschikten over geld en goedkope onderwijzers 
omdat de zusters en broeders geen salaris ontvingen. Daarnaast betaalden de zusters veelal 
zelf de bouw van hun scholen, al dan niet met geld van weldoeners. 
 
Het zou tot 1889 duren eer er mondjesmaat een begin werd gemaakt met het subsidiëren 
van het bijzonder onderwijs. Pas toen de confessionelen in 1917 de socialisten en de 
liberalen9 achter zich kregen in ruil voor het algemeen mannenkiesrecht, was er voldoende 
politieke steun voor financiële gelijkschakeling die geëffectueerd werd in 1920. In de 
tussentijd was in 1901 de leerplicht ingevoerd, kinderen van 6 tot 12 jaar werden verplicht 
om onderwijs te volgen. 
 
De Dinteloordse wereld in de kinderjaren van Jan Bette  
Het is voor ons in de 21ste eeuw bijna niet voor te stellen hoe de leefomgeving van de 
inwoners van Dinteloord er in de tweede helft van de 19de eeuw uitzag. Laten we er vooral 
niet te romantisch over denken. Een arbeidersgezin had in die tijd alles bij te zetten om geen 
armoede te lijden. Uit verschillende artikelen in het Jaarboek van de Cultuurhistorische 
Vereniging ‘Nyen Aenwas van Nassau’ valt daaromtrent wel het een en ander op te maken. 
Wanneer wij schrijven over de dagelijkse situatie voor de jonge Jan Bette in de jeugdperiode 
van zijn zesde tot zijn twaalfde jaar (1868-1875), is dat uiteraard met ruime marge. 
 
Levensomstandigheden 
We stellen ons daarbij voor dat de omstandigheden voor een kleine zelfstandige voerman en 
rijtuigverhuurder (iets) beter zullen geweest zijn dan die van een losse arbeider, maar veel 
zal het niet hebben uitgemaakt. Het leven van arbeiders en boerenknechts was dat tweede 
deel van de 19de eeuw over het algemeen hard. Uit een enkele decennia later gelegen 
periode, zo rond 1895, weten we dat het loon van een arbeider tussen de 15 en 18 cent per 
uur was (in de 20ste eeuw zelfs nog wel minder!). Bij ziekte moest de dokter uit eigen zak 
betaald worden.  
 
Boerenknechts hadden een wat hogere ‘status’ dan de losse (land)arbeiders, zij waren 
immers in vaste dienst bij een boer. Het verzorgen van paarden en melken van hoornvee, 
ploegen en eggen, onderhoud aan hoeve en stallen ging het hele jaar door. Boerenknechts 
bewoonden vaak een van de arbeidershuisjes die bij de boerenhoeve behoorden en hadden 
soms de beschikking over een stukje land rondom dat huisje. Een zelfstandige voerman zal 
min of meer als middenstander zijn aangemerkt (zoals smid, wagenmaker etc.) en die 
beschikten vanwege de nering (handel, winkel, stalhouderij) veelal over een wat grotere 
behuizing.  
 

                                                             
9 De verzuiling werd in het begin van de 20ste eeuw in de gebruikte termen duidelijk benoemd . 
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Hygienische omstandigheden  
In Jan’s jeugd waren de sanitaire voorzieningen naar onze begippen over het algemeen 
allerbelabberst. Men sliep in bedsteden op matrassen van beddestro, dat wil zeggen een 
jutezak gevuld met stro, dat eenmaal per jaar werd vervangen. In een dorpskern hadden 
velen achter het huis of in een schuur het ‘gemak’, een toiletgat waar meerdere gezinnen 
gebruik van maakten. Er was bij elke boerderij wel een waterput, maar wat daaruit 
gedronken werd, moest eerst gekookt worden. In het dorp dronk men uit regenbakken en 
oppervlaktewater.10 
 
Kinderarbeid 
Jonge kinderen moesten al vroeg meewerken om het inkomen van het gezin wat op te 
vijzelen.  Dit had vooral in de zomer tot gevolg dat zij de school verzuimden. De meeste 
dorpsscholen kampten met een hoog lesverzuim, vooal onder de kinderen van landbouwers. 
‘Een weinig lezen en schrijven is wat zij de kinderen laten leren. Vele verzuimen nog dit 
weinige.’11 De kwaliteit van de leerkrachten was vaak slecht, evenals de schoolgebouwen; de 
leermaterialen zeer beperkt. Arbeiderskinderen van 10 en 11 jaar gingen al met vader mee 
om licht werk te doen voor een paar centen per uur en vele arbeiderskinderen moesten op 
hun 12de of 13de jaar al gaan werken. Of dit ook zo het geval was met Jan Bette, zullen we 
niet weten, maar het is niet vreemd er van uit te gaan dat hij op zijn 15de zijn vader Jan al 
hielp met kleine werkjes in het vervoersbedrijfje van zijn ouders.  
 
Schoolomstandigheden 1876 
Uit 1876 is een verslag bewaard gebleven over de omstandigheden van de openbare school 
in de kom van de gemeente Dinteloord.12 
‘Op 15 januari van het jaar 1876 bezochten 142 jongens en 114 meisjes de openbare school 
in de kom van de gemeente. Acht maanden later, op 15 oktober 1876, was dit aantal 
stukken lager: 61 jongens en 90 meisjes. Waarschijnlijk is dit verschil te verklaren door het 
feit dat in oktober het nieuwe schooljaar begon en veel leerlingen de school hadden 
verlaten, terwijl er minder nieuwe leerlingen werden aangemeld. Een andere verklaring zou 
kunnen zijn dat veel ouders op de dag van de 'telling - door, een schoolopzichter - hun 
kinderen thuis hadden gehouden om werkzaamheden te verrichten. 
Samen met twee hulponderwijzers en een kwekeling gaf Jan Geluk de Dinteloordse 
schooljeugd les. Jan Geluk genoot een jaarsalaris van f 1000,-; de hulponderwijzers hadden 
ieder een jaarwedde van f 600,- (over de vergoeding van de kwekeling zijn de gegevens 
onbekend). 
De dagschool was gratis, leerlingen boven 16 jaar betaalden f 0,60 per maand; het 
avondonderwijs in de Franse taal kostte f 1,- per maand. 
De school had de beschikking over een vijftal stellen leesboeken en een stel maten en 
gewichten, voorwerpen voor de vormleer, kaarten van Europa, van Nederland en Oost-
Indische bezittingen, van Noord-Brabant, platen voor het onderwijs in de Vaderlandsche 
Geschiedenis, platen voor natuurlijke historie en physica. 

                                                             
10 Voor een fraaie hist. beschrijving over o.m. de verhouding drinkwater en epidemieën: Michelle de Wit, 
Drinkwater in Dinteloord, in Jaarboek 1997 CHV  Nyen Aenwas van Nassau, p. 75-95, incl. met bronvermelding.  
11 W.G.M. van der Heijden en J.G.M. Sanders, Noord-Brabant in de negentiende eeuw, een institutionele 
handleiding, hfdst. 5 Onderwijs, p. 130.  
12 J. Dane, Jan Geluk (1835-1919), een beroemde dorpsschoolmeester uit Dinteloord, in Jaarboek 1994 CHV 
Nyen Aenwas van Nassau, p.52,53. 
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Op 23 november schreef de schoolopziener van het XIde district van Noord-Brabant, mr. 
Willem Henri Emile baron van der Borch, een lange brief - de vijfde van dat jaar - aan de 
Raad der Gemeente Dinteloord en Prinsenland over het tekort aan hulponderwijzers op de 
openbare school. 
De schoolopziener gaf toe dat er een nijpend tekort aan hulponderwijzers was, maar hij was 
van mening dat er zich zeker sollicitanten zouden aandienen, wanneer het traktement 
verhoogd werd. Aan het verzoek van de baron, een hogere vergoeding in het vooruitzicht te 
stellen aan de sollicitanten, werd tot dan toe geen gehoor gegeven: ... zoodat dan ook de 
reeds lang opengevallen betrekking van tweede hulponderwijzer aan de voormelde school 
nog steeds niet is vervuld. 
 
Het niveau van het openbaar onderwijs kwam door het beleid van de gemeente in grote 
problemen, omdat de krachten van den hoofdonderwijzer en van één hulponderwijzer 
volstrekt niet voldoende zijn om aan een groot getal leerlingen, naar den eisch, onderwijs te 
geven.  
De baron betreurde dit zeer, ... omdat de, ook in wijder kring, zoo hoog gewaardeerde 
kundigheden van den hoofdonderwijzer J. Geluk de openbare school van Dinteloord tot 
heden toe gestempeld hebben als één der uitnemendste lagere scholen van gansch 
Nederland. 
Met leedgevoel, zoals de baron het uitdrukte, moest hij toezien op het verval van eene 
school die hem, door hare uitnemendheid, zeer dierbaar was. Hij verzocht het 
gemeentebestuur dan ook dringend de tractementen van de hulponderwijzers te verhogen.  
Het bleef donderen op de openbare school in Dinteloord, was het niet door het gebrek aan 
personeel, dan was het wel door de staat waarin de school zich bevond. Twee schrijnende 
voorbeelden uit 1881 en 1884 geven dit aan. 
Op 29 april 1881 ontving het gemeentebestuur een brief van het geneeskundig 
staatstoezicht voor Noord-Brabant en Limburg. De brief van de inspecteur van de medische 
politie spreekt voor zich: 

Bij mijne inspectie in Uwe gemeente is mij gebleken, dat het eerste der drie lokalen 
van de openbare school, veel te wenschen overlaat. Dat lokaal ligt laag en is vochtig 
en wel in die mate, dat het water langs de muur loopt, waarop overvloedig 
vochtplekken zijn waar te nemen. Tamelijk donker door belendende woningen, is het 
slecht geventileerd. Daar ventilatie slechts door het openen der bovenste gedeelten 
der ramen kan plaats hebben, wordt er van luchtverversing spaarzaam gebruik 
gemaakt door den rook eener naastbijgelegen bakkerij. 
Het derde lokaal veel te breed, heeft rechts invallend licht. Door het verplaatsen van 
den werkmuur is verbetering mogelijk. 
De privaten zijn slecht geplaatst met betrekking tot het toezicht. 
Twee zitplaatsen worden op één secreet aangetroffen; terwijl de deuren voor het 
bovenste gedeelte uit glas moeten bestaan. 
Een stinksloot langs de lengte der school dient gedempt of overwelfd te worden. 
Voorziening eischt ook de vloer van het portaal der school, hetwelk bij eene regenbui 
geheel onderliep, zoodat de school niet droogvoets kan worden verlaten. 
Nog trok mijn aandacht een sloot, waarvan het water schijnt te stagneeren, langs de 
kerk der gereformeerde  gemeente. 
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Dat het gemeentebestuur deze brief naast zich neerlegde en niets aan de gebreken van de 
school deed, komen we te weten uit een brief van dezelfde inspecteur, drie jaren later (14 
januari 1884). De school was nog steeds zeer vochtig; bij een zware regenbui kon de school 
slechts door de modder bereikt worden. Langs de wanden van de lokalen sijpelde het water, 
waardoor ook de stenen vloer zeer vochtig was. Bij het binnentreden van de school kwam de 
bezoeker een duffe, onaangename vochtlucht tegemoet, die, bij gemis aan afdoende 
ventilatie gedurende de schooluren nog verergerd werd. 
 
De verwarming in de school was zeer ondoelmatig, aldus de inspecteur: … de kinderen zitten 
op veel te kleine afstand tegen eene gloeiend gestook potkachel. Het licht in de lokalen was 
ook onvoldoende, zoodat een gedeelte der kinderen nooit voldoende op de lei zien. In één 
lokaal bevonden zich zelfs 86 kinderen, terwijl er slechts voor 60 plaats was.’ 
 
Zou Jan Bette een van de vele kleumende of juist gloeiendheet opgewarmde kinderen zijn 
geweest, die met weinig licht in het klaslokaal er toch nog iets van probeerden te begrijpen? 
Zou het ventje hieronder vermaand worden, omdat hij alle hoofdsteden niet vlot kon 
opzeggen? In de klas staan met zo’n ezelsbord voor, om nooit te vergeten zo beschamend. 
 
 

             
 
                    klaslokaal rond 1880                 een vroege foto van een schoollokaal, jongetje met ezelsbord…  
 

    
 

Al die merkwaardig ernstige, bijna droevige kindersnoetjes. Indringend kijken ze, melancholisch, verlegen, brutaal, trots, 
bescheiden, introvert of de hele wereld uitdagend. Op vroege kinderfoto’s wordt weinig gelachen. 
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Religie13 en standen14 
Religie en standsrelaties speelden een belangrijke rol in het dorpsleven en drukten hun 
stempel op het doen en laten van mensen in de negentiende eeuw. Onder meer de 
middenstanders moesten daar terdege rekening mee houden. Zo kon het voorkomen dat 
een deel van de kinderen uit een groot middenstandsgezin naar een openbare school ging 
(waarop veel Hervormden zaten) en een deel naar de later opgerichte Gereformeerde 
school. Deze klassen en standenindeling zorgde ook voor een pijnlijke maar o zo taaie 
scheiding voor hen die onderwijs konden genieten en zij die niet verder kwamen dan een 
lagere schoolopleiding.15  
 
Over religie, godsdienst, kerkgeschiedenis, theologische twisten en de er vele malen uit uit 
voortgevloeide intermenselijke ruziesen sociaal-maatschappelijk kwaad of nog veel erger zijn 
bibliotheken vol geschreven. Ik verwijs slechts naar twee verantwoorde handboeken16 en 
laat het daar bij. Dit neemt niet weg dat ook in een dorp als Dinteloord de gemoederen 
rondom geloof en belijden van tijd tot tijd behoorlijk verhit zijn geraakt, wat in het dagelijkse 
leven van dit polderdorp in elk geval tot minstens drie kerken heeft geleid. Dit is helaas het 
algemene beeld van de verdeelde Nederlandse christenheid met haar vele gevolgen in staat 
en maatschappij.   

                                                             
13 De Afscheiding van 1834 is de aanduiding van een kerkelijke beweging in het Nederland van de 19de eeuw, 
die uiteindelijk heeft geleid tot zelfstandige Gereformeerde Kerken naast de Nederlandse Hervormde Kerk. De 
Afscheiding van 1834 heeft, hoewel klein begonnen, grote invloed gehad op de vorming van het protestants-
christelijke volksdeel van de moderne Nederlandse samenleving. N.B. De Nederduitse Gereformeerde Kerk (in 
de oude spelling Nederduitsche Gereformeerde Kerk of vaak in die tijd ook Gereformeerde Kerk) is de 
gereformeerde kerk die ontstaan is in de stad Emden (Oost-Friesland, thans binnen de Bondsrepubliek 
Duitsland) in 1571. In 1579 werd zij de publieke kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 
1795 onder de Franse overheersing hield zij op met de officiële publieke kerk te zijn, en zij kreeg in 1816 van 
koning Willem I een nieuw reglement en de naam: Nederlandse Hervormde Kerk. De namenwisseling is 
bepaald verwarrend, de theologische ontwikkelingen en het maatschappelijke geharrewar die erbij behoren 
nog veel meer. De Doleantie is de benaming voor een kerkscheuring die in 1886 plaatsvond onder leiding van 
dominee Abraham Kuyper. Het was de volgende grote afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in de 
19de eeuw. Tijdens de Doleantie verlieten aanzienlijk meer kerkleden de Hervormde Kerk dan tijdens de 
Afscheiding het geval was geweest. Door de Doleantie verloor de Hervormde Kerk in één klap ongeveer 10 
procent van haar leden; door de Afscheiding had zij slechts ruim 1 procent van haar leden verloren. De 
‘dolerenden’ vormden in 1892 de zogenaamde Vereniging met het grootste gedeelte van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk die ontstaan was na de Afscheiding van 1834. Zij noemden zich voortaan de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Drie gemeenten en een aantal leden van de Christelijke Gereformeerde 
Kerk bleven bestaan als de Christelijke Gereformeerde Kerken.  
14 Zie ook ‘Standen en klassen in Nederland gedurende de negentiende eeuw’ in Bijdragen en Mededelingen 
van het Historisch Genootschap, deel 74 (1960), p.30-52. 
15 Uit de hiervoor genoemde bron: De overheidszorg bleef zich beperken tot de oprichting van openbare lagere 
scholen, bestemd voor de mindere standen. De vraag rijst, of er dan geen beurzen of andere middelen waren, 
die begaafde jongelieden uit het volk gelegenheid boden, hun studie na de lagere school voort te zetten. Het 
antwoord is gegeven door een anoniemen auteur van de brochure ‘Beschouwingen over het Athenaeum 
Illustre en het onderwijs in Amsterdam’ uit het jaar 1861. Daar lezen we (blz. 19): ‘Aan den kleinen en midden-
burgerstand ontbreekt ten eenenmale de gelegenheid, zijne kinderen meer dan het lager onderwijs te doen 
genieten. Wij hebben geene openbare scholen, waar de mingegoede.... voor weinig geld en des noods gratis 
tot zijn 16de, 17de  of 18de jaar een onderwijs kan genieten, hetwelk hem beschaaft, volledig ontwikkelt en 
geschikt maakt om in de meeste gevallen, waartoe niet speciale kennis behoort, uit te munten’. Beurzen 
bestonden in onze periode wel, maar zij waren meestentijds bestemd voor aanstaande predikanten en R.K. 
priesterstudenten en kwamen als regel ten goede aan jongelieden uit ‘betere’, maar onbemiddelde kringen.  
16 Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, Kampen 2006 en H.A.C. van 
Middelkoop, Kerken onderweg, Geschiedenis van kerken in Nederland, Barneveld 2009.  
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Kerkelijke spanningen in Dinteloord, tweede helft van de negentiende eeuw  
In de jeugdperiode van Jan Bette, we nemen die vanaf zijn zesde tot zijn twaalfde jaar (1868-
1875), deden zich ook op godsdienstig gebied allerlei spanningen gelden. Het betreft 
bepaald onverkwikkelijke zaken met vergaande gevolgen. Onderstaand krantenbericht 
tekent een beetje de sfeer van een situatie die zich afspeelde in het Dinteloord van voorjaar 
1873. In het beschrijven van zulke spanningen gaat het uiteraard niet om waarheidsvinding, 
zo lang na datum. De bedoeling is enig zicht te krijgen op wat er zich in die tijd zoal in de 
kleine dorpsgemeenschap afspeelde en wat het gesprek van de dag voor Prinslanders zal zijn 
geweest. Jan Bette was 10 jaar en zijn ouders zullen er als (hoogstwaarschijnlijk) Hervormde 
lidmaten zeker volop in meegeleefd hebben, zo stel ik me voor. De stukken waaruit ik put 
(kerkelijke berichten, brief ds. Niemeijer en gegevens over wie hij was, zijn mij toegekomen 
vanwege de heer J.P. (Hans) Prince, kerkorganist en genealoog te Dinteloord. De tekst 
spreekt voor zichzelf als het gaat om de gebeurtenis, maar over de personen en 
achterliggende zaken zoeken we enige toelichting. Let wel, hier gaat, als we het goed 
begrijpen, de kerkeraad en de kerkvoogdij van de Hervormde Kerk van Dinteloord flagrant in 
tegen een uitdrukkelijk uitgesproken verbod van hun herder en leraar, ds. Niemeyer. Wat is 
er aan de hand, wie zijn  dominee Kocken en dominee M. Niemeijer? Zie ook BIJLAGE X. Over 
een zondagnamiddagdienst in de Hervormde Kerk van Dinteloord:    
 

 
 
 
Achtergronden 
Vooral door lidmaten van de Hervormde Kerk die om allerlei redenen bezwaren hadden 
tegen de gang van zaken in het grotere kerkverband en ook hun plaatselijke kerk niet langer 
als geestelijk thuis konden ervaren, was er in 1858 een nieuw kerkgenootschap geinstitueerd 
dat zich tooide met de naam Gereformeerde gemeente onder het kruis (deze groepen 
gelovigen werden later ook wel ‘kruisgezinden’ genoemd). Sinds 1861 sloten zij zich met hun 
eerste predikant, dominee J. Holster aan bij een groter verband en werd de naam 
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Christelijke Afgescheiden Gemeente. Hun kerkgebouw (sinds 1858) stond aan de 
Oostvoorstraat, wijk A. nr. 93; 53 volwassenen ondertekenden de aanvraag aan de koning en 
de gemeente werd ‘toegelaten’ bij koninklijk besluit van 16 augustus 1862. Na ds. Holster 
komt in 1865 ds. Jannes Greven de gemeente dienen tot zijn vertrek in 1870. Sinds 1869 
heten zij Christelijke Gereformeerde Gemeente.17 Vanaf 1864/1865 sluit zich een groep bij 
de kerk aan van ongeveer 70 mensen, mogelijk van de ontbonden gemeente van 
Willemstad/Fijnaart. Er was dus in de jaren voor 1873, en de situatie van het krantenstukje 
hierboven al het een en ander gebeurd in kerkelijk Dinteloord dat zeker de gemeenschap 
van de Nederlands Hervormden sterk heeft bezig gehouden. Hun predikant ten tijde van wat 
hierboven uit De Bazuin18 wordt overgenomen, was ds. M. Niemeijer.  
 
Dominee Niemeijer, de man van het kanseladvies 
De Hervormde predikant, ds. Meindert Niemeijer (Amsterdam 1803-Utrecht 1874), is in 
Dinteloord bevestigd op 26 april 1840 en ging met emeritaat op 1 oktober 1873. 
  

 
 
Ds. Niemeijer is in 1831 als predikant begonnen in Asten. In 1838 werd hij predikant te 
Moerdijk. Op 26 april 1840 is hij naar Prinsenland (Dinteloord) gekomen tot zijn emeritaat. 
Hij had de gemeente toen zo’n 33 jaar gediend en stief op 71-jarige leeftijd. Hij was de 

                                                             
17 Dr. C. Smits, De afscheiding van 1834, achtste deel: provincie Noord-Brabant, Dordrecht 1988, p.117-120; 
voor de namen van hen die dit kerkgenootschap vormden, verwijs ik naar BIJLAGE IX DE AFSCHEIDING IN 
DINTELOORD en voor meer kerkhistorische achtergrond in een notendop naar BIJLAGE VIII DE AFSCHEIDING 
VAN 1834. Voor grondiger studie verwijs ik naar de kerkhistorische publicatie van W. van der Zwaag, Reveil en 
Afscheiding, Negentiende-eeuwse kerkhistorie met bijzondere actualiteit, Goudriaan 2006.  
18 De Bazuin was een Gereformeerd kerkblad: http://www.gereformeerdkerkbladdebazuin.nl/artikel/2 en De 
Standaard was een antirevolutionair dagblad, dat in Nederland verscheen van 1872 tot 1944. Oprichter en 
eerste hoofdredacteur was de antirevolutionaire leider Abraham Kuyper. Zie voor een schier onuitputtelijke 
bron van kranten en tijdschriften uit de 17de -20ste eeuw: http://www.delpher.nl/nl/kranten.  
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eerste van vier opeenvolgende geslachten predikanten. In zijn tijd werd in Dinteloord een 
kruisgemeente gesticht die later opgegaan is in de Christelijke Gereformeerde Kerken en de 
Gereformeerde Gemeenten.19 
 
Ook daar zullen alzoo verwikkelingen ontstaan 
Toen hij begrepen had dat zijn kerkenraad (blijkbaar ondersteund door een fors gedeelte van 
de gemeente) van plan was in de middagdienst bij zijn afwezigheid op zondag 30 april 1873 
dominee Kocken de kerkdienst te laten leiden, heeft dominee Niemeijer zich duidelijk 
uitgesproken: dit moeten jullie niet doen! Wie is deze dominee Kocken, die door een deel 
van de Hervormde gemeenteleden zo graag gehoord werd en door hun eigen herder en 
leraar deze plaats ontzegd? Hoe zat de vork in de steel? De Standaard van 03-05 1873 laat 
het bericht nog wat scherper verschijnen20 
 

 
 
Een paar dagen later, op 7 mei 1873, wordt in de Standaard opnieuw over deze, zeker voor 
dominee (de heer) Niemeijer, onverkwikkelijke zaak geschreven. Nu als een aanhangsel bij 
‘overige berichten’, die eveneens een inkijkje in het kerkelijk leven van die tijd geven. Ook in 
dit wat bredere artikeltje wordt dominee Kocken meerdere malen genoemd, en ook als ‘de 
heer’ Kocken, tegen welke predikant blijkbaar al eerder een aanklacht is ingediend. Dat 
arbeiders een halve dag vrijaf van hun patroons ontvingen, zal indien het bericht op 
waarheid berust, mede de oorzaak ervan zijn geweest dat de bespoken kerkdienst blijkbaar 
bijzonder goed gevuld was. Maar wat een spanningen moet dit alles oproepen voor de niet 
zo jong meer zijnde kerkelijke herder en leraar Niemeijer! Was het inderdaad in de geest van 
de gemeente om zo uitzonderlijk graag dominee Kocken te horen preken? Kon hij zo goed 
preken of was er meer aan de hand, was hij een exponent van een zekere groepsvorming in 
de Hervormde Kerk? Hierna krantenberichten met meer informatie; ieder oordele zelf.  

                                                             
19 Predikantenlijst Hervormde Gemeente: http://www.hervormddinteloord.com/GeschiedenisPredikanten.html.  
20 Via Delpher http://www.delpher.nl/nl/kranten/ met als zoekparameters Dinteloord en 1873.  
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linkerkolom: De Standaard 07-05 1873  
rechterkolom alsook de kolommen op de volgende 
pagina: De Standaard 03-06 1873 
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Het eerste gedeelte gaat over de bredere sitatie m.b.t. ds. Kocken in Moerdijk, dan het gebeuren in Dinteloord 
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De standaard 11-06-1873 
 

                 
 

Nederlands Hervormde Kerk Dinteloord, historisch in beeld en werkelijkheid 
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De Standaard21, ingezonden stukken 1873 
 
‘Mijnheer de Redacteur! 
 
Mag ik mij van uw waarheidsliefde en goede trouw verzekerd houden, dan zult gij wel eene 
plaats voor het onderstaande in de Standaard willen inruimen. 
 
Een vijand van twist en twistgeschrijf, heb ik alles wat sedert eenigen tijd in de Standaard, de 
Bazuin en andere bladen als bericht is opgenomen onder de rubriek Dinteloord als ongemerkt 
laten voorbijgaan. Doch nu mijn oog gevallen is op een woord in uw blad van 9 juni jl. 
gesproken, hoewel bij eene andere gelegenheid: “Aan voorlichting is behoefte. Duizenden 
kennen den toestand niet, worden misleid en als instrumenten van intrigue misbruikt: 
dezulken mag men niet in hun onwetendheid laten,” vond ik  mij genoopt hetgeen over 
Dinteloord geschreven is, toe te lichten, opdat daardoor ht waardig of onwaardig gedrag van 
den berichtgever bekend worde. 
 
Dat de heer Kocken op Woensdag 30 April alhier eene godsdienstoefening gehouden heeft, is 
Algemeen bekend. Reeds enige weken bevorens was mij gezegd, dat de heer Kocken 
herwaarts komen en voor de gemeente optreden zou; ik heb dit zeggen niet geteld; ook was 
het mij niet duidelijk waarom hij juist hier wenschte op te treden. Het is mij echter duidelijk 
geworden. De heer Kocken heeft van mijn afwezen gebruik gemaakt om een onwaardig doel 
te bereiken, en heeft daartoe zijne vrienden als werktuigen gebezigd. Dit blijkt uit een door 
hem zelven in de Standaard van 3 Mei geplaatst bericht al heeft dit den schijn van door een lid 
der gemeente Dinteloord te zijn gesteld. Het is blijkbaar te doen geweest om in mij  het 
Classikaal Bestuur van Breda te krenken. Daartoe moest de heer Kocken in mijn afwezigheid 
van mijn predikstoel gebruik maken. Immers in genoemd bericht staat met zovele woorden: 
de heer Niemeyer, president van het Classicaal Bestuur, zal nu genoodzaakt zijn eene klacht 
tot schorsing of afzetting van Kerkenraad en Kerkvoogdij zijner eigene gemeente te dienen. 
Verraadt dit bijvoegsel den berichtgever niet? Ex ungue leonem.22 
 
En mocht iemand daaraan nog twijfelen, zoo diene het volgende: Toen ik eene gehouden 
Kerkeraadsvergadering de leden der Kerkeraad hun onwaardig gedrag onder het oog bracht, 
hun bovengenoemd bericht voorlezende, voeg ik er bij: ”Zoo brengt uw vriend Kocken zelf 
nu eene onaangename positie en in ongelegenheid, door mij voor te schrijven wat mij te doen 
staat; maar dat hij onwaarheid spreekt, zeggende opgetreden te zijn ten verzoeke van 
Kerkenraad en Kerkvoogdij, dat is een Christen onwaardig,” En dit woord is door geen zijner 
vrienden weersproken. Ik kan hierbij nog de verzekering voegen, dat de heer Kocken 
genoemd bericht tijdens zijn verblijf hier ter plaatse heeft opgesteld en verzonden. Dit werd 
hem wel door een zijner geestverwanten ontraden, doch de heer Kocken heeft aan dien raad 
geen gehoor verleend, om welke reden, dit mag hij voor God en zijn geweten verantwoorden. 
Ik vraag: Hoe kan nu de  Bazuin in haar No. 21 tegenspreken, dat de heer Kocken zelf zijn 

                                                             
21 De Standaard was een antirevolutionair dagblad, dat in Nederland verscheen van 1872 tot 1944. Oprichter 
en eerste hoofdredacteur was de antirevolutionaire leider Abraham Kuyper. De oprichting vond plaats in het 
jaar dat de 300ste herdenking plaatsvond van de bevrijding van Den Briel en Kuyper wilde het blad ‘De Geus’ 
noemen. Maar het herdenkingsjaar had al zoveel emoties losgemaakt dat een met de jaren milder geworden 
Groen van Prinsterer de naam ‘De Standaard’ wist door te drukken om geen katholieken te kwetsen. De 
Standaard gold als klankbord van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, nadat die in respectievelijk 1879 en 1892 eveneens door Abraham Kuyper waren opgericht. 
22 Ex ungue leonem (Lat.): aan de klauw herkent men de leeuw. 
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handeling te Dinteloord heeft openbaar gemaakt, daar het door het bovenstaande zoo klaar 
wordt als het licht. De aanklacht is nu gevolgd. 
 
Na gezet onderzoek is uit de notulen eener vergadering door kerkvoogden gehouden 
gebleken, dat van de 5 kerkvoogden 3 zich tegen het optreden van den heer Kocken hebben 
verklaard, Kerkeraadsvergadering is er niet gehouden, zelfs niet van Kerkenraadsleden, maar 
door één der ouderlingen, een vriend van den heer Kocken is aan de andere leden slechts 
bekend gemaakt dat genoemde heer des namiddags te twee uren eene godsdienstoefening 
houden zou. De heer Kocken is alzo niet opgetreden ten verzoeke van Kerkenraad en 
Kerkvoogdij, maar alleen ten verzoeke van enkelen hunner. 
De berichtgever in den Standaard van 11 juni zegt, dat de Kerkeraad van Dinteloord in zijn 
antwoord op mijn aanklacht zich beroepen heeft op art 17 der Emder Synode, gehouden ten 
jare 1517. 
 
Onze Kerkeraadsleden zijn mannen ijverig werkzaam in hun dagelijks bedrijf; maar geene 
menschen om zich met Synodale handelingen bezig te houden, vooral niet van vroegeren tijd. 
Het is zelfs te betwijfelen of zij van eene gehouden Synode te Embden wel kennis hebben 
gedragen. Hoe hebben zij zich dan kunnen beroepen op Art. 17 dier Synode? Na deliberatie 
van Kerkvoogden over het te geven antwoord op mijn aanklacht, heeft de president-
Kerkvoogd goedgevonden er met den heer Kocken over te spreken, niet met goedkeuring van 
allen. En nu is het bijna gelijkluidend  antwoord van Kerkeraden en Kerkvoogdij, beide 
geschreven door een der ouderlingen, bij het Classicaal-Bestuur ingediend._ Wordt het 
hierdoor nu niet duidelijk, dat de heer Kocken dat antwoord heeft in de pen gegeven. 
Daarenboven is dit Art. 17 hier van geene toepassing . Om niet te herinneren dat er geene 
consistorie ( niet goed leesbaar) gehouden is, wordt door het woord kerkendienaar gewis niet 
bedoeld een van zijne bediening en tevens van zijn lidmaatschap der Ned. Hervormde Kerk 
ontzet predikant, gelijk de heer Kocken is, als ten enemale het voorrecht missende om in onze 
Ned. Hervormde Kerk als dienaar op te treden. 
 
In den Standaard van 2 en 3 Juni wordt een extract opgenomen uit De Bazuin, waarin de 
houding genoemd wordt, omdat zij ingeval van ”vervolging (sic) van het Classicaal Bestuur, 
de beslissing willen overlaten aan het kiescollege, waardoor zij gekozen zijn.”  
Op die waardige houding valt nogal iets af te dingen, als men weet dat verre de meeste 
Kerkenraadsleden, door zeer nauwe bloedverwantschap en zelfs zwagerschap, met het 
grootste deel van het kiescollege verbonden zijn; en zij zich gemakkelijk kunnen voorstellen 
dat, ingeval van eene mogelijke herkiezing, die stemmen zich te hunne voordele zouden 
kunnen laten horen; terwijl zij daarenboven slechts werktuigen zijn in de hand van de heer 
Kocken.- Nu mag, volgens de Bazuin, mijn persoon tegenover de waardige houding van  
zulke kerkenraadsleden, eene bedroevende figuur maken; in het oog van alle weldenkenden in 
den lande is het dreigen met verzet tegen een bestuur, waaraan zij gehoorzaamheid 
verschuldigd zijn, onbetamelijk en onchristelijk. 
 
Doch waarom wordt mijn persoon gezegd een bedroevend figuur te maken? “Omdat ik den 
strijd schijn moede te zijn en, zoals men zegt, mijn ontslag heb aangevraagd.” 
 
Ik heb gedurende bijna 42 jaren van mijn Evangeliedienst onderscheidene bewijzen gegeven 
dat ik een rechtmatigen strijd niet schroom. Maar welken strijd de onheusche berichtgever in 
de Bazuin bedoelt, is mij duister. Er is nog geen strijd. Ik sta met mijn gemeente nog altijd op 
vriendschappelijken voet. Ik mag, Gode zij dank! Mij in de blijken van liefde en achting 
verheugen evenals vroeger; ik mag mij verblijden in eene goede opkomst, terwijl het grootste 
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deel der gemeente zich bedroeft en ergert over het gebeurde. En wat nu het nederleggen van 
mijn dienstwerk betreft. Het is voorwaar geen vreemd verschijnsel, dat een predikant van 
bijna 42 jarigen diensttijd er aan denkt  zijn emeritaat aan te vragen. Reeds eenige maanden 
geleden had ik vast besloten den herdersstaf te Dinteloord neder te leggen -redenen doen hier 
niets ter zake- en  heb ik uitgezien welken weg de Heer met mij houden wilde. En dat ik mijn 
emeritaat nog niet heb aangevraagd is wel een bewijs, dat ik geene moeielijkheden vrees, 
welke aan een langer verblijf hier ter plaatse zouden kunnen verbonden zijn. Is dus de Bazuin 
verkeerd ingelicht, zoo vergheef ik de door haar verkeerde voorstelling gaarne. 
 
Ik wil hiermede eindigen, het wijders aan elken berichtgever overlatende, wat hij over mij en 
mijne gemeente schrijven wil, en zooveel hij dit met zijn geweten kan overeenbrengen, ik zal 
er niet op antwoorden. Uit het geschrevene kan genoegzaam ieder beoordelen het aardig of 
onwaardig gedrag van den heer Kocken of welken berichtgever ook, die in het duister schuilt. 
Ik breng hierbij in herinnering hetgeen vader Egeling in zijn voorbericht van de Nadenkende 
Christen geschreven heeft, als aller betrachting onwaardig; waar hij het woord van den 
vroomen Hinlopen aanhaalt: “Een scheurmaker is een groot wangedrocht in de Kerk, en het is 
een gevaarlijke zonde eenen kleine te ergeren, omdat hij ons niet volgt”’ terwijl ik van den 
Heer der gemeente afsmeek dat Hij deze gemeente neme in zijne alvermogende bescherming, 
en het moge blijken dat mijn dienst voor veler harten niet ongezegend is geweest. 
 
Niemeyer23 
Dinteloord en Princeland’ 
 

  
De standaard 08-09-1873 
 

 
 
De standaard 08-09-1873 
 
Wat zullen wij van deze dingen zeggen? 
Het relaas in de kranten en de slotreactie van dominee Niemeijer geven aan dat er onder en 
door gelovige mensen, bewust of onbewust, grote verwarring was gezaaid. Zoiets doet geen 
enkel christelijke kerkgenootschap goed, zo behoort het niet te zijn… Wie boeken over 
kerkproblematieken en –partijschappen leest (zoals o.m. de eerder genoemde delen van dr. 
C. Smits), kan mijns inziens niet anders dan er zeer treurig om worden dat zoveel honderden, 
ja, duizenden mensenlevens op- en onder zijn gegaan (en helaas: gaan!) in kerkelijke ruzies, 
twisten en erger. Gezinnen zijn door verschillende keuzen overhoop getrokken, bevriende 
families voor vele decennia tot vijanden geworden, velen zijn hun eenvoudige geloof kwijt 
geraakt. Hier past slechts grondige doordenking, eenvoudige nederigheid en voorzichtigheid.  

                                                             
23 Diverse preken, een tijd- en de afscheidsrede van dominee Niemeijer zijn te vinden op de website van de 
Hervormde Gemeente Dinteloord, predikant nummer 22). In de afscheidsrede gaat hij nog bedekt en verdrietig 
op bovenstaande zaken in:  http://www.hervormddinteloord.com/GeschiedenisPredikanten.html. 



122 
 

Dit waren wel de spanningen die veel Dinteloorders in 1873 bezig hielden, toen Jan Bette zo 
ongeveer 10 jaar oud was. Dan te bedenken dat zijn vader en moeder van 1857 tot 1869 zes 
kinderen kregen, waarvan alleen deze Jan  uit 1862 de volwassen leeftijd bereikte…  
 
Dominee Kocken24 
Wat weten we over de man die in de krantenartikelen als spilfiguur genoemd wordt in de  
beschreven strubbelingen?  
 
De website van de Hervormde Gemeente van Moerdijk (opgericht in 1815, voorheen bij 
Zevenbergen) geeft de volgende opmerkelijke gegevens in de opgave van predikanten die 
deze gemeente hebben gediend: 
 
ds. M. Niemeijer (Meindert)  
intrede 29-04-1838  herkomst: Asten    afscheid/losmaking 19-04-1840  Dinteloord 
dan volgen een vijftal opeenvolgende predikanten en daarna lezen we:  
ds. W.H.C. Kocken (Willem Henrij Christiaan) 
intrede 03-09-1871  herkomst: kandidaat  afscheid/losmaking  ??-??-1873  afgezet 
 
Voor zijn enerverende levensrelaas, kwestieuze keuzen en droevige einde verwijs ik naar 
BIJLAGE X DOMINEE KOCKEN EN DE KWESTIES MOERDIJK EN DINTELOORD. 
 
 

 
 

Kreek, kerk en gemeentehuis 
 

                                                             
24 Zie o.m. J.C. Rullmann, De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsche Hervormde Kerk in de negentiende 
eeuw, Amsterdam …., waar een aanhangsel is toegevoegd waarin de afzetting van Ds. Witteveen te Ermelo en 
van ds. Kocken te Moerdijk en de schorsing van Ds. Oberman te Ommen worden verhaald. Een door Google 
digitaal gemaakte versie van tekst van een boek door ds. Kocken over de kwestie Moerdijk is te vinden op: 
https://archive.org/stream/devraagwatistem00kockgoog/devraagwatistem00kockgoog_djvu.txt.  
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JOHANNIS IZAAK (II) BETTE (1862-1920) 
Het ouderlijke gezin van Jan Bette (II) is in het begin van dit boek uitvoerig beschreven. Daar 
zijn ook de geboorte- en overlijdensbewijzen van zijn broers en zusje opgenomen. Nu willen 
we ons bezighouden met de volwassen wordende Jan Bette, die inmiddels zijn vader volop 
bijstaat in de vervoer- en rijtuigverhuurzaken. De jonge vrachtrijder Jan heeft inmiddels ook 
oog op een meisje gekregen25 en meer dan dat. De vroege sporen vinden we in de 
Burgerlijke Stand-archieven van Dinteloord en vandaaruit proberen we grootvader Jan, zijn 
geliefde en gezin verder te volgen. We beginnen met onderzoek van de huwelijkssluiting, 
waar de daar in de tijd vóór liggende gegevens omtrent de Nationale Militie een mooi 
bijproduct vormen.  
 
1882: Johannis Izaak (II) Bette en de Nationale Militie  
In de vijf akten die we vinden bij de huwelijkssluiting tussen Johannis Izaak (II) Bette (hierna 
als Jan Bette aangeduid) en Adriana Stolk, vinden we ook een bewijs waaruit blijkt dat Jan 
niet in militaire dienst is geweest. Hij was door loting van een nummer 21 voor de lichting 
van het jaar 1882 ingeschreven (Jan was toen twintig jaar). Dan lezen we dat hij door de 
Militieraad van de dienstplicht wordt vrijgesteld met als argument dat hij de enige wettige 
zoon26 is. De gegevens zijn opgemaakt te ’s Hertogenbosch en getekend 11 april 1885. 
 

 

                                                             
25 Voor de romantische indruk van een jonge vrachtvervoerder en zijn grote liefde verwijs ik naar de prachtige 
verfilming  van de roman van Thomas Hardy over een liefde op het Engelse platteland van de negentiende 
eeuw in de DVD ‘Under the greenwoord tree’ (Just Entertainment, 2007).  
26 Tijdens de loting werden de lotelingen ingeschreven in het lotingsregister op volgorde van hun lotnummer. 
Hierin werden enkele gegevens uit het inschrijvingsregister (uit de alfabetische naamlijst van het 
gemeentebestuur) overgenomen. Verder werd het signalement genoteerd en een eventuele reden voor 
vrijstelling van dienst. Vrijstelling kon op meerdere gronden verleend worden. De meest voorkomende redenen 
voor vrijstelling waren broederdienst (bij een even aantal broers in één gezin moest de helft in dienst, bij een 
oneven aantal broers het kleinere deel) of omdat de loteling enige wettige zoon was of een lichaamsgebrek 
had. Geestelijken van alle gezindten waren tot 1861 ook vrijgesteld. 
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Jan Bette en Adriana Stolk 
Zoals ook uit latere akten zal blijken, is Jan Bette Nederlands Hervormd gebleven. Zijn 
geliefde Adriana Stolk komt uit een familie die de Christelijke Gereformeerde Kerk als 
geestelijk thuis ervoer. Juist omdat deze Christelijke Gereformeerde Kerk voortgekomen was 
uit de Hervormde Kerk (in Dinteloord was de Chr. Ger. Kerk voortzetting van de 
kruisgezinden, die het kruis van de uittreding op zich namen omdat ze niet langer in de Ned. 
Herv. Kerk meenden te kunnen blijven), zal het in de begintijd niet zo eenvoudig zijn geweest 
voor de jonge geliefden.  
 
Ook al behoorden beide families wellicht niet tot de scherpslijpers27, er waren nog wel 
pijnlijke herinneringen aan de in de N.H. Kerk ontstane uittrede. Hoe dan ook Jan en Adriana 
zijn op 7 mei 1885 in Dinteloord met elkaar in het huwelijk getreden. De daarvan tastbare 
sporen, zoals we die vinden in het Burgerlijke Stand-register van Dinteloord, met name in 
het Huwelijksregister, leveren nog heel wat extra informatie op. We zullen ons uitgaande 
van de huwelijksgegevens trachten enige voorstelling te maken van de situatie van dat 
moment in de beide ouderlijke gezinnen Bette en Stolk.  
 
 

    
 

Romantische verbeeldingen door Julien Dupré en Rien Poortvliet 
 
 
 
 
 
 

                                                             
27 Leden van de familie Stolk behoorden hoogstwaarschijnlijk tot de groep van Afgescheidenen die in 1858 de 
Hervormde Kerk verliet en in elk geval tot de groep van 53 lidmaten die het rekwest aan de koning tot 
erkenning van hun kerkverband hebben ondertekend. De gemeente wordt toegelaten bij koninklijk besluit van 
16 augustus 1862 en de twee Stolk-ondertekenaars die worden genoemd zijn J. Stolk Jzn. en M. Stolk. In deze 
groep een heel aantal bekende Dinteloordse familienamen, zie C. Smits, De Afscheiding van 1834, achtste deel: 
provincie Noord-Brabant, p.119. Er waren in 1863 volgens opgave 176 zielen, vermoedelijk hebben niet alle 
vrouwen meegetekend. De familie Bette komt voor zover ik heb kunnen nagaan niet in deze Chr. Ger. Kerk 
voor. Van de grootvader van Adriana (J. Stolk Jzn. (1803-1867) x 1. Geertje Breure en 2. Adriana Vogelaar) 
weten we dat hij in 1864 een kerkdienst van de Afgescheiden gemeente (Chr. Ger. Kerk) in Dinteloord bezocht, 
zie BIJLAGE XV EEN INDRUKWEKKENDE GEBEURTENIS… Bij latere akten wordt Adriana Bette-Stolk onder de 
kolom Godsdienst met Chr. Ger. aangemerkt en Jan Bette met Ned. Herv. (of NH).   
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1885: Huwelijk Jan Bette en Adriana Stolk 
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Burgerlijke standregister | Dinteloord | Huwelijksregister 1881-1890 
Huwelijk Johannis Izaak Bette en Adriana Stolk, Dinteloord, 7 mei 1885  
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Een grappige toevalligheid doet zich voor in het nader bezien van de geboorteakte van 
Johannis Izaak (II) Bette op 23 augustus 1862. Een van de aangevers daarbij is Jan Stolk, op 
dat moment 34 jaar oud en van beroep grutter. Deze Jan Stolk is dus geboren in 1828, 
waardoor we hier te weten komen dat het gaat om de vader van Adriana Stolk, hetgeen 
door vergelijking van de handtekeningen bevestigd wordt. Jan Stolk (1828-1902) tekent dus 
de geboorte- en trouwakte van zijn schoonzoon Johannis Izaak Bette in 1862 en 1885. Op de 
geboorteakte van zijn eigen dochter Adriana tekent hij een jaar eerder (25 augustus 1861) 
met een iets duidelijker J. Stolk jr.  
 

 
 
Dinteloord, burgerlijke standregister, geboorteakte van Johannis Izaak Bette, 23-08 1862 
 
Gegevens uit de huwelijksakte van Jan en Adriana op een rijtje 

• Johannis Izaak Bette is bij zijn trouwen 22 jaar oud, 
• hij geeft op van beroep rijtuigverhuurder te zijn, 
• en wordt als minderjarige aangemerkt. 
• zijn gelijknamige vader, eveneens rijtuigverhuurder, en zijn moeder 
• Elizabeth van der Vliet stemmen met het huwelijk in. 
• Adriana Stolk is bij haar trouwen 23 jaar en zonder beroep, 
• en wordt als meerderjarige dochter aangemerkt. 
• bruid en bruidegom zijn geboren en woonachtig in Dinteloord. 
• de instemmende vader van Adriana is Jan Stolk, hij geeft op landbouwer te zijn, 
• de moeder van Adriana, Rebecca Vogelaar, is overleden (op 30-12 1880) 
• de afkondigingen hebben onverhinderd voortgang gevonden  
• te weten op zondag 27 april en op zondag 3 mei. 
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• De Bijlagen van deze huwelijksakte betreffen de afkondigingen, de beide 
geboortakten, de akte van overlijden van de moeder van de bruid en het hierboven 
opgenomen bewijs dat Jan Bette in 1882 is vrijgesteld van militaire dienst.  

• De akte is na instemming van bruid en bruidegom opgemaakt in tegenwoordigheid 
van de getuigen:  

• Johannis Koen, 54 jaar oud en herbergier; Jan Herschelman, 43 jaar en van beroep 
gemeentesecretaris; Nicolaas Rijnsaardt, timmerman, aanbehuwd oom van de 
echtgenote en van Jan Stolk, 33 jaar, van beroep landbouwer (later ook melkboer) en 
broeder van de echtgenote (1851-1944). 

• De ambtenaar die de akte opstelt, tekent met J.P. Vogelaar. 
 
Adressen die we uit akten en volkstellingen op het spoor komen 

• Ouderlijk (geboorte)huis Johannis Izaak: wijk C nummer 1 (Oudlandsche Polder)28 
• Vader van Johannis Izaak is vrachtrijder, rijtuigverhuurder 
• Ouderlijk huis Adriana Stolk: wijk A nummer 63 (Oostvoorstraat) 29 
• Vader Jan Stolk Jzn is landbouwer, grutter 
• Johannis Izaak (II) en Adriana gaan na hun huwelijk 
• 7 mei 1885 wonen in wijk B nummer 20030 

 

     
 

Om enige indruk te krijgen: boerenmensen midden/eind 19de eeuw  

                                                             
28 Zie o.m. blz. 65 en 66 van dit boek. 
29 Wijk A is het dorp Dinteloord, voor nummer 64, zie blz. 5,8 en 50.  
30 Voor wijk B de hogere nummers, zie o.m. blz. 54 en 58, het betreft de Molendijk, nrs. 101-125 vormen de 
Kaaij. Het lijkt erop dat er nieuwe huizen zijn gebouwd, dan wel hernummering is toegepast. Johannis Izaak I is 
18 juni 1855 gehuwd met Elizabeth van der Vliet en zij woonden in 1857 met hun gezin in wijk B huisnr. 126.Zie 
voor een typering van wijk B in 1829 blz. 54 en 55. Zowel bij het Bevolkingsregister 1860-1875, A-C als idem  
1875-1929, A-C worden bij de vermeldingen van het gezin Bette (en uiteraard vele andere gezionnen) geen 
aanduiding van wijk of huisnummer gegeven. Ik heb de indruk gekregen dat dit later wel gedaan werd (in het 
dienstbodenregister bv. met potlood). De klapper 1875-1929 geeft wel verwijzingen naar de paginanummers in 
het Bevolkingsregisterdeel, maar geen wijk of huisnummers. N.B. In het Register van aangiften van vestiging 
1900-1935 vinden we weer wel uitgebreide notitie van wijk en huisnummers, o.m. B, Kade 161, 163, 169, 170, 
184 (wat mijn gedachte dat de hogere nummers van wijk B op de Kaaij/Kade stonden lijkt te bevestigen. B 150 
is de Westachterstaat, B122 is de Westvoorstraat. Deze 9 registerpagina’s geven heel wat informatie☺.  Verder 
vinden we Kade B 205 (p.5) en B 306 (p.6). In blauw potlood staan er vanaf pag. 4 aantekeningen van later 
datum bij geschreven als: deserteur, vluchteling, geïntern(eerd). Zulke potloodnotities gelden voor de dag-
tekening van aangifte vanaf 1915 tot in 1918, waardoor het er naar uitziet dat dit van doen heeft met 
Nederlandse en Belgische vluchtelingen vanwege de eerste wereldoorlog. Daarna komen we nieuwe inwoners 
tegen van allerlei landen, wat wordt bevestigd door hun laatste woonplaats, waaronder Duisburg, Boudapest 
en Clifton (V.S.), zelfs Parijs. Verder ook weer B 208b. Al met al een zeer interessant register! 
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Het ouderlijke gezin en de familie van Adriana Stolk 
Wie was de jonge vrouw met wie Jan Bette het leven wilde delen? Uit welke familie kwam 
de moeder van o.m. mijn vader en dus mijn grootmoeder Adriana (voor mijn tijdgenoten 
‘opoe Bette’)? Let wel, ik ken haar slechts als oude vrouw. Toen ik geboren werd was zij al 85 
jaar. De enkele foto’s die mij bekend zijn, laten Adriana Bette-Stolk zien in de achtertuin van 
Ozingastraat 68 in Pernis, waar zij in 1938 na een lange levensreis van 77 jaar en veel 
verschillende adressen samen met mijn vader kwam wonen.  Wie was deze vrouw in haar 
jeugd? We weten het niet. Wel kunnen we haar familieafkomst enigszins achterhalen.31 
 

         
       

‘Opoe’ Bette (Adriana Stolk 1861-1959),            Begin van de oorlog, 23 sept.1940              93 jaar, 24 juni 1954, inwonend  
  1938, op 77-jarige leeftijd in Pernis                       bij haar dochter Rebecca Bijl-Bette, 
                              Pastoriedijk 500 in Pernis 
 
Omdat deze familie Stolk al vanaf 1766 in Dinteloord woonachtig is (dan de 5de generatie van 
de mij bekende Stolken, zie BIJLAGE XIV), is het eenvoudig in elk geval de ouderlijke familie 
van Adriana nader te onderzoeken.   
 

 
 

De oude moeder Adriana (rechts, rond 1955)  
met zoon Hubertus (links) en schoonzoons Bijl en De Bakker 

                                                             
31 Zie voor de grote lijnen BIJLAGE XIV FAMILIE STOLK STAMBOOMGEDEELTE MBT ADRIANA STOLK.  
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Jan Stolk jr. (Adriana’s vader; 1828-1902) en zijn voorgeslacht 

     x (1) 
     1850 

      Rebecca Vogelaar 
    1829-1880 

 

Jan Stolk 
1851-1944 

 

Maria Stolk 
1854???? 

Gerard Stolk 
1855-1936 

 
 

Geertje Stolk 
1859-1937 

Maria Stolk 
1853-1941 

 

Adriana Stolk 
1861-1959 

 

Pieternella Stolk 
1865-1865 

 

x (2) 
1894 

Johanna Pieternella Gunst 
1840-1906 

Vader Jan Stolk is getrouwd met (1) zijn nicht Rebecca Vogelaar op 3 oktober 1850 te 
Dinteloord en Prinsenland, Noord-Brabant, Nederland, hij was toen 22 jaar oud. Kinderen uit 
dit huwelijk: 

1. Jan Stolk  1851-1944  
2. Maria Stolk  1853-1941 (N.B. Ik kon de Maria uit 1854 niet vinden) 
3. Gerard Stolk  1855-1936 
4. Geertje Stolk  1859-1937 
5. Adriana Stolk  1861-1959  
6. Pieternella Stolk  1865-1865  

Hij is getrouwd met (2) Johanna Pieternella Gunst op 9 augustus 1894 te Oud Vossemeer; hij 
was toen 66  en zij 54 jaar oud. Johanna Gunst overleed op 17 juni 1906 in Oud Vossemeer. 

    

Jan Stolk 
1769-1846 

Adriana Opstal van 
1766-???? 

Adriaan Breure 
1768-1835 

Maria Simonsdochter Vroon 
1765-1827 

  

Jan Stolk sr.  
1803-1867 

Geertje Breure 
1800-1855 

 

Jan Stolk jr. 
1828-1902 
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De (geboorte)akten van de kinderen in het gezin Jan Stolk en Rebecca Vogelaar 
1. Bij de geboorte van Jan Stolk op 24 november 1851 te Dinteloord tekent zijn vader 

Jan Stolk jr. aan dat hij bouman is van beroep en zijn vrouw Rebecca Vogelaar is 
bouweresse. Zij wonen dan wijk D nummer 16, dat is ws. een pachtboerderij in de 
Mariapolder. Wijk D is het poldergebied met meerdere polders. Getuigen waren de 
57-jarige metselaar Johannis van Beveren en de 34-jarige molenaar Arie Breure. Enig 
naspeurwerk32 levert op dat de getuigen Dinteloordse Afgescheidenen waren, 
evenals Jan Stolk jr.  

2. Bij de geboorte van Maria Stolk op 3 december 1853 te Steenbergen tekent haar 
vader Jan Stolk jr. aan dat hij een 25-jarige landbouwer is en woont binnen de 
gemeente Steenbergen samen met zijn vrouw Rebecca Vogelaar, landbouweres. Zij 
wonen dan in wijk P nummer 16. De aangifte en verklaring zijn gedaan in 
tegenwoordigheid van de 48-jarige heer Vincent  Ferdinand Fromer die aangemerkt 
wordt als genees-heel- en vroedmeester en van de 28-jarige timmermansknecht Jan 
Martien Lammeree, welke beiden binnen de gemeente Steenbergen woonachtig zijn. 

3. Bij de geboorte van Gerard Stolk op 22 september 1855 te Steenbergen tekent zijn 
vader aan dat hij 27 jaar oud is, landbouwer en zijn vrouw Rebecca is landbouwster. 
Zij wonen dan in wijk O nummer 20.33 De getuigen zijn de nu 49-jarige genees-heel- 
en vroedmeester Vincent  Ferdinand Fromer en de 36-jarige timmermansknecht 
Christiaan Schrammen.  

4. Bij de geboorte van Geertje Stolk op 3 april 1859 te Steenbergen tekent haar vader 
Jan Stolk jr. als 31-jarige landbouwer die samen met zijn vrouw Rebecca woont in 
wijk O huis nummer 20. Getuigen zijn de 45-jarige zadelmaker Jacobus Clarijs en de 
37-jarige timmerman Simon den Houter (door bladronding is de achternaam niet te 
lezen, maar de handtekening is duidelijk).   

5. Bij de geboorte van Adriana Stolk op 25 juni 1861 te Dinteloord tekent haar 33-jarige 
vader Jan Stolk aan dat hij van beroep grutter is. Zij wonen dan in wijk A nummer 63, 
een woning in de Oostvoorstraat. Getuigen waren de 44-jarige winkelier Cornelis 
Pieter van der Burght en de 29-jarige winkelier Dankert Cornelis Knook.  

6. Bij de geboorte van Pieternella Stolk op 17 januari 1865 te Dinteloord tekent haar 
36-jarige vader Jan Stolk jr. aan dat hij van beroep bouman is. Zij wonen wijk A 
nummer 63. Getuigen zijn de 45-jarige zadelmaker Dirk van der Hoek en de 36-jarige 
rietdekker Adriaan de Geus. Op 6 maart 1865 zijn het de 47-jarige winkelier Cornelis 
Pieter van der Burght en de 32-jarige winkelier Dankert Cornelis Knook die het 
overlijden van de zeven weken oude baby Pieternella aangeven. Haar vader Jan Stolk 
wordt dan opnieuw als bouman aangemerkt.  

 
Jan Stolk jr. en Rebecca Vogelaar in Steenbergen 
We stellen vast dat in elk geval voor de periode september 185334 tot en met april 1859 de 
familie Jan Stolk jr. in Steenbergen woont met hun twee kinderen Jan en Maria en in elk 
geval tot en met 1853 als Hervormd wordt aangemerkt. Van hun retourvertrek naar 
Dinteloord (in elk geval voor 25 juni 1861) wordt geen melding gemaakt.   

                                                             
32 C. Smits, De Afscheiding van 1834, div. pag., zie register aldaar. 
33 Steenbergen wijk O huis 20 is een groot huis waar op een zeker moment 10 mensen wonen, voor P nr. 16, zie 
hiernaast.   
34 Uit de op de volgende bladzijde staande gegevens van het Bevolkingsregister Steenbergen blijken ze op 16 
oktober 1852 naar Steenbergen verhuisd te zijn.  
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Gemeente Steenbergen, Bevolkingsregister 1850-1862 (wijk L-Q) 1850-1862; Wijk P huis nummer 16, 
Bron: Archiefnummer boz – 0905, inventarisnummer 4283, linkerdeel van de bladzijden. 
 

 
 
Gemeente Steenbergen, Bevolkingsregister 1850-1862 (wijk L-Q) 1850-1862 Bron: Archiefnummer  
boz – 0905, inventarisnummer 4283, rechter-onderste deel van de bladzijden dat de familie Stolk betreft. 
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Rebecca Vogelaar en haar voorgeslacht35 
 

    

       Cornelis Pieterse Vogelaar 
1756-???? 

Rebecca A Fuykschot 
1758-1799 

Jan Stolk 
1769-1846 

Adriana van Opstal  
1766-???? 

  

Pieter Vogelaar 
1793-1870 

Maria Stolk 
1792-1878 

 

Rebecca Vogelaar 
1829-1880 

x 
1850 

Jan Stolk jr. 
 

Jan Stolk sr. (1803-1867) , de grootvader van Adriana en zijn gezin 
 

x (1) 
1828 

Geertje Breure 
1800-1855 

 

Jan Stolk jr. 
1828-1902 

 

Adriaan Stolk 
1830-1874 

 

Leendert Stolk 
1832-1926 

 

Cornelis Marinus 
Stolk 

1840-1916 
 

Adriana Maria 
Stolk 

1836-1837 

 

x (2) 
1856 

Adriana Vogelaar 
1809-1891 

                                                             
35 Het uitzoeken van de uitgebreide familie Vogelaar valt buiten het kader van dit boek. Er zijn echter nogal wat 
naamdragers Vogelaar van verschillende takken in de familie Bette en aangehuwde families te vinden. De hier 
vermelde gegevens zijn ontleend aan stamboom Stolk, zoals op de website van de Dinteloordse genealoog 
Hans Prince: https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I21551.php. 

   

 Johannes J Stolk 
1738-1821 

Maria J Borgers 
1743-< 1775 

Hendrik Opstal van 
1737-1778 

Cornelia Vogels 
1735-???? 

  

Jan Stolk 
1769-1846 

Adriana Opstal van 
1766-???? 

 

Jan Stolk sr. 
1803-1867 
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Jan Stolk36 is geboren op 23 oktober 1803 in Dinteloord, hij was van beroep bouwman en 
staat wat zijn geloof betreft in de boeken als Nederlands Hervormd. Hij is overleden op 23 
november 1867 in Dinteloord en Prinsenland en was toen 64 jaar oud. 

Deze Jan Stolk (grootvader van Adriana) en zijn tweede vrouw Adriana Vogelaar zijn de 
personen die genoemd worden met betrekking tot de verschrikkelijke roofoverval die in 
november 1864 in hun huis plaats had waardoor de jonge Jacoba Laven het leven liet.37  
 
Opmerkelijk is onder meer dat 

1. Jan Stolk als Nederlands Hervormd te boek staat terwijl hij in 1864 naar een 
kerkdienst van de Afgescheidenen in Dinteloord ging. Zou dit invloed kunnen zijn 
geweest van zijn tweede vrouw, die mogelijk tot een Afgescheiden familie Vogelaar 
behoorde?38 Overigens staat zij in de genealogiewebsite van Hans Prince als 
Hervormd te boek (wat natuurlijk niet betekent dat ze niet op latere leeftijd tot de 
Afgescheidenen behoord kan hebben).  

2. Berichten van verschillende tijden in zijn leven noemen hem bouwman, rentenier en 
burgemeester van Dinteloord.  

 
 
De (geboorte)akten van de kinderen in het gezin Jan Stolk sr. en Geertje Breure 

1. Bij de geboorte van Jan Stolk (1828-1902) op 8 juni 1828 te Dinteloord tekent zijn 
vijfentwintig jarige vader Jan Stolk aan dat hij bouwman is van beroep en zijn 28-
jarige vrouw Geertje Breure is bouweresse. Zij wonen dan in de Oudlandsche Polder 
onder nummer 194. Getuigen zijn de 59-jarige koopman Jan Stolk sr. (1769-1846) en 
de 59-jarige bouwman Adriaan Leendertse Breure.39   
 

 
 

2. Bij de geboorte van Adriaan Stolk (1830-1874) op 18 januari 1830 te Dinteloord 
tekent de zesentwintig jarige vader Jan Stolk aan dat hij bouwman is van beroep en 
zijn 28-jarige vrouw Geertje Breure is bouweresse. Zij wonen dan in de Koningsoord 

                                                             
36 Bron: https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I16299.php  
37 Zie BIJLAGE XV EEN INDRUKWEKKENDE GEBEURTENIS IN HET HUIS VAN ADRIANA’S GROOTOUDERS. 
38 C. Smits noemt in zijn eerder genoemde De Afscheiding… op p.119 bij de groep van Afgescheidenen uit 1862 
J. Stolk Jz. en tot twee keer toe een A. Vogelaar.  
39 Er is een Adriaan Leendertse Breure (1824-1919), maar die valt uiteraard af. De getuige Adriaan Leendertse 
Breure is gelet op zijn leeftijd in 1828 van 1768 of 1769, waarbij duidelijk wordt dat het gaat om de vader van 
Geertje Breure (1768-1835). Dan is echter de vermelding van het patroniem onjuist, want diens vader was 
Laurens Breure (1720-1777) gehuwd met Cornelia Segboer (1734-1792). De handtekeningen zijn duidelijk. 
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Polder wijk D nummer 32. Getuigen zijn de 71-jarige winkelier Pieter van Lent en de 
30-jarige bouwman Leendert Adriaanse Breure.40  
 

 
 

3. Bij de geboorte van Leendert Stolk (1832-1926) op 27 augustus 1832 te Dinteloord 
tekent de negenentwintig jarige vader Jan Stolk aan dat hij bouwman is van beroep 
en zijn 32-jarige vrouw Geertje Breure is bouweresse. Zij wonen dan in de 
Nassaupolder, wijk D nummer 2 (getal onduidelijk, zie hieronder, is wellicht nr. 32). 
Getuigen zijn de 42-jarige kleermaker Pieter van Boksel (die overigens zelf tekent met 
de letter x in zijn naam) en de 32-jarige gemeentebode Gerard van Saarloos. 

4. Bij de geboorte van Adriana Maria Stolk (1836-1837) op 29 februari 1836 te 
inteloord tekent de drieendertig jarige vader Jan Stolk aan dat hij bouwman is van 
beroep en zijn 34-jarige vrouw Geertje Breure is bouweresse. Zij wonen dan 
Nassaupolder, wijk D nummer 32. Getuigen zijn de 66-jarige gareelmaker Cornelis 
van der Hoek en de dertig jarige heer en particulier Gerrit Chrstiaan Struijk van 
Bergen.41 De burgemeester is op dat moment de heer J.J. Jiskoot.  
 

    
 

N.B. Bouwman Jan Stolk blijkt mogelijk bevriend met de aankomende notaris Struijk van 
Bergen. Dit zou aangeven dat hij inmiddels een geziene boer in Dinteloord geworden is.  
Op vijf maart 1836 zien we in het Burgerlijke Standregister voor het eerst verschijnen dat Jan 
Stolk assessor is (plaatsvervangend voorzitter van een bestuur). Dit blijkt uit aangifteakte nr. 
9 van 5 maart 1836 waarin de plaatselijke ontvanger, de 36-jarige Pieter Herselman de 
geboorte van een dochter Anna aangeeft. Het kindje is geboren in het huis staande ‘aan de 
verbreede deezer dorpe wijk B no 68’, welk huis is van hem (Pieter) en van zijn echtgenote 
mejuffrouw Cornelia Phillippina (natuurlijke dochter van mejuffrouw Anna Bax), oud 33 jaar 
en zonder beroep. Bij de handtekeningen staat dat bij delegatie van de burgemeester tekent 
hier de Assessor Jan Stolk. De burgemeester, Joost Jiskoot, tekent hier volgens een bijschrift 
in de marge niet mee, vanwege familiaire relatie (waardoor hij blijkbaar niet mag paraferen).  
Getuigen zijn de 37-jarige bouwman Jacobus Maris en de 37-jarige arbeider Herbert van Dis.  
De handtekeningen van de getuigen met Jan Stolk en Jan Stolk als assessor volgen hierna. Dit 
is het eerste bewijs ervan dat Jan Stolk functioneert in het gemeentelijk bestuur van 
Dinteloord. Hij behoort blijkbaar tot de Prinslandse notabelen.  

                                                             
40 Deze Leendert Adriaansz Breure is in 1830 30 jaar, dus van rond 1800. Het gaat hier om Leendert Adriaanse 
Breure (1799-1869), de oudere broer van moeder Geertje Breure. Zie voor de familie Breure: http://duine-
slotema.nl/Bestanden/Parenteel%20Breure.htm#p1072112933. 
41 Gerrit Christiaan Struijk van Bergen (1805-1874) zal in 1836 zijn vader Hendrik Struijk van Bergen als notaris 
te Dinteloord opvolgen tot in 1874. Hier is hij blijkbaar nog student en wordt als particulier aangemerkt.  
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Bron:  
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/voorouders/persons?f=%7B%22search_s_register_gemeente%22:%7B%22v%22:%22Dinteloord%2
2%7D,%22search_s_plaats%22:%7B%22v%22:%22Dinteloord%22%7D,%22search_s_register_type_title%22:%7B%22v%22:%22burgerlijke
%20standregister%22%7D,%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2218270000%22,%2218449999%22%5D,%22d%22:%221827%20-
%201844%22%7D%7D&ss=%7B%22q%22:%22jan%20stolk%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D. 
 

Op 4 juni 1837 zijn het de 51-jarige bouwman Jan van der Heijden en de 36-jarige 
logementhouder Jan Herselman die het overlijden van de kleine Adriana Maria 
aangeven. Er wordt verwezen naar het huis in wijk D en Jan Stolk wordt Jan Stolk jr. 
genoemd en staat als bouwman te boek.  

5.  Bij de geboorte van Cornelis Marinus Stolk (1840-1916) op 6 oktober 1840 te 
inteloord tekent de zevenendertig jarige vader Jan Stolk aan dat hij bouwman is van 
beroep en zijn 38-jarige vrouw Geertje Breure is bouweresse. Zij wonen dan in 
(Nassaupolder) wijk D nummer 32. Getuigen zijn de 57-jarige timmerman Jacobus 
Vermaat en de 40-jarige gemeentebode Gerard van Saarloos.  
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Het overlijden van Jan Stolk (1769-1846), burgemeester van Dinteloord 1845-1846 
 

 
 

In het Burgerlijke Standregister van Dinteloord treffen we op 2 juni 1846 de overlijdensakte 
van de 77-jarige Jan Stolk aan, waaruit blijkt dat deze als Burgemeester van Dinteloord 
wordt aangemerkt. Dit is de Jan Stolk die in 1769 geboren is, de overgrootvader van Adriana 
Stolk. Aangevers zijn de 46-jarige plaatselijke ontvanger Pieter Herselman en de 41-jarige 
Gerrit Christiaan Struijk van Bergen, notaris en secretaris van de gemeente Dinteloord. Jan 
Stolk sr. Is weduwnaar van Adriana van Opstal en laatst van Adriana Burgers. Hij woonde in 
het huis wijk B nummer 107.42 A.G. Advocaat tekent nu als assessor (hier kan Jan Stolk jr. 
eveneens niet paraferen vanwege familiare relatie, het betreft zijn vader. 
Bij het huwelijk van zijn zoon Jan Stolk (onze sr.) (25-jarige bouwknecht) met de 27-jarige 
Geertje Breure op 13 maart 1828 wordt Jan Stolk al assessor en ho (hoofd?) van de raad der 
gemeente genoemd. Opmerkelijk is, dat de akten steeds door J. Jiskoot getekend worden. 
 

 
 

Uit de akten van de Burgerlijke Stand van 1845-1846 blijkt dat Jan Stolk tekent als eerste assessor en 
later (bv. zoals hieronder, 28 juli 1845) inderdaad als Burgemeester. Na zijn overlijden volgt A.G. 
Advocaat hem voor een jaar op.  
 

 
                                                             

42 Het ziet er naar uit dat het hier om een (redelijk nieuw?) huis aan de Kaaij gaat.  
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Overzicht van de beide Johannis Izaak Bette-gezinnen  
Voordat we verder gaan met de gezinsontwikkeling van Jan (II) Bette en Adriana Stolk, willen 
we eerst een overzicht geven van de beide families die in dit boek beschreven worden. Dit te 
meer omdat we zoeken naar begrip voor de belangrijke en koers-veranderende beslissingen 
die Jan en Adriana gemaakt hebben. Nadat de familie Bette ruim een eeuw in Dinteloord 
domicilie heeft gehad43, zal  de verhuizing van Jan en Adriana naar Poortvliet en later weer 
verder toch duidelijke oorzaken hebben gehad.  
   

Simon Bette 
1788-1835 

Elisabeth Timmers 
1787-1835 

Martien Vliet van der 
1788-1854 

Pietertje Steenbergen 
1798-1830 

  

Johannis Izaäk Bette 
1828-1889 

Elizabet Vliet van der 
1829-1887 

 

Johannis Izaäk Bette 
1862-1920 

x 
1885 

Adriana Stolk 
1861-1959 

 

Rebecca  
Elizabeth  

Bette 
1885-1981 

Elizabeth Rebecca 
Bette 

1888-1973 

Jan Bette 
1890-1962 

 

Izaak Johannes 
Bette 

1892-1934 

Geertje Bette 
1894-1940 

Maria   
Johanna   

Bette 
1898-1899 

 

Hubertus Marinus Bette 
1899-1962 

 

 
1885: Vervoers- en rijtuigenverhuurbedrijf Jan Bette en zoon 
 

                      
 

Enkele plaatjes (zonder referentie met de tekst) van een voerman en een rijtuigverhuurder uit die tijd 

                                                             
43 Isaac Jansz Bette trouwt 4 december 1785 met de Prinslandse Johanna Sijmonse Vissers; ruim een eeuw en 
vier geslachten Bette verder vertrekt  Johannis Izaak Bette met zijn gezin en vestigt zich op 30 juli 1895 in het 
Zeeuwse Poortvliet (nu gemeente Tholen). Daarna wonen er geen Bette-telgen meer in Dinteloord.  
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We begrijpen uit de hiervoor besproken gegevens dat vader Jan Bette begonnen was met 
het beroep van voerman in Dinteloord en dat zijn zoon Jan ‘bij hem in de zaak’ is gekomen. 
De huwelijksbescheiden geven daar enig zicht op.  
Bijna iedereen die in de negentiende eeuw een bedrijf uitoefende, moest patentbelasting44 
betalen, een soort belasting op bedrijven van welke aard dan ook. Deze belasting op de 
uitoefening van een beroep of bedrijf werd in 1819 ingrijpend veranderd. In de Patentwet 
werd onder meer aangegeven voor welke beroepen de belasting gold en in welke aanslag-
klassen zij gerangschikt moesten worden. De patentregisters werden bijgehouden vanwege 
het gemeentebestuur, onderdeel belastingen, dus zouden daarbij gevonden kunnen worden. 
De gemeenten waren verdeeld in zes rangen. Utrecht behoorde bijvoorbeeld samen met 
onder andere Den Haag en Groningen tot de tweede rang. De tarieven verschilden per rang. 
Navraag met betrekking tot de patentregisters van Dinteloord bleek tot nu toe echter geen 
informatie op te leveren.  
Omdat er bij mijn onderzoek zo weinig over deze nering voor wat betreft Dinteloord bekend 
is geworden, iets uit Goes en dan ook nog in een vroegere periode (begin 19de eeuw): 
 
Verhuur van rijtuigen 
‘Niet minder dan acht burgers en inwoners krijgen deze jaren vergunning voor het verhuren 
van rijtuigen en paarden. Als voorwaarde geldt in alle gevallen dat ze dit op een bord bij hun 
woning moeten bekend maken. 

 
 

De huurkoetsier, 'Karakterschets', 1841. 
 
In september 1808 dient een aantal vrachtrijders binnen de stad (Goes, jcb) een 
verzoekschrift in. Ze beklagen zich dat tot hiertoe slechts enkele vrachtrijders zijn begunstigd 
met het vervoer van goederen van en naar het overzetveer bij Ter Lugt. Ze verzoeken 
wekelijks via een algemene loting of op zodanige andere wijze als het Stadsbestuur het 
geschiktst acht eveneens tot het vervoeren van koopmansgoederen te worden toegelaten 
en daardoor van de vrachtgelden te profiteren.’ 

                                                             
44 Toen aan het begin van de negentiende eeuw de patentbelasting werd ingevoerd, moest het grootste deel 
van de beroepsbevolking plotseling gaan betalen om te mogen werken. Iedereen die handel wilde drijven, een 
bedrijf wilde voeren of een beroep, ambacht of nering uitoefenen, diende daartoe een patent aan te vragen. 
De beroepen waarvoor dat verplicht was, werden in de patentwet van 1819 precies genoemd. De overgrote 
meerderheid van de beroepen was patentplichtig; er waren maar weinig uitzonderingen. Ambtenaren, 
advocaten en renteniers waren zulke uitzonderingen. Maar ook landbouwers, dagloners en arbeiders hoefden 
geen patentbelasting te betalen. De archieven met betrekking tot de patentbelasting zijn verre van volledig. 
Van de gemeente Dinteloord blijkt er wel e.e.a. te zijn behouden gebleven, maar het gaat dan meer om 
stukken met betrekking tot het patentrecht en geen patentregisters. Zie inventaris gemeentearchief Dinteloord 
over de periode 1811-1950. Ik kreeg geen helderheid of daar ook gegevens in zaten m.b.t. patentschuldigen. In 
1893 werd de patentbelasting afgeschaft. Zie verder het uitstekend gedocumenteerde  artikel van Rob 
Kammelar: http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=483436. 
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HET GEZIN VAN JOHANNIS IZAAK II BETTE EN ADRIANA STOLK 
Evenals in voorgaande levensbeschrijvingen van de diverse Bette-echtparen zijn ook over het 
huwelijks- en gezinsleven van Jan Bette en Adriana Stolk mij geen gegevens bekend 
geworden. Het gaat dan ook over een periode van ruim 130 jaar geleden en de meeste 
echtparen waren, zeker in die tijd, niet gewend ook maar iets van de innerlijke roerselen aan 
papier toe te vertrouwen. Dichters en auteurs deden zoiets natuurlijk wel, maar die leefden 
in een totaal andere wereld als mijn rijtuig-verhurende grootouders.  
 
Toch zijn ook hier de resultaten van wat we toch mogen hopen als hun liefde voor elkaar 
zichtbaar geworden, namelijk in hun kinderen. We zullen eerst de geboortebewijzen van de 
in Dinteloord  geboren Bette-Stolk kinderen onderzoeken en daaruit weer de nodige 
informatie opdoen.  
 
1885-1894: Geboortebewijzen van de Dinteloordse kinderen Bette-Stolk 
 

 
 
Geboorteregister 1885, archiefnummer 0803, Burgerlijke Stand Dinteloord, inventarisnummer 5007, 
aktenummer 95; 24 oktober 1885: geboorteakte Rebekka Elizabeth Bette.  
 

Vader Jan Bette (23) is vrachtrijder en het gezin woont in wijk B, huis nummer 200. Getuigen 
zijn herbergier Johannes Koen (54) en wagenmaker Dirk Leest (29). NB. Jan en Adriana trouwden 
7 mei 1885, 24 oktober 1885 is vijf maanden en 17 dagen later…  
 
Bron: 
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/voorouders/persons?f=%7B%22search_s_register_gemeente%22:%7B%22v%22:%22Dinteloord%2
2%7D,%22search_s_plaats%22:%7B%22v%22:%22Dinteloord%22%7D,%22search_s_register_type_title%22:%7B%22v%22:%22burgerlijke
%20standregister%22%7D,%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2218840000%22,%2218979999%22%5D,%22d%22:%221884%20-
%201897%22%7D%7D&ss=%7B%22q%22:%22Adriana%20Stolk%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D  
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Geboorteregister 1888, archiefnummer 0803, Burgerlijke Stand Dinteloord, inventarisnummer 5007, 
aktenummer 92; 22 oktober 1888: geboorteakte Elizabeth Rebecca Bette  
 
Vader Jan Bette (26) is vrachtrijder en het gezin woont in wijk B, nummer 200. Getuigen zijn 
huisschilder Aart Jacobus Koopman (52) en koopman Johannis Stolk (35)45.    
 

 

                                                             
45 Wie is deze koopman Johannis Stolk? Als hij 22 oktober 1888 35 jaar oud is, moeten we hier denken aan de 
oudste broer van Adriana (deze Jan Stolk is geboren 24 november 1851). Het is nogal verwarrend met die 
Jannen Stolk, temeer daar er twee zijn die met een vrouw trouwen die Geertje Breure heet: Deze Jan Stolk 
(1851-1944) trouwt (1)  in 1884 met Geertje Breure (1860-1888) en daarvoor al was diens grootvader Jan Stolk 
(1803-1867) in 1828 getrouwd met (1) Geertje Breure (1800-1855).  
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Geboorteregister 1890, archiefnummer 0803, Burgerlijke Stand Dinteloord, inventarisnummer 5007, 
aktenummer 48; 21 juni 1890: geboorteakte Jan Bette 
 
Vader Jan Bette (27) is vrachtrijder en het gezin woont in wijk B, huisnummer 200. Getuigen 
zijn de Johannis Koen (59) en koopman (38) Johannes Stolk (zie noot 45).  
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Geboorteregister 1891-1900, archiefnummer 0803, Burgerlijke Stand Dinteloord, inventarisnummer 5008, 
aktenummer 63; 27 augustus 1892; geboorteakte Izaak Johannis Bette 
 
Vader Jan Bette (30) is van beroep landbouwer (!) en het gezin woont in wijk B huisnummer 
213 (!). Getuigen zijn landbouwer (48) Leendert Punt en landbouwer Johannes Stolk (40).   
 

 
 

Bevolkingsregister Gemeente Dinteloord 1875-1929, A-C 1875-1929, archiefnr. 0804, inventarisnr. 15 
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Geboorteregister 1891-1900, archiefnummer 0803, Burgerlijke Stand Dinteloord, inventarisnummer 5008, 
aktenummer 80; 16 oktober 1894 geboorteakte Geertje Bette  
 
Vader Jan Bette is 32 jaar en van beroep landbouwer. Het gezin woont wijk B nummer 213. 
Getuigen: horlogemaker Petrus Cornelis van Dijk (53) en schipper Cornelis van Beveren (38).  
 

 
 
Bron: http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-
bronnen/registers?f=%7B%22search_s_type_title%22:%7B%22v%22:%22bevolkingsregister%22%7D,%22search_s_gemeente%22:%7B%22
v%22:%22Dinteloord%22%7D,%22search_i_periode%22:%7B%22v%22:%5B1843,1899%5D,%22d%22:%221843%20-%201899%22%7D%7D  
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Verandering van werk en woning  
Hier worden een paar opmerkelijke veranderingen zichtbaar. Allereerst is Jan Bette ergens 
tussen juni 1890 en augustus 1892 van beroep veranderd en van vrachtrijder landbouwer 
geworden. Daarbij is hij ook verhuisd van huis nummer 200 naar 213. Of dit een groter of 
nieuwer huis was op de Molendijk, weten we niet, noch wat de directe aanleiding was van 
de verandering in werk.  
Het is zeker voorstelbaar dat gedurende het laatste decennium van de 19de eeuw in 
Dinteloord de zaken voor vader Jan Bette in zijn rijtuigenverhuur annex vrachtvervoer veel 
minder rendabel zijn geworden. Dit ligt ook voor de hand, gelet op de opkomst van 
lokaalspoorwegen die grote delen van het platteland ontsloten. Daarbij valt zeker ook te 
denken aan het nieuwe personen- en vrachtvervoermiddel: de stoomtram. Tussen 1880 en 
1930 ontstond een fijnmazig net van stroomtramverbindingen van wel 2400 kilometer. De 
trams reden met een matige snelheid van 30 kilometer per uur en voor een billijke prijs, 
door heel Nederland. De mobiliteit nam toe maar de vrachtprijzen daalden spectaculair! 
Echte ondernemers zullen van deze vernieuwingen geprofiteerd hebben, maar ik heb de 
indruk dat mijn voorouders meer boeren dan ondernemers waren. Het is heel goed mogelijk 
dat de dorpse vervoerder Jan Bette junior na het overlijden van zijn vader in 1889 moest 
vaststellen dat die arbeid voor hem niet langer rendabel was, in elk geval niet voldoende 
opbracht voor zijn groeiende gezin. Het kan ook een andere oorzaak gehad hebben (zie noot 
48), maar hoe dan ook: de jonge Jan heeft een kloek besluit genomen: terug naar het land.46  
 
De opkomst van de stoomtram  
Overigens was het bij dat nieuwe fenomeen van de stoomtram ook niet alles botertje tot 
aan de rand. Er ging wel eens zo’n pas opgerichte stoomtrammaatschappij failliet, nota bene 
door te weinig reizigers.47 
 

 
 

Deze Tilburgse stoomtram steelt de show in het midden van de straatweg 

                                                             
46 Er waren meer vrachtrijders en rijtuigenverhuurders die rond 1885 van baan veranderden. Ik noem er enkele 
uit de omgeving: Gijsbert VAN DIS (Fijnaart 1853-Willemstad 1906), landbouwer, veehouder, stalhouder, 
rijtuigverhuurder en winkelier, z.v. Dankert VAN DIS (landbouwer) en Maria KOOMANS. Je ziet ook dat er een 
tweede baan bij genomen wordt: Pieter KORTEWEG, geb. Ooltgensplaat 10-2 1792, was bouwman en 
rijtuigverhuurder, overl Ooltgensplaat 11-8 1880. Hij combineerde in 1860 een logement-koffiehuis-paard-en- 
rijtuigverhuur.  
47 In 1880 werd door de Waalwijkse ingenieur J. van den Elzen de Noord-Brabantsche Stoomtramweg-Mij 
(NBSM) opgericht. In 1881 was de eerste stoomtramlijn aangelegd vanaf het Tilburgse treinstation, via Loon op 
Zand naar Besoijen. In Tilburg had de NBSM werkplaatsen met remises en een kantoor aan De Veldhoven 
(Wilhelminapark). In 1881 werd de lijn doorgetrokken naar de Heuvel en in 1882 naar Koningshoeven. Echter 
door de tegenvallende klandizie ging de NBSM in 1893 failliet. 
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De stoomtram48 als vrachtvervoerder 
 

 
 

Stoomtram en vrachtkar, de concurenten bij elkaar 
 

 
 

Voorbeeld van een omnibus in een grote stad 
  

                                                             
48 Zie verder het goed gedocumenteerde artikel van Marius Broos ‘Geen stoomtram in Dinteloord’, 
http://www.yumpu.com/en/document/view/52532292/dinteloordpdf, dat toch weer een ander perspectief 
biedt op de lokale situatie van vrachtvervoerders en rijtuigenverhuurders. Daar lezen we namelijk over 
mogelijkheden voor rijtuigverhuurders die ontstonden, doordat er in Dinteloord geen halte van de stroomtrein 
kwam! De ondernemer Pieter Johannis van Sliedrecht blijkt hier kansen te hebben gezien voor zijn 
‘Omnibusdienst’ tussen Dinteloord en Steenbergen. Een omnibus (omnibus is Latijn voor: voor allen), ook wel 
paardenbus, is een wagen voor lokaal openbaar vervoer. Hij rijdt op een gewoon wegdek, dus niet op rails, en 
wordt voortgetrokken door een of meer paarden. Hij volgt een vaste route en rijdt op vastgestelde tijden. 
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1887: Het overlijden van moeder Elizabeth van der Vliet 
Zo’n veertien maanden nadat Jan Bette junior en Adriana Stolk in oktober 1885 hun eerste 
kindje Rebekka Elizabeth krijgen, is er groot verdriet in die kleine Dinteloordse Bette-familie. 
Jan Bette senior is bijna 58 jaar als zijn vrouw Elizabeth op 4 januari 1887 op ruim 57-jarige 
leeftijd overlijdt. Zomer 1855 was hij met haar in het huwelijk getreden, ze waren ruim 31 
jaar getrouwd. Van de zes kinderen die zij kregen, is alleen Johannis Izaak II nog in leven om 
samen met zijn vader en z’n vrouw Adriana Stolk hun ‘moeder Elizabeth’ te begraven.  
 

 
 
Overlijdensregister 1887, archiefnummer 0803, Burgerlijke Stand Dinteloord, inventarisnummer 5048, 
aktenummer 4; 4 februari 1887 overlijdensakte Elizabeth van der Vliet  
 
De 40-jarige kleermaker Johannes van Nieuwenhuizen en de 39-jarige bierbrouwer Pieter 
Vogelaar Azn. Jan Bette senior staat op dat moment in 1887 te boek als rijtuigverhuurder.  
N.B. De 59-jarige leeftijd van Elizabeth is hier verkeerd opgegeven, ze is van 11 augustus 
1829 en dus  57 jaar en 6 maanden! 
 
1889: Het overlijden van vader Johannis Izaak (I) Bette 
Terwijl het gezin van Jan Bette junior in oktober 1888 verblijd wordt met de komst van het 
tweede kindje, Elizabeth Rebekka, overlijdt in de zomer daarna op 8 juli 1889 Jan Bette 
senior op 61-jarige leeftijd. Zoals we hiervoor gezien hebben49 woonde hij sinds 1882 in een 
eigen huis met erf en schuur (stalling van paarden en wagens) aan de Molendijk, vanwaaruit 
het vrachtvervoersbedrijfje gedreven werd. Bij zijn overlijden staat hij weer te boek als 
vrachtrijder. 

                                                             
49 Zie voor de uitgebreide beschrijving m.b.t. het overlijden van Jan Bette senior blz. 73-92. 
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De grote vraag voor zijn achterblijvende zoon Jan en diens vrouw Adriana was natuurlijk hoe 
ze dat vrachtbedrijfje verder moesten runnen, nadat ze vanwege de afwikkeling van de 
erfenis het huis met de schuur verkocht hadden.  Het ziet er naar uit dat we hier de 
belangrijkste reden vinden waarom Jan Bette junior ergens tussen juni 1890 en augustus 
1892 van beroep verandert en van vrachtrijder landbouwer is geworden. Mogelijk heeft hij 
met het restant van de erfenis het nog een jaartje kunnen volhouden. Toen het niet meer 
ging heeft hij gekozen voor het beroep van landarbeider.  
 
1895: Van het Brabantse Dinteloord naar het Zeeuwse Poortvliet 
Jan Bette jr. is bij het overlijden van zijn vader bijna 27 jaar jong en heeft een gezin met twee 
kinderen. Wanneer zijn gezin zich verder uitbreidt en in oktober 1894 het vijfde kindje, 
Geertje, geboren wordt, is hij mogelijk gaan nadenken om elders een (boeren)bestaan op te 
bouwen.  Waarom ze uiteindelijk Dinteloord verlieten, is mij onbekend. Maar het hierboven 
opgenomen blad 144 van het Dinteloordse Bevolkingsregister 1875-1929 A-C laat zien dat 
Jan Bette junior met zijn Adriana Stolk en hun vijf kinderen verhuisden naar het Zeeuwse 
polderdorp Poortvliet. De datum van vertrek uit de gemeente Dinteloord is aangetekend als 
30 juli 1895. De inmiddels 32-jarige Jan staat weer aangemerkt met het beroep waarvan de 
meeste Prinslanders hem gekend zullen hebben: voerman.  
 

 
 
 

 
 

Sfeervolle foto van Prinslanders in 1895, op de foto met de postkoets 
 



149 
 

HET GEZIN VAN JOHANNIS IZAAK BETTE II EN ADRIANA STOLK IN POORTVLIET 
 
Poortvliet ligt een kleine 30 kilometer van Dinteloord, zeg maar ongeveer even ver als  
Voorthuizen ligt van Veenendaal. Van 1785 tot 1895 hadden 4 geslachten Bette in het West-
Brabantse polderdorp gewoond. Nu vertrekt het laatste gezin naar een Zeeuws polderdorp. 
Over de directe aanleiding voor de verhuizing heb ik hiervoor al wat gedachten 
aangedragen. Waarover ik maar niet uitgedacht raak, is of de keuze voor een kerk hier ook 
een duit in het zakje doet. Jan staat tot nu toe als Nederlands Hervormd te boek, Adriana is  
van Christelijk Gereformeerde huize. Zouden Jan en Adriana mogelijk iets meer van de 
gezelschapssfeer zoeken, meer van de godsdienst van de oude schrijvers, conventikelachtig? 
Een paar boeken die van hen beiden in mijn bezit zijn, neigen er wel naar dit te overwegen, 
maar je kunt iemand natuurlijk niet naar zijn boekenbezit alleen beoordelen. Hoewel…50 Ook 
van directe familie in Poortvliet is voor zover ik weet geen sprake. Zou er een advertentie in 
een krant hebben gestaan voor de pacht van een boerderijtje? De in Poortvliet geboren zoon 
Hubertus Marinus (31-12 1899) schrijft jaren later in zijn genealogische notities er dit over: 
 

 
 
Jan en Adriana hebben waarschijnlijk weinig moeite met de praktische verhuizing. Jan is 
vervoerder, dus dat moet wel lukken. Maar ze gingen wel met vijf jonge kinderen: Rebecca is 
van oktober 1885, dus bijna tien jaar oud; Elizabeth is van oktober 1888, dus bijna 7 jaar; Jan  
van juni 1889 is zes jaar; Izaak van augustus 1892 is drie en Geertje van oktober 1893 is nog 
maar een peuter van twee.   
 
Zou het nog te achterhalen zijn waar ze zijn gaan wonen en werken? Wat is Poortvliet voor 
een dorp? We proberen een indruk te krijgen van de nieuwe woonomgeving van de Bette’s.  

                                                             
50 Het gaat hier om een boek van Christiaan Salomon Duitsch, ‘De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden 
leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende: behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking 
tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Als Joodsch Rabbijn in Hongarije, maar daarna lid 
en leraar der Gereformeerde Kerk in Nederland, Amsterdam 1883. Het inschrift is: Dit boek behoort toe aan J.I. 
Bette, het jaar 1896. Waardoor we zeker weten dat het om Jan Bette jr. gaat, want zijn vader overleed immer 
in 1889. En dan is er nog dat andere boek van Petrus Immens, waar zowel Joh. Bette als A. Stolk hun namen in 
gezet hebben. Later over hun boeken meer. Mijn grootmoeder las later ook het christelijke weekblad De vriend 
van oud en jong dat sinds 1878 verscheen met in de hoogtijjaren vele duizenden abonnees. Overigens is de 
Gereformeerde Kerk waarover de titel van Duitsch’ boek rept de Hervormde Kerk…  
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De Poortvlietse Dorpsstraat met het gemeentehuis 
 

 
 

Daar in Dinteloord woonden ze aan de Molendijk, hier is een Molenstraat 
 

 
 

Op de foto, dat is in die tijd iets waarvoor men uitloopt; en paarden zijn hier nog favoriet… 
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Niet om het een of ander, maar waar hebben we zulk modern polderlandschap meer gezien? 
Dit is de omgeving van Poortvliet 

 
Van het ene naar het andere polderdorp 
Ze hadden zich op dinsdag 30 juli 1895 in Dinteloord en Prinsenland laten uitschrijven en 
gingen nota bene op dezelfde dag bij het gemeentehuis van Poortvliet langs om zich te laten 
inschrijven. Niet na de verhuizing eerst flink aan de slag gaan om huis, tuin en opbergschuur 
voor het gezin in orde te maken. Eerst de officiële zaken regelen… De dagtekeningen van 
hun uit- en inschrijvingen zijn dezelfde.  
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Bevolkingsregister Poortvliet, alfabetisch op achternaam, A-K, 1890-1905, schermpagina 55. 
 
Waar gingen Jan en Adriana met hun gezin wonen? 
De gegevens van de Burgerlijke Stand van de gemeente Tholen51, waaronder Poortvliet52 nu 
valt, laten het eenduidig zien: hun adres was (wellicht zelfs tot aan de verhuizing naar 
Krimpen aan de IJssel in 1904): Stoofstraat A 256. Ook zien we in deze aantekeningen dat er 
in Poortvliet nog twee kinderen geboren worden en dat zij in 1904 weer vertrekken. Verder 
zien we dat de ouders een verschillende kerkelijke betrokkenheid opgeven, Jan is 
Nederlands Hervormd en Adriana weet zich verbonden met de Christelijk Gereformeerde 
Kerk. Voor het gemak worden de kinderen maar onder de C.G. van moeder Adriana gesteld. 
Elk van deze gegevens zullen we trachten te onderzoeken:  waar ze precies woonden, de 
twee kinderen die nog geboren werden en naar welke kerk ze gingen. Ook lezen we dat Jan 
wordt ‘aangeslagen’ (voor de gemeentelijke belastingen) als landbouwer. Boeiende materie, 
zo’n gezinskaart! Het feit dat alle namen en het adres op de kaart zijn doorgestreept, heeft 
van doen met hun latere vertrek uit de gemeente Poortvliet.  
 
1895: Woning en werk, school en kerk 
Het gevonden adres is de in wijk A gelegen Stoofstraat en het huisnummer is 256. Allereerst 
stellen we vast dat de Stoofstraat in Poortvliet aan de rand van het dorp ligt. Er staan veel 
karakteristieke huizen, deze straat eindigt in de weilanden. Het gemeentearchief Tholen 
verschaft digitaal wat meer inzicht in de omgeving van de Stoofstraat, eind 19de eeuw. 
 

                                                             
51 Inschrijving Jan en Adriana Bette en hun gezin Bevolkingsregister Poortvliet, alfabetisch op achternaam, A-K, 
1890-1905: http://www.archieftholen.nl/onze-bronnen/voorouders/weergave/register/layout/blader/id/af3daabb-38e7-48e8-82ed-
75349204e22c/q/persoon_achternaam_t_0/Bette/q/zoekwijze/s?sort=datum_i&direction=asc&persoon=SXphw6RrIEpvaGFubmlzIEJldHRlI
DI3LTA4LTE4OTI%3D&image=4509af6b-9d99-a0c8-2eaf-36bbfc898079.  
52 Zie  https://www.tholen.nl/inwoners/over-tholen/de-geschiedenis-van-de-gemeente-tholen.html en 
https://www.genealogieonline.nl/over-de-plaats/2748498  
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De woonomgeving  
 

 
 

Huizen in de Smidsstraat. Op de voorgrond de Postweg, later de Stoofstraat genoemd 
Het middelste huis is van beurtschipper De Graaff die waarschijnlijk voor zijn huis staat, 1890 

 

 
 

Stoofstraat 
Links Jannetje Kleppe, in wit schildersjasje Ko Endhoven, rechts café De Tol.  

Naast woongedeelte café, huis met etage van ds. Barend de Graaf en artsen Poortvliet en Kugel..  
Donkere schuur van Bestebroer en Van der Male. Hier werden postpaarden verwisseld 
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Kaart Poortvliet 1900 (boven) en 1925 (onder) 53 
 

 
 

                                                             
53 http://www.topotijdreis.nl/, de Stoofstraat is de onder de dorpskern doorlopende weg.   
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Moderne kaarten van Poortvliet met de Stoofstraat en n.b. de Paasdijkstraat… 
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Van de kern van het dorp Poortvliet zijn een paar prachtige foto’s uit ong. 1900 bewaard 
gebleven, waardoor we de omgeving waar de Bette’s woonden en de sfeer van haar 
bewoners iets beter leren kennen. Met dank aan de archieven en internet! 
 

 
 

Dit is de Langestraat met links het gemeentehuis waar Johannis Izaak zijn gezin heeft ingeschreven 
 

 
 

Deze prachtige kinderfoto zal wat kleding en klompen betreft 
tekenend zijn, ook voor de Bette-kinderen 
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Opnieuw de Langestraat, links met stoephek het gemeentehuis 
 

 
 

Mooier en duidelijk kan het haast niet uit die tijd rond 1900 
van bijna dezelfde plaats als hierboven genomen, de Langestraat 

Op een aantal van deze Poortvlietse foto’s54 blijkt het vervoer  
met paard en wagen nog volop in trek te zijn 

en een aantal klompen is vervangen door schoenen; 
ook hier zijn de mensen weer uitgelopen om door de fotograaf 

geportetteerd te worden, maar het geheel geeft een ongedwongen sfeer 

                                                             
54 Voor meer Poortvlietse straatfoto’s, zie: https://www.postcardsfrom.nl/index.php?p2=3352; 
http://www.zeelandboek.nl/ozasp/OZfoto2Dasplist.asp?x_Plaats=Poortvliet&z_Plaats=LIKE%2C%27%25%2C%25%27 en  
http://www.archieftholen.nl/onze-bronnen/beeldbank/indeling/gallery?q_searchfield=poortvliet&q_startYear=1850-1920 
en: https://kleppefotografie.nl/uitgeverij/poortvliet-in-beeld/. 



158 
 

 
 

Dichterbij zal je deze Poortvlieters uit 1900 niet gauw krijgen 
 

 
 

De Markt, links het koetsje, ertegenover rechts een travalje van de hoefsmid 
 

 
 

Dit is helemaal uit de tijd dat de Bette’s in Poortvliet woonden, tussen 1890 en 1910. 
Travalje in de Molenstraat, rechts de smederij van D. v.d. Ameele 
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Stoofstraat ter hoogte van nr. 4, richting Scherpenisse, foto van ong. 1910 
 

 
 

Stoofstraat, richting Scherpenisse, foto van ong. 1915, 
op de plaats van de zwarte schuur is in de twintiger jaren het postkantoor gebouwd 

 

 
 

De Stoofstraat ong. 1910, richting Tholen. Hier heeft Jan Bette gereden…  De was hangt ‘aan de weg te drogen’ 
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Hoe zit het nu met Stoofstraat A 256?  
Welk adres is dat nu? Mevrouw A.E.M.Kuiper-Timmerman, medewerkster van het 
gemeentearchief Tholen dat de historie van o.m. Poortvliet beheert, stelt vast dat er na 1862 
vernummering heeft plaatsgevonden en wel twee maal, te weten in 1921 en 1961. ‘Met 
behulp van de inventarisnummers 634 (oude woninglijst), 635 (nieuwe woninglijst en de 
woningkaarten en een concordantie (deze concordantie bevindt zich in nr. 484 van de 
bibliotheek. De ringband bevat allerlei bijeengebracht materiaal over huisnummering op het 
eiland Tholen), komen we tot de volgende conclusie:   
A 256 is tot 1920 A 256 gebleven  In 1921 is het huis vernummerd in A 95. Indien u in het 
bevolkingsregister  op Gerard Hage geboren 1889 zoekt kunt u de wijziging ook zien. 
Vervolgens is A 95 in 1961 vernummerd naar Stoofstraat 62. Dit wordt bevestigd door de 
woningkaart.’  
Waarvoor mijn hartelijke dank aan mevrouw Kuiper, die ook nog fraaie foto’s toezond. 
 
 

 
 

Boerderijtje van C. Uijl in de Stoofstraat nr. 62, foto 1945-1955 
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De woning en schuur zijn in 1846 gebouwd door de toenmalige eigenaar Marinus de Man (1791-
1858) en zijn echtgenote. Verschillende eigenaren hebben op dit hoefje gewoond en geboerd, tot in 
2003 de familie Piet van der Slikke hier is ingetrokken. Het geheel is toen in historische Zeeuwse stijl 
hersteld.  Het heet ’t Oefje, Stoofstraat 62 te Poortvliet. 55 

 

Huidige situatie Stoofstraat 62 

 

 

 
 

Dit is meer de sfeer van Jan en Adriana Bette-Stolk:   
Zeeuws gezin bezig met het binnenhalen van de aardappeloogst, ca. 1900 

                                                             
55 Bron: http://www.vvvzeeland.nl/nl/vakantie/boerderijen/424225/t-oefje/tholen-en-sint-philipsland/poortvliet#description en 
http://www.archieftholen.nl/onze-bronnen/beeldbank/indeling/gallery?q_searchfield=stoofstraat+62+poortvliet. 
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Naar welke school gingen de kinderen in Poortvliet rond 1900?  
 

 
 

Noordstraat en Markt met NH Kerk en Openbare Lagere School (rechts), rond 1900 de enige in Poortvliet 
 

 
 

Poortvlietse schoolkinderen begin 1900 
 

 
 
 

 
 

De bijzondere lager school, School met de Bijbel met onderwijzerswoning daarnaast, foto 1913 
opgericht 1912 
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Naar welke kerken konden de Bette’s in Poortvliet?  
 
 

 
 

Nederlands Hervormde Kerk te Poortvliet, gezien vanuit het westen, gedateerd juli 1902 
 

 
De roerige kerkgeschiedenis van Poortvliet56 
De in circa 1350 gebouwde toren van de oorspronkelijk 15de eeuwse dorpskerk is opvallend 
door de vierkante onderbouw en de achtkantige spits. Dit bedehuis was voor de Reformatie 
gewijd aan Sint Pancratius. In die tijd werd Poortvliet bediend door een pastoor en een 
kapelaan. De kerk is aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog in de as gelegd. Herbouw 
volgde echter vanaf 1585. 
 
Hoewel het gebouw nog altijd imposant oogt, is het koor verdwenen. Ook de zuidelijke 
dwarsbeuk is verkleind. Het koor was niet meer nodig, zo redeneerde men na de Reformatie, 
omdat dit herinnerde aan de ‘Roomse Eerdienst’. De beelden verdwenen eveneens, behalve 
een exemplaar van een man die kennelijk de Bijbel leest. Bijzonder is het fraaie orgel van 
Abraham Meere, een geschenk van de ambachtsherenfamilie Dumont. Het is in 1806 in 
gebruik genomen. 
 
Sinds het midden van de negentiende eeuw begon de Afscheiding zich te manifesteren in 
Poortvliet57. Aanhangers hielden samenkomsten in een huis aan de Langestraat. In 1856 

                                                             
56 Een deel uit de essay van W. Staat in de website Monnikenwerk ‘over kerken en geloofsgemeenschappen in 
Zeeland’. Daarin onder meer een uitgebreide Biografie Kerkgeschiedenis Zeeland.   
Zie: http://monnikenwerk.pzc.wegenerwordpress.nl/tholen/kerkgeschiedenis-van-poortvliet-is-roerig/.  
57 Zie J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Zeeland Deel 2 Walcheren, Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint 
Philipsland, Barneveld 1989. Boek over het ontstaan van afgescheiden gemeenten met veel informatie over de 
zgn. kleine kerkgeschiedenis. Alsook: C. M. Kleppe, Poortvliet in beeld, Scherpenisse 2005. 
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zochten de Afgescheidenen contact met hun geloofsgenoten in Oud-Vossemeer, waar toen 
al een gemeente was ontstaan. Dat leidde er toe dat ook in Poortvliet regelmatig diensten 
werden gehouden. Vanaf 1887 tot 1952 werden diensten gehouden in een eigen bedehuis 
aan de Stoofstraat. In laatstgenoemd jaar is de huidige kerk aan het Zuidplantsoen 3 in 
gebruik genomen. Dit gebouw is daarna enkele malen verbouwd en uitgebreid en van een 
zaalruimte voorzien. In 1943 werd de Gereformeerde Kerk van Poortvliet getroffen door een 
scheuring. Ds. Steenblok liet in Zeeland diepe sporen na. Hij was oorspronkelijk lid van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland (synodaal) en werd als zodanig in 1942 hulppredikant in 
Poortvliet. Spoedig na zijn komst ontstonden er moeilijkheden over de kerkelijke koers. De in 
1894 in Nieuwdorp geboren dominee voelde zich namelijk steeds sterker aangetrokken tot 
de bevindelijke stroming. In januari 1943 stapte hij dan ook over naar de Gereformeerde 
Gemeenten. Tientallen leden volgden hem.  
Steenblok bleef tot aan de evacuatie in 1944 preken in het kerkgebouw der gereformeerden 
in Poortvliet. De laatsten procedeerden daartegen en kregen in 1949 gelijk van de rechter. 
Zodoende kregen de gereformeerden hun bedehuis terug. 
 
Steenblok kreeg het daarna ook met de Gereformeerde Gemeenten aan de stok. In 1953 
werd hij afgezet als docent van de theologische opleiding van dat kerkgenootschap. Dat 
leidde tot een breuk, waarbij Steenblok en drie andere predikanten het kerkverband 
verlieten. Ook 35 gemeenten, al dan niet gescheurd, traden uit. Zij noemden zich daarna 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland terwijl de Gereformeerde Gemeenten het 
aanhangsel ‘in Nederland en Noord-Amerika’ gingen gebruiken. Ds. Steenblok overleed op 
29 december 1966. 
 
De Nederlands Hervormde Kerk 
 

 
 

NH Kerk, inmiddels Hersteld Hervormde Gemeente te Poortvliet58 
 

                                                             
58 Zie http://www.hhgpoortvliet.nl/index.php, waar onder Kerk en toren alleen de oudere kerkgeschiedenis 
beschreven wordt.  
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Hervormde predikanten gedurende de jaren dat Jan en Adriana in Poortvliet woonden 
 
 

            
    

ds. A.F. (Adam Frans) Simons Czn    ds. Nicolaas Cornelis Bakker 
gekomen van Bergschenhoek in 1890    gekomen van Wateringen in 1900 
emeritaat in 1900      vertrokken naar IJsselmuiden in 1906 

 

 
 

Hier zullen Jan en Adriana en de kinderen mogelijk  
onder het Woord gezeten hebben, rond 1900 
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Andere kerken in Poortvliet 
 
Vroege geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Poortvliet 
Vanwege de ontwikkelingen na de Afscheiding in 1834, toch ook nog even wat dat nu voot 
Poortvliet betekende. In juni 1836 wordt te Poortvliet de Gereformeerde Kerk onder het 
Kruis geinstitueerd. Jarenlang kwam deze gemeente samen in een woning in de Langestraat, 
naast het ‘Ouwe Raeduus’. Op 10 augustus 1887 wordt, door allerlei verwikkelingen 
onderling aansluiting gezocht bij het kerkverband Nederduits Gereformeerde Kerk. Men ging 
kerken in een gebouw in de Stoofstraat. Na een scheuring in februari 1943, toen de overgebleven groep 
Gereformeerden slechts 67 doop- en belijdende leden telde, bleek dit gebouw veel te groot en daarbij kwam ook 
nog, dat het gebouw door de oorlog in een slechte staat geraakt was. Gezien het geringe aantal leden van de 
kerk was het onmogelijk om zelfstandig een predikant te beroepen. In 1949 werd daarom in het beroepingswerk 
een combinatie aangegaan met de Gereformeerde van Tholen. Als eerste gezamenlijke predikant voor beide 
gemeenten werd beroepen J.H. Halsema. Op 4 juni 1950 deed hij intrede en het is mede aan deze predikant te 
danken dat in 1952 door onze gemeente het kerkgebouw aan het Zuidplantsoen 3 kon worden betrokken. 
 
H.R. de Vries oktober 1857   -   juni 1861 
H. v.d. Oever Czn 31 augustus 1861   -   11 januari 1864 
K. Stelma 15 april 1894   -   29 mei 1897 
L. Spoel 31 januari 1898   -   2 januar 1902 
J. Meulink 14 december 1902   -   15 oktober 1908 
oefen. B. de Graaf 9 oktober 1911   -   1 januari 1919 
 

 
 

Gereformeerde Kerk aan de Stoofstraat 
 
Van de website van de huidige Ontmoetingskerk vernemen we het volgende. ‘Halverwege 
de 19e eeuw scheidden diverse leden van de Hervormde Kerk van Poortvliet zich af omdat zij 
zich daar niet langer thuis voelden. Deze Afgescheidenen hielden samenkomsten in een huis 
aan de Langestraat en in 1856 zochten ze contact met de Afgescheiden gemeente in Oud-
Vossemeer. Vanaf toen werden regelmatig diensten gehouden in Poortvliet.  
In 1887 werd aan de Stoofstraat een kerk in gebruik genomen. Dit deed dienst tot 1952, 
toen de huidige Ontmoetingskerk aan het Zuidplantsoen in gebruik werd genomen. Sinds 
2004 maakt de gemeente deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.’ 
 
Iets over de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente in Poortvliet 
In 1929 (dus decennia na het vertrek van de Bette’s) werd te Poortvliet een Gereformeerde 
Gemeente geïnstitutioneerd. De gemeente kwam in eerste instantie bij elkaar in een huis 
maar in 1930 werd aan de Zuidstraat in Poortvliet een kerkgebouw in gebruik genomen. Voor 
geestelijke ligging van gezelschappen en hun historie (rond 1900) o.m. in Poortvliet: Joh. Westerbeke, Uit het 
leven van Adriaan Bergers, zijn gezin en vrienden, Middelburg 1996 en idem, In de voorhoven des Heeren, Uit 
het leven van Jacob van de Velde, Middelburg, z.j., op internet te vinden. 
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1898: De geboorte van Maria Johanna Bette  
Nadat ze eind juni 1895 in Poortvliet een boerderijtje hebben gepacht, gaat het dagelijkse 
leven van Jan en Adriana en hun kinderen weer de gewone gang.  Rebecca is van oktober 
1885, dus nu bijna dertien jaar oud; Elizabeth is van oktober 1888, dus bijna 11 jaar; Jan  van 
juni 1889 is inmiddels negen jaar; Izaak van augustus 1892 is op twee dagen na zes jaar en 
Geertje van oktober 1893 is bijna vijf jaar. Het wordt een flink gezin bij de Bette’s en nu is 
moeder Adriana op 25 augustus 1898 bevallen van een meisje dat ze de mooie naam Maria 
Johanna meegeven.  
 

 
 
Geboorteakte Maria Johanna Bette 25-08 1898, Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980, (1796) 1811-
1980, inventarisnummer PTV-G-1898, akte 43.  
Link: http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=Maria+Johanna+Bette&tab=people. 
 
Johannis Izaak Bette staat als 36-jarige landbouwer te boek en Maria is geboren in huis wijk 
A nummer 256. Medeaangevers zijn de 37-jarige kleermaker Jan Pleune (wijk A nr. 73) en de 
44-jarige (gereformeerde) winkelier Jan Kleppe. Zij zijn als getuigen door de aangever 
gekozen. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand (wethouder) is de in 1872 uit Tholen 
gekomen landbouwer Johannes Bevelander, die blijkbaar bij de gemeente is gaan werken. 
Pleune en Kleppe tekenen vaker als getuigen. 
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Vernoemingen 
Namen als Rebecca, Elizabeth, Jan, Geertje en Izaak zijn direct in de familieverbanden terug 
te vinden.  
Voor Rebecca geldt dat ze vernoemd is naar Rebecca Vogelaar (1818-1880), de moeder van 
(moeder) Adriana en dus de grootmoeder van moeders kant. 
Voor Elizabeth moeten we naar de moeder van Johannis Izaak Bette II, dus de grootmoeder 
van vaderszijde: Elizabeth van der Vliet (1829-1887). 
Jan zal vernoemd zijn naar zijn grootvader van vaders kant (Johannis Izaak Bette I, 1828-
1889). 
Voor de naam Izaak (of Isaac) moeten we verder terug,  Isaac Johannis Bette (1824-1867) of 
nog verder Isaac Janszn Bette (1759-1790). Opgemerkt wordt dat de naam Isaac vele malen 
en in meerdere schrijfvormen in de Bettefamilie voorkomt. 
Voor Geertje kunnen we denken aan een tante, een zuster van moeder Adriana, te weten 
Geertje Stolk (1859-1937) of mogelijk een overgrootmoeder, Geertje Adriaansd Breure 
(1800-1855). 
De naam Maria komt in teveel variaties in het Bette-geslacht voor om er voor dit kindje van 
Jan en Adriana duiding aan te geven. Haar tweede naam Johanna kan een verwijzing naar de 
grootvaders Bette en Stolk zijn. 
 
1899: Het overlijden van Maria Johanna Bette 
Ze is nog maar ruim een half jaar oud als de kleine Maria op 6 maart 1899 overlijdt. Moeder 
Adriana zal naar later blijkt in deze tijd opnieuw zwanger raken van een zoon, die eind 1899 
geboren wordt, zoals we hierna zullen zien. Vader Jan is landbouwer.  
 

 
 

Overlijdensakte Maria Johanna Bette 6 maart 1899, Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980, (1796) 1811-
1980, Inventarisnummer PTV-O-1899, akte 4.   
Link: http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=Maria+Johanna+Bette&tab=people. 
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1899: De geboorte van Hubertus Marinus Bette 
Aan het eind van datzelfde jaar wordt er een zoontje geboren dat zij de namen  Hubertus 
Marinus geven. Voor de vernoemingsachtergrond van de keuze voor deze namen tasten we 
in het duister. Het is waar dat de zuster van moeder Adriana, Maria Stolk (1853-1941) is 
gehuwd met landbouwer Hubertus de Wilde (1850-1914). Bij hun kinderen komt zelfs de 
verbinding Hubertus Marinus voor. Maar enige aanleiding waarom Jan en Adriana hun zoon 
naar zijn oom zouden vernoemen, kon ik niet vinden. Verder komt de naam Marinus in de 
genealogie Bette wel voor, maar op te grote afstand van dit gezin. De vernoeming van hun 
Poortvlietse kinderen blijven enigszins raadselachtig.  
 

 
 
Geboorteakte Hubertus Marinus Bette 31-12 1899, Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980, (1796) 1811-
1980, Inventarisnummer PTV-G-1899, akte 61. 
 
Jan Bette wordt opnieuw als landbouwer aangemerkt, hij is 37 jaar oud en het gezin woont 
nog steeds in huis wijk A nummer 256. De getuigen zijn de zeventig jarige kleermaker 
Cornelis Gebraad en de 66-jarige Hervormde organist Johannes Gelderblom.  Beide getuigen 
tekenen vaak bij geboorteakten mee.  
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1904: Verhuizing richting Rotterdam 
De reden van het vertrek naar Kralingseveer blijft onbekend, maar het zal mogelijk van doen 
hebben met het feit dat de inkomsten van vader en landbouwer Jan Bette opnieuw 
onvoldoende werden om het gezin Bette van het nodige te voorzien. Rond de eeuwwisseling 
was er groeiende armoede op het platteland van Nederland en ook in Zeeland had dat 
gevolgen.  
 
Over armoede en het vertrek uit Zeeland 
Mislukte aardappeloogsten leidden halverwege de 19de eeuw tot armoede en sociale onrust. 
Daarnaast verkeerde de landbouw aan het eind van de 19de eeuw behoorlijk in een crisis 
door de lage graanprijzen. Een derde oorzaak van de armoede was het geringe grondbezit 
van de kleine boeren in Zeeland. Elders konden kleine boeren op eigen grond bijverdienen. 
In Zeeland had minder dan een kwart van de arbeiders een stukje eigen grond. De niet 
geringe armoede van veel ook Zeeuwse landarbeiders gaf eind 19de en begin 20ste eeuw 
onrust en crisis. Daarbij kwam dat veel landbouwers in Zeeland, Groningen en Friesland 
werkloos werden door de mechanisatie in deze bedrijfstak. Door deze en andere oorzaken 
vertrokken vooral veelal protestantse landarbeiders naar elders.  
 

 
 

Door de mechanisatie van de landbouw werden veel landarbeiders werkloos.  
Op de foto landarbeiders in Vrouwenpolder omstreeks 1930. 

Bron: Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland 
 
Godsdienstige motieven? 
De Afgescheidenen hadden zich in 1834 van de Hervormde Kerk afgekeerd. Ze konden zich 
niet verenigen met de nieuwe weg die de kerk was ingeslagen. Tot 1840 werden deze 
Afgescheidenen nota bene vervolgd. De overheid handhaafde het centrale gezag van de 
Hervormde synode. Ook daarna bleven de Afgescheidenen achtergesteld en mede daardoor 
drukte de economische crisis ook zwaar op hen. In de tweede helft van de 19de eeuw, toen 
een paar groepen van honderden landverhuizers naar Amerika emigreerden59, trok dit ook 
veel Zeeuwen over de streep. In navolging van de dominees A.C. van Raalte en H.P. Scholte 
gingen andere predikanten, soms met een groot deel van hun gemeente naar de Verenigde 

                                                             
59 Voor oorzaken en factoren van die emigratie, zie Hans Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, Nederlandse 
emigratie naar Amerika 1840-1940, Hilversum 2006, p.23-35. Voor een kroniek van 100 jaar en vijf families in 
en om Rotterdam: Dik van Geldermalsen, Toen zij naar Rotterdam vertrokken (1841-1940), Rotterdam 2002. 
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Staten60. Dat land werd gezien als het land van de nieuwe mogelijkheden waar in een 
christelijke samenleving naar eigen bevinding kon worden geleefd. Maar er waren ook 
andere bewegingen, namelijk naar streken in Nederland waar juist door de sterk 
toegenomen industualisatie voor velen werk te vinden was.  
Het ziet er naar uit dat dit een van de motieven van Jan en Adriana Bette is geweest, waarbij 
zij zo mogelijk tevens gezocht hebben naar een woonomgeving waar ‘de oude waarheid’ 
zoals men dat zei ‘recht gepredikt werd’. Want Krimpen aan de IJssel staat ook bekend om 
de grote godsdienstigheid van de bevolking.61 
 
De vele Bette-verhuizingen 
In de kaartenbak van mijn vader, Hubertus Marinus Bette (1899-1962) vond ik een kaart die 
een gedeelte van de omzwervingen van Johannis Izaak II en Adriana laat zien (met daarin 
opmerkelijk genoeg een fout overlijdensjaar van zijn vader: 1919 moet zijn 1920). 
 

 
 
Op mijn verzoek is er onderzoek gedaan naar de adressen van echtpaar Bette-Stolk in de 
bevolkingsregisters van Capelle aan de IJssel en Rotterdam voor 1938/1940.  
Daaruit blijkt een groot aantal verhuizingen: 
 
Op 8 september 1904 zijn ze ingeschreven in Capelle aan de IJssel, komend uit Krimpen aan 
de IJssel. Adressen: C142, A23 en A27.  
Op 12 augustus 1909 zijn ze uitgeschreven naar Rotterdam. Adressen: Schaardijk 463; 
Touwslagerstraat 25b, Waterloostraat 92b. Op 13 februari 1926 verhuist Adriana Stolk (ze is 
dan al zes jaar weduwe) samen met zoon Hubertus Marinus Bette naar Dijkstraat 77b. 

                                                             
60 Zie meer over die verhuizings-en emigratiegolven:  http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/793/bittere-
armoede-en-het-geloof. 
61 Meer dan de helft van de inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel is godsdienstig. 55 procent voelt 
zich betrokken bij een geloof of levensbeschouwing. Dat is hoger dan het Nederlands gemiddelde van 53 
procent. Niet iedereen die gelooft in Krimpen aan den IJssel bezoekt ook regelmatig diensten. Dat doet 32,4 
procent van de mensen. Het populairste geloof? De Hervormde kerk. 16,2 procent van alle inwoners voelt zich 
hiermee verbonden. Bron (2016): http://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/opmerkelijk!/Geloof/zuid-holland/krimpen-aan-
den-ijssel///religie-Krimpen-aan-den-IJssel. 
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Op 2 juni 1926 verhuizen weduwe Bette-Stolk en haar zoon Hubertus naar Hilligersberg, 
Terbregselaan 1, waar ze voor een periode inwonend zijn bij haar zoon en zijn broer.  
Daarna verhuizen zij naar Prins Frederik Hendrikstraat 29b en 31a.  
In 1933 wonen moeder en zoon Bette op Graaf Adolf van Nassaustraat 2a. 
In 1934 wonen ze op Rechter Rottekade 154. 
Op 29 augustus 1934 verhuizen ze naar Rotterdam, Delfgauwstraat 52b.  
Op 4 november 1935 verhuizen ze naar Delfgauwstraat 20a, waarna ze op 3 april 1936 weer 
naar Delfgauwstraat 52b terug verhuizen.   
Dan strijkt Adriana Bette-Stolk met zoon Hubertus (naar overlevering op aanraden van 
dochter en zuster Rebecca Bijl-Bette, die daar inmiddels woont) neer in Rotterdam-Pernis, 
Ozingstraat 68. In dit huis is later Hubertus Marinus Bette getrouwd met Adriaantje Dubel, 
alwaar ik geboren ben. Adriana Bette-Stolk is toen in hoge ouderdom gaan inwonen bij 
dochter Rebecca Bijl-Bette, op Pastoriedijk 500 te Pernis, alwaar Adriana Bette-Stolk op hoge 
leeftijd is overleden.  
 
Samenvattend: Jan Bette is in elk geval zeven keer verhuisd tot zijn overlijden in Rotterdam, 
1920. Adriana Bette Stolk is in haar huwelijk en als weduwe vanaf Dinteloord 30 juli 1895 
zeventien keer verhuisd, tot haar overlijden in 1959. 
 
Hun verhuizing naar Krimpen aan de IJssel, Stormpolder is slechts een tussenstation geweest 
van 15 januari 1904 tot 8 september 1904. Maar wat moet een boerengezin in in 
Stormpolder? Van de zes kinderen zullen er minstens vijf naar een nieuwe school moeten. 
We proberen in BIJLAGE XVII ZEVENTIEN KEER VERHUISD62 van deze adressen iets specifieks 
naar voren te halen om ons bij deze verhuizingen iets te kunnen voorstellen.  
Maar hoe gaat het nu verder met de gezinsontwikkeling? Waar kunnen we meer vinden over 
het beroep van Johannis Izaak Bette nadat hij als Dinteloordse vrachtrijder/ 
rijtuigverhuurder en Poortvlietse landbouwer met vrouw en kinderen is vertrokken richting 
Krimpen aan de IJssel, Capelle aan de IJssel en Rotterdam? Ging hij in Stormpolder en de 
periode daarna opnieuw als landbouwer werken of had een nieuw perspectief hem 
getrokken?  

           
 

Zou Jan Bette op een dergelijke (eerdere) advertentie naar de Krimpense Stormpolder getogen zijn? 
Zijn zoon Jan (1890-zal later vuurwerker worden, dat wil zeggen, stoker/smid63 

Via Delpher: Rotterdamsch nieuwsblad 23-01-1904 

                                                             
62 Wie de gezinskaarten van het Bevolkingsregister van Rotterdam natrekt, ziet dat 15 keer of meer verhuizen 
in die tijd regelmatig voorkomt, zie b.v. http://rotterdam.digitalestamboom.nl/scan.aspx?book=R&id=1082651.  
Het vraagt nader onderzoek om na te trekken wat daarvan de oorzaak is.  
63 Wolters Verklarend Woordenboek der Nederlandsche Taal uit 1911 geeft het volgende lemma: Vuurwerker 
(smid, die den voorhamer hanteert en het gloeiend ijzer vasthoudt, ook vuurwerkmaker).  
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HET GEZIN VAN JOHANNIS IZAAK BETTE II EN ADRIANA STOLK IN KRIMPEN AAN DE IJSSEL 
 
1904: Stormpolder 
Tijdens het onderzoek naar de woonomgeving van de Bette’s in Krimpen aan de IJssel 
ontdekte ik dat dit slechts door fysiek archiefonderzoek tot ontdekkingen kan leiden. Er zijn 
voor zover ik weet geen gedigitaliseerde stukken die antwoord geven op de vraag naar waar 
Jan en Adriana Bette met hun gezin van 15 januari tot 8 september 1904 in Krimpen aan de 
IJssel gewoond hebben.64 Het zij zo. Het is me gebleken dat er een familie Stolk al vroeg in de 
19de eeuw in deze omgeving (onder meer Ouderkerk aan de IJssel, woonachtig is geweest. 
Verbinding is niet gevonden. Wel kwam ik te weten dat in 1895 Krimpen aan de IJssel 2350 
inwoners telde… Een van de leden van de Historische Kring Krimpen, de heer Cees Loeve, 
heeft nogal wat over Stormpolder gepubliceerd.65 
 

 
 

Foto gedateerd 1900, Krimpen aan de IJssel,66 rechts burgemeester Koker 
 

             
 

Hervormde Kerk Krimpen aan de IJssel, voor en achterzijde 

                                                             
64 Family Search heeft Slechts Bevolkingsregisters: 1850/1900; Volkstellingen: 1805, 1829, 1839, 1849. 
65 Zie: https://www.historischekringkrimpen.nl/Frame_archief/archief_klinker/klinker_2010/klinker3_steenplts/klinker3_steenplts.htm.  
66 Zie een artikel over de eerste burgemeester van Krimpen aan de IJssel door M. de Haij-de Visser:  
https://www.historischekringkrimpen.nl/Frame_archief/archief_klinker/klinker_1995/1e_burgemeester/de_1e_burgermstr.htm 
en over de geschiedenis van de kerk van Krimpen aan de IJssel, door de heer Cees Loeve:  
https://www.historischekringkrimpen.nl/Frame_archief/archief_klinker/klinker_2011/klinker4_kerk/kerk_zelfst.htm.  
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Stormpolder rond 1900 
 

 
 
Gelet op informatie die we uit later tijd over het beroep van Jan Bette hebben, zijn ook de 
publicaties van M. de Haij-de Visser en Cees Loeve over scheepsbouw in Stormpolder 
interessant67 en er wordt hier w. m. b. met respect naar verwezen. 
 

 
 

‘De Sliksloot. Deze foto dateert uit 1905 en laat het scheepswerfje zien van de Wed. Buijs.  
Op de helling: een vissersboot speciaal bestemd voor de mosselvangst.  

Op de voorgrond twee Hollandse roeiboten, waarmee ook gezeild kon worden.  
Aan de werf de vissersboot Goeree 6 en helemaal achteraan  

een paviljoenschip dat spanen lost voor de oven van bakker Van Vliet.’ 

                                                             
67 Zie het archief van magazine De Klinker over de geschiedenis van Krimpen aan de IJssel, via de website: 
https://www.historischekringkrimpen.nl/Frame_archief/archief_klinker/publ_klinker.htm, over scheepsbouw:  
https://www.historischekringkrimpen.nl/Frame_archief/archief_klinker/klinker_1994/houten_schepen/buijs.htm en van 
Cees Loeve: https://www.historischekringkrimpen.nl/Frame_archief/archief_klinker/klinker_2004/klinker_1_vd_Gies/vdG_dN1.htm.  
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HET GEZIN VAN JOHANNIS IZAAK BETTE II EN ADRIANA STOLK IN CAPELLE AAN DE IJSSEL 
 
De periode die hier wordt beschreven, zeg maar begin van de twintigste eeuw, wordt in de 
titel van een belangrijk boek erover ‘Jaren van opgang’ genoemd. Met als ondertitel, 
‘Nederland 1900-1930’.68 Bij het lezen in deze verbluffend informatieve overzichtsstudie 
ontvouwt zich een historisch panorama van ons land in al haar facetten.69 Om een beetje te 
begrijpen wat de oorzaken van ‘de grote verhuizing’ toch geweest kunnen zijn, neem ik hier 
eerst een paar perspectieven uit dit boek over.  
 
Migranten 
Er was nog een belangwekkend verschijnsel: een aanzienlijk deel van de Nederlandse 
bevolking ging in de jaren rond de eeuwwisseling en daarna van zijn plaats. Niet dat men uit 
alle delen van het land in groten getale naar het buitenland trok. Men bleef in hoofdzaak in 
het land. Deze binnenlandse migratie had allerlei oorzaken. Eén daarvan betrof huwelijken. 
Men vond elkaar na 1900 geleidelijk over grotere afstanden, uit verschillende gemeenten 
binnen eenzelfde provincie en ook wel uit twee verschillende provincies. Maar veel migratie 
had vooral te doen met een verslechtering van de economische omstandigheden in de 
oorspronkelijke woonplaats. Eind jaren twintig kwam vooral migratie voor uit de 
veenstreken waar de turfwinning immers rond 1925 afliep, verder uit de landbouwstreken in 
het noorden waar de prijzen in die tijd kelderden, uit de weidegebieden in Friesland, Noord-
Holland en Overijssel, en uit de vissersstadjes rond de Zuiderzee waar men zich bedreigd 
voelde door de komende afsluiting en het verlies van visgronden. Een onderzoek dat 
betrekking had op Friesland op het, eind van de negentiende eeuw, maakt duidelijk hoe 
gevarieerd de verhuisstroom kon verlopen. Het betrof Oostdongeradeel bij Dokkum. Boeren 
en landarbeiders en hun zoons trokken er tijdens de grote landbouwcrisis weg naar het 
Groningse platteland, maar ook naar de Verenigde Staten. De dochters zochten vaak werk 
als dienstbode in Dokkum. Middenstanders trokken er behalve naar Dokkum, ook naar 
Leeuwarden en de stad Groningen en naar steden elders in Nederland. Uit Friesland 
vertrokken tussen 1880 en 1910 alles bij elkaar zo'n twintigduizend mensen naar het 
buitenland. 
Voor zover de binnenlandse migratie in Nederland over de provinciegrenzen ging, 
profiteerden Noord- en Zuid-Holland het meest ervan en gingen Groningen, Gelderland, 
Zeeland, en vooral Friesland in inwonertal achteruit. Maar vaak verliep de migratie over veel 
kortere afstand, waarbij een groot deel van de migranten wel binnen de eigen provincie 
bleef maar pas geleidelijk de grote stad bereikte. Rotterdam trok rond 1910 een 
twintigduizend migranten per jaar. Gelet op de cijfers over de periode 1880-1910 was bijna 
de helft van hen geboren in Zuid-Holland, de andere helft in andere provincies. Daarvan 
leverden Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland samen nog weer ruim dertig 
procent. Opvallend was ook dat in de genoemde periode zes procent van de Rotterdamse 
immigranten uit Duitsland afkomstig was. De werkzaamheden die de immigranten 
vervolgens te doen kregen, waren heel gevarieerd. In Rotterdam waren rond 1910 nog veel 
geïmmigreerde mannen werkzaam in de bouw van goedkope arbeiderswoningen van 
mindere kwaliteit, maar de eisen van de Woningwet zaten de aannemers van die werken in 

                                                             
68 Dr. Rolf Schuursma, Jaren van opgang, Nederland 1900-1930, Amsterdam 2000. 
69 Zie ook de recensie van Huub Wijfjes, ‘Panorama van Nederland tussen 1900 en 1930’ Recensie van: R. 
Schuursma, Jaren van Opgang. Nederland 190-1930 (Balans 2000), de Volkskrant 5 mei 2000, Cicero: 
http://www.huubwijfjes.nl/upload/schuursma.pdf. 
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de weg en zo verminderde dat aantal geleidelijk. Veel meer immigranten waren te vinden bij 
de havenbedrijven, van wie een belangrijk deel als losse werklieden. Overigens was er niet 
een zodanige samenhang dat de toenemende scheepsbewegingen in de Rotterdamse haven 
ook direct een evenredige toename van het aantal immigrerende arbeiders ten gevolge had. 
Bovendien kwamen deze losse werkers meestal alleen aan de bak als ze persoonlijke relaties 
met een sjouwersbaas hadden en extra aantallen onbekende werkers werden dan ook 
zelden aangeworven. In de periode 1990-1910 kwam ruim twintig procent van de 
immigranten in Rotterdam bij mensen thuis terecht: het waren dienstmeisjes die voor een 
belangrijk deel van vrij dichtbij kwamen, voor een flink aantal ook uit Duitsland. 
 
Loon en werk 
Uiteraard kregen niet alle arbeiders en dagloners hetzelfde inkomen. Binnen de weinig 
riante lonen bestonden zelfs nogal eens grote verschillen. Een beeld geeft het volgende 
overzichtje dat op Den Haag betrekking had. In 1910 verdiende daar een geschoolde 
bouwvakker 2,60 gulden per dag. Een kantoorbediende kreeg nauwelijks minder, maar 
kleermakers en maatschoenmakers ontvingen van 1,90 tot 1,70 gulden, terwijl een werkster 
en een wasvrouw het met 1,30 gulden moesten doen. Een nettenboetster in Scheveningen 
ging met 1 gulden naar huis en een garnalenpelster kreeg maar 50 cent. Deze getallen 
zeggen ons op zichzelf niet zoveel, omdat de waarde van de gulden aanzienlijk groter was 
dan tegenwoordig, maar vooral ook omdat de bestedingsgewoonten zo totaal verschilden 
van de huidige dag.  
Belangrijker is de verhouding tussen de inkomens van de verschillende beroepscategorieën. 
Er waren daarbij dan nog grote verschillen naar regio. In het zuiden van het land lagen de 
lonen in het begin van de twintigste eeuw gemiddeld veel lager dan in het westen en het 
noorden, waardoor het industrialiseringsklimaat er in zekere zin wel gunstiger was, maar de 
werkers er dan ook nog meer op de rand van het bestaan leefden. Hoogstens zag een 
arbeider in Eindhoven, die veel minder kreeg dan zijn collega in het westen, nog wel kans om 
wat groenten te kweken en een geit te houden. Bij het ontwerpen van Enka-Tuindorp in Ede 
was rekening gehouden met grote tuinen waaruit de arbeiders ter aanvulling op het lage 
loon hun eigen voedsel konden betrekken. In de grote steden kon men op die wijze uiteraard 
niet uit de voeten. 
Meer mogelijkheid tot vergelijken verschaft de wijze waarop de arbeiders hun geld 
besteedden. Zeker de helft van wat de gemiddelde werkman rond 1900 kon betalen, ging op 
aan voedsel. Dit getal was tegen 1930 teruggelopen tot 40%, maar die neergaande lijn werd 
tijdens de eerste wereldoorlog en de eerste helft van de jaren twintig toch nog tijdelijk weer 
in ongunstige zin omgebogen. Het grootste deel van de rest van het inkomen van die 
doorsnee arbeider ging op aan huur, een klein deel aan kleding, licht en turf, eventueel 
schoolgeld, en vooral ook het begrafenisfonds omdat men aan een mooie begrafenis veel 
betekenis hechtte. Vanaf het eind van de negentiende eeuw hadden arbeiders geleidelijk 
wat meer bestedingsruimte gekregen voor kleding en ander dan het gebruikelijke, zeer 
eenvoudige voedsel, maar die ruimte bleef in de meeste- gevallen zeer beperkt.’70  
 
 
 
 

                                                             
70 Zie ook: Ben Speet, De tijd van burgers en stoommachines 1800-1900, Zwolle 2007;  A.F. Manning en P.W. 
Klein (red.), Nederland rond 1900, Amsterdam z.j. 
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1904: Capelle aan de IJssel 
 
Voor de route en kaarten van Krimpen naar Capelle verwijs ik naar BIJLAGE  XVII ZEVENTIEN 
KEER VERHUISD alsook voor enige historische informatie.71  
 
De Bette-woningen in Capelle aan de IJssel 
Bekend is: ‘Op 8 september 1904 zijn ze ingeschreven in Capelle aan de IJssel, komend uit 
Krimpen aan de IJssel. De adressen waar het gezin Bette gedurende vijf jaar (tot in augustus 
1909) in Capelle gewoond heeft, worden vermeld als C142, A23 en A27’.72  
 
Om te weten te komen waar deze huizen lagen, neem ik emailcontact op met een van de 
leden van de werkgroepen Historische vereniging van Capelle aan de IJssel (zie hun website), 
die mijn vraag aan een ‘deskundige’ voorlegt. Met kerende post krijg ik de navolgende 
reactie: 
‘Alle drie de adressen liggen aan de IJsselmondselaan, tot 1 augustus 1941 gemeente Capelle 
aan den IJssel, daarna gemeente Rotterdam-Kralingseveer. Qua huisnummering moet ik een 
slag om mijn arm houden omdat er driemaal een hernummering heeft plaatsgevonden, 
waarvan de administratie niet bewaard is gebleven. Dus er zou een klein verschil kunnen zijn 
met de huidige werkelijkheid. Volgens de gegevens die ik heb is: 

- C142 IJsselmondselaan, vermoedelijk huisnummer 20. 
- A23 IJsselmondselaan 110 
- A27 IJsselmondselaan 114 

 
IJsselmondselaan 20 (het buurtje werd Cuba genoemd) bestaat niet meer, maar mogelijk 
110 en 114 nog wel. Dit zal moeten worden onderzocht. Huisnummer 20 lag tussen de ’s-
Gravenweg en de spoorbaan (heden Abram van Rijckevorselweg), aan een stukje 
IJsselmondselaan dat geheel verdwenen is onder de Capelse wijk Fascinatio en het 
metrotracé, 110 en 114 liggen vrijwel zeker tussen de Abram van Rijckevorselweg en de 
Neushoornstraat  en werd de Zijdenkousenbuurt genoemd.’73  
 
Het Zijdenkousenbuurtje 
Op deze informatie doorbordurend komt uit het ontwerp bestemmingsplan Kralingseveer74 
het volgende naar voren:   
 
‘Forenzenwoningen Zijdenkousenbuurt. Het woonblok dat bekend staat als de 
Zijdenkousenbuurt was een van de eerste woningbouwprojecten voor forenzen in 
Kralingseveer met een gunstige ligging nabij de treinhalte. De eerste bewoners van deze 

                                                             
71 Voor een buitengewoon fraai foto- en tekstoverzicht van plaatsen aan de IJssel, (Rondje Hollandse IJssel - 
deel 2), https://natuurenlandschap.blogspot.nl/2015/01/rondje-hollandse-ijssel-deel-2.html. Voor foto’s m.b.t.  
geschiedenis van Capelle aan de IJssel: http://capelle.hosting.deventit.net/atlantispubliek/Default.aspx#.  
Voor een boekje met oude ansichten: 
http://www.europese-bibliotheek.nl/nl/boeken/Capelle_aan_den_IJssel_in_oude_ansichten/100-102290/artikel. 
72 Zie Archief Capelle aan de IJssel: http://www.capelleaandenijssel.nl/over-capelle-aan-den-ijssel/historisch-
archief-capelle_41149/. Voor Historische Vereniging Capelle aan den IJssel: http://www.hvc-capelle.nl/. 
73 Met dank aan Wim van den Bremen en Paul Weyling van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel. 
74 Zie voor dit bestemmingsplan, dat uitgebreide informatie geeft over de historische ontwikkelingen: 
http://www.rotterdam.nl/Clusters/RSO/Document%202013/Bekendmakingen/Bestemmingsplannen/DEELGEMEENTE%20P
RINS%20ALEXANDER/Ontwerpbestemmingsplan%20Kralingseveer.pdf. 
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huizen waren Rotterdammers die de hoge huren konden betalen. De woningen hebben 
diepe achtertuinen die bedoeld waren voor het verbouwen van eigen groenten en fruit. 
Forenzenwoningen Zijdenkousenbuurt, IJsselmondselaan 136-188.’ 
De conclusie voor dit Zijdenkousenbuurtje in het bestemmingsplan:  
 
‘Een deel van de gebouwen in Kralingseveer is aan het verzakken vanwege slechte 
funderingen. Een mogelijkheid om de verzakkingsproblemen tegen te gaan, is sloop van de 
oude bebouwing en de bouw van goedgefundeerde nieuwbouw. De panden die binnen een 
probleemgebied liggen of worden bedreigd door de verzakking worden daarom niet 
opgenomen op de verbeelding als cultuurhistorisch waardevol. Gezien de problemen kan 
goed gemotiveerd worden waarom sloop van het object wegens technische en 
maatschappelijke redenen noodzakelijk is. Dit zijn de panden van het "zijdenkousenbuurtje" 
aan de IJsselmondselaan 136-188 en de voormalige boerderij, IJsselmondselaan 358.’ 
 
Ofwel, de woningen uit de Capelse tijd van Jan en Adriana Bette met hun gezin zijn niet meer 
aanwezig. 
 

 
 

 
 

Twee foto’s van het stukje IJsselmondselaan waar nummer 20 op voorkomt75 
 

                                                             
75 Met dank aan de heer Paul Weyling van HVC; zie ook zijn alternatieve duiding van deze huizen alsook de 
hiervoor genoemde C142, A23 en A27 in de Bijlage XVII ZEVENTIEN KEER VERHUISD. 
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Een Capelse straat rond 1900 
 

 
 

Gezicht op de Nijverheidstraat in oostelijke richting, met rechts de reparatiewerf van A. Vuijk. Datering 1904 
 

 
 

Nijverheidstraat, gezien in oostelijke richting, ter hoogte van huisnummer 48. 
Het fraaie pand met huisnummer 50 rechts is de winkel in galanterieën en ijzerwaren 

van Sijmen van Kleef. Daarnaast op nummer 52 had Leen Stolk een handel in tabakswaren 
 

 
 

Nijverheidstraat gezien in oostelijke richting. 
Uiterst links Nijverheidstraat 275, de woning van scheepsbouwer Pieter Vuijk. 

Op de achtergrond de glashut van de Zuid-Hollandsche glasblazerij 
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Werken op een scheepswerf  
Van oudsher waren de belangrijkste activiteiten in Capelle landbouw en visserij. In de loop 
van de negentiende eeuw werden de steenfabrieken een belangrijke vorm van inkomsten. 
Zij bleven dat tot in de twintigste eeuw. Daarnaast telde het dorp veel scheepsbouwers en 
kwam er rond 1860 ook in bescheiden mate industrie op. 
Capelle kende begin 20ste eeuw een aantal scheepswerven aan de rivier, zoals Wed. A. 
Duyvendijk, Vuyk, Hoogendijk en Kalkman. De meest bekend was de scheepswerf A.Vuyk & 
Zonen te Capelle aan de IJssel (tot 1979) opgericht op 15-12-1872 door Adrianus Vuyk, 
scheepsbouwmeester, geboren op 26-09-1839. 
 
Door de boekerij van de Historische Vereniging Capelle aan de IJssel te bekijken, kwam door 
een van de boekjes met in de titel het woord Vuijk (de scheepswerf76) mij in herinnering dat 
er thuis over werd gesproken dat oom Jan Bette daar als smid heeft gewerkt. Ik vroeg me 
zelfs af of mijn grootvader daar ook heeft gewerkt, al was het maar kort, blijkbaar… In 1909 
vertrokken zij naar Rotterdam. 
Over de situatie van dat werken op de scheepswerf Vuijk vond ik nog het volgende:  
Bij de jaarwisseling 1905-1906 worden de drie zonen van de directeur in het bedrijf 
opgenomen wordt de firma A. Vuyk & Zonen opgericht.  In 1908 was het personeelsbestand 
opgelopen tot circa 180 man : voornamelijk ijzerwerkers en klinkers. In die jaren begon de 
arbeiders in de zomer s' ochtends om 5.00 uur en eindigden s' avonds om 19.00 uur. In de 
winter waren de arbeidstijden van 7.00 uur tot 20.00 uur. Als er geen werk was, kregen de 
arbeiders ook geen loon! Er waren in die tijd nog geen kranen, scheepsplaten werden op het 
terrein door mankracht naar het schip gerold. Ook kende men regenverlet,  als het 2 uur 
achtereen regende, werd het werfpersoneel naar huis gestuurd.77  
 

    
 

Houten scheepsbouw78 rond 1900 
 

 
                                                             

76 Voor een boeiende geschiedenis en genealogie rond een andere scheepmakerij: ‘Scheepswerf C. Vermeulen 
in Krimpen aan den IJssel, 1854-1914’: https://roekelg.home.xs4all.nl/genealogie/VermWerf.html.  
77 Bron: http://www.capelsewijken.nl/wopcaphistorie10.html. 
78 Over de veranderingen in o.m. de scheepsbouw na 1900: A.A.A. de la Bruhèze, H.W. Lintsen, Arie Rip, J.W. 
Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie, Zutphen 2003. 
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1909: Huwelijk Rebecca Elizabeth Bette en Cornelis van der Ent  
 
Bij het onderzoeken van de genealogische Bette-gegevens in Capelle aan de IJssel blijkt dat 
de ouders alleen via hun dochter Rebecca Elizabeth in de archiefstukken voorkomen, 
namelijk bij haar huwelijk met Cornelis van der Ent, 13 mei 1909. En wel onder de volgende 
gegevens, die we daarna via de akte nader onderzoeken om wat meer over vader Jan en 
moeder Adriana te weten te komen. 
Naam   Rebecca Elizabeth Bette  
Geboren  ca. 1886  Dinteloord, Noord-Brabant, NLD 
Geslacht  Vrouwelijk  
Overleden  Datum onbekend  
Persoon-ID  I213778    
Vader   Johannis Izaak bette  
Moeder   Adriana Stolk  
Gezins-ID  F67983   Gezinsblad 
Gezin   Cornelis van der Ent,  geb. 3 aug 1881, Rhoon, Zuid-Holland, NLD  (ovl. leeftijd 54 jaar)  
Getrouwd  13 mei 1909   Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland, NLD  akte nummer 8 
Gezins-ID  F67982   Gezinsblad 
 

 
 
Cornelis van der Ent is bij zijn huwelijk 27 jaar oud, geboren in Rhoon, wonende in Berkel en 
Roden-rijs, van beroep molenaarsknecht, meerderjarige zoon van Daniel van der Ent, 
opperman en van Trijntje Struijk, beide wonende te Berkel en Rodenrijs.  
Rebecca Elizabeth Bette is 23 jaar oud, geboren in Dinteloord, wonende in Capelle aan de 
IJssel, van beroep dienstbode, meerderjarige dochter van Johannis Izaak Bette, arbeider, en 
van Adriana Stolk, beide wonende te Capelle aan de IJssel. 
De stukken met betrekking tot hun geboorte zijn overhandigd, alsook het bewijs dat Cornelis 
heeft voldaan aan zijn Nationale Militie (1901, gem. Hoogvliet, niet tot dienst verplicht). 
Beiderzijds ouders zijn tegenwoordig en verklaren hun toestemming aan de voltrekking van 
dit huwelijk te geven.  
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Huwelijksakte Rebecca Elizabeth Bette en Cornelis van der Ent79, Capelle aan de IJssel, 13 mei 1909.80 
 
De afkondigingen van dit huwelijk zijn te Capelle aan de IJssel en Berkel en Rodenrijs 
gedaan op de zondagen 2 en 9 mei jl.  
 
Getuigen zijn:  Pieter van der Ent, 29 jaar, bakkersknecht te Berkel en Rodenrijs 
   Willem van der Ent, 26 jaar, tuinder te Berkel en Rodenrijs 
   Adrianus van der Ent, 24 jaar, tuinder te Berkel en Rodenrijs 
   Jacob van Gijzen, 27 jaar, tuinder te Overschie 

De drie eerste getuigen zijn broers en de vierde is de zwager van de 
bruidegom.  

Uit de Huwelijksbijlagen neem ik nog de onderstaande stukken over via 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-8ZS9-PK?mode=g&i=1964&cc=1576401 en stel vast dat het 
beroep van Johannis Izaak Bette hier is aangegeven met ‘arbeider’.  
 

                                                             
79 Voor genealogie Cornelis van der Ent: https://www.genealogieonline.nl/de/demmers-harmeijer-extended-
family/I405432.php. Gemeente Archief Rotterdam, Bergschenhoek: overlijdensakte nr. 3.  
80 Bron: Via Family Search:  http://genver.nl/zh/bs0502.htm, specifiek trouwakte aktenummer 8: 13 mei 1909: 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y3M3-2Z5?mode=g&i=127&cc=1576401  
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De bruiloft van hun dochter Rebekka en schoonzoon Cor van der Ent is 13 mei 1909 en hun 
inschrijving in de gemeente Rotterdam is nog geen drie maanden later op 12 augustus 1909.  
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HET GEZIN VAN JOHANNIS IZAAK BETTE II EN ADRIANA STOLK IN ROTTERDAM-KRALINGSEVEER 
 
1909: Verhuizing naar Kralingseveer in augustus 
Voor de route en kaarten van Capelle aan de IJssel naar Rotterdam, Kralingseveer verwijs ik 
naar BIJLAGE XVII ZEVENTIEN KEER VERHUISD. Op 12 augustus 1909 zijn Johannis Izaak en 
Adriana met hun gezin ingeschreven op het Rotterdamse adres Schaardijk 463 (wijk 
Kralingseveer). Dit blijkt aan de rand van de Maas te zijn, opnieuw woningen die er niet meer 
staan vanwege de ontwikkelingen van de bouw van de Van Brienenoordbrug (1965) en een 
aangenzend bedrijventerrein. In 1900 stond hier een rijtje arbeiderswoningen.  
 

 
 

Onder de woorden Vee en Veldlust, ligt de Schaardijk, hoge nummering. 
 

 
 

De omgeving van Schaardijk 463 van 1909 in juni 2015  
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De Schaardijk richting Rotterdam met op de achtergrond de molen ‘De Liefde’ 
 
Rond 1900 kwam er ook nieuwe bedrijvigheid in Kralingseveer, met name in de buitendijkse 
gebieden. Daar waren onder andere scheepswerven, een machinefabriek, een metaalbedrijf 
en later een zand- en grindoverslagbedrijf met betonmortelcentrale te vinden. Een aantal 
daarvan is inmiddels alweer verdwenen, maar als gevolg van deze bedrijvigheid ontwikkelde 
zich binnendijks een flinke uitbreiding van het dorp. Eerst werden langs de IJsselmondselaan 
een kerk, een school en huizen gebouwd, onder andere rug-aan-rugwoningen voor 
arbeiders.81 
 
Wat de reden van het vertrek van Jan en Adriana met hun gezin van Kralingseveer naar 
Kralingen was, blijft, zoals vele zaken in een historisch verslag, onbekend. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft het van doen gehad met een mogelijkheid voor vader Jan op 
betere werkvooruitzichten, dan wel (voortgezette) scholing voor de kinderen. Ze vertrokken 
op enig moment na 1909 naar de Touwslagerstraat 25b.   

                                                             
81 Voor Wijkhistorie Kralingseveer: http://www.rotterdamwoont.nl/neighbourhoods/view/18/Kralingseveer en 
Arie van der Velden & Maarten Visser, Waar Maas en IJssel samenstromen: de geschiedenis van Kralingsche 
Veer in verleden, heden en toekomst, Stichting Geschiedenisschrijving Oud Kralingsche Veer, 1995. Vanwege  
het overlijden van de tweede auteur, Maarten Visser, in 2009 werd er in  HVC Nieuwsbrief zomer 2009 p.31 
door Paul Weyling een uitgebreid In Memoriam over Visser opgenomen, waarin historische details met 
betrekking tot Capelle aan de IJssel en Kralingseveer. Visser was een van de oprichters van HVC.  
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HET GEZIN VAN JOHANNIS IZAAK II BETTE EN ADRIANA STOLK IN ROTTERDAM-KRALINGEN82 
 
Tussen 1909 en 1911 
Voor de route en kaarten van Kralingseveer naar Rotterdam-Kralingen verwijs ik naar 
BIJLAGE  ZEVENTIEN KEER VERHUISD. De Touwslagerstraat is een van de straten van de 
Rotterdamse wijk Kralingen. Het Rotterdams Archief toont de historie van de naam en geeft 
een plaatsaanduiding. 
 
Deze straatnaam herinnert aan de lijnbanen, die de Admiraliteit op de Maze in de buurt bezat. Voor 
het bombardement in mei 1940 liep een Touwslagerstraat van de Speelmanstraat naar de 
Speelmandwarsstraat.83 Tot 1902 droeg die straat de naam Touwslagerspad. Deze laatste naam werd 
bij besluit van 4 maart 1947 gegeven aan een nieuwe straat achter de Oostzeedijk, lopende van de 
Speelmanstraat naar de Dijkstraat. In 1950 ontving de straat haar tegenwoordige naam. 
 

 
 
Om meer over deze straat te weten te komen geeft Stadsarchief Rotterdam deze link: 
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/vraagbaak/zelf-onderzoek-doen/onderzoek-naar-
locaties. Omdat ook deze buurt veel schade heeft ondervonden van het bombardement in 
1940, staan de oorspronkelijke huizen er niet meer. Hieronder de aangrenzende Dijkstraat 
na het bombardement.  
 

 

                                                             
82 Voor een ongelofelijk fraaie en enorme hoeveelheid gegevens over de geschiedenis van het oude Rotterdam, 
ook over Kralingen, met oude foto’s, zie  http://www.engelfriet.net/Alie/Aad/kralingen.htm; niet minder van 
belang is het fotoboek van Kees Nieuwenhuijzen, Rotterdam gefotografeerd in de 19de eeuw, Amsterdam 1974. 
83 Zie ook http://www.kralingen.nl/straat/touwslagersstraat. 
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1911: Huwelijk van Jan Bette en Barbera Jeannette van Wijngaarden, 6 september  
 

 
 

Huwelijksakte Jan Bette en Barbera Jeannette van Wijngaarden, Rotterdam, 6 september 1911, aktenr. 2209. 
Bron: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-1TSV-FF?mode=g&i=2482&cc=1576401, zie voor alle 
mogelijkheden van Family Search in het gebied Rotterdam (1679-1942): 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-1TSV-FF?owc=9PDX-
FM9%3A114912701%3Fcc%3D1576401&cc=1576401.     
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Huwelijkbijlagen84 Jan Bette en Barbera Jeannette van Wijngaarden, Rotterdam, 6 september 1911. 

                                                             
84 Een viertal Huwelijksbijlagen is te vinden via de link hierna (waarbij ik de geboorteakten van Jan en Barbera 
achterwege laat, gegevens zijn bekend). De andere tweeakten geven nieuwe bijzonderheden. De link: 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-R853-S?mode=g&i=3033&wc=9PFQ-2NL%3A114912701%2C162935401&cc=1576401. 
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Gegevens en conclusies uit de akten van 1911 
1. Van vader Johannis Izaak Bette wordt opgegeven dat hij 50 jaar oud is en van beroep  

scheepmakersknecht 
2. Adriana Stolk is in september 1911 52 jaar oud 
3. Jan Bette is 21 jaar oud en van beroep vuurwerker 
4. Barbera Jeannette van Wijngaarden is 24 jaar oud, geboren te Willeskop85 en ze 

woont in Rotterdam 
5. Haar vader en moeder Jan van Wijngaarden (50), los werkman en Jeannette Braggaar 

wonen in 1911 in Rotterdam 
6. De getuigen zijn stadssergeanten86 ofwel gemeenteboden, hoogstwaarschijnlijk geen 

familie  
7. De handtekeningen zijn fraai en helder 
8. Jan Bette woont in 1911 bij zijn ouders thuis, in de Waterloostraat 92b 
9. Barbera woont niet bij haar ouders in huis, wel in dezelfde straat: Aegidiusstraat 213a 
10. De ouders van Barbera van Wijngaarden wonen in de Aegidiusstraat nummer 82 

 
Conclusies  

1. We stellen vast dat Jan en Adriana met hun gezin ergens tussen 1909 en 1911 zijn 
verhuisd van de Kralingse Touwslagerstraat naar de Waterloostraat87 
 

 
 

2. Jan en Barbera woonden bepaald bij elkaar in de buurt, een afstand van 600 meter… 
 

 
 

 
 

                                                             
85 Willeskop is een buurtschap die deels in de gemeente Montfoort en deels in de gemeente Oudewater ligt in 
de Nederlandse provincie Utrecht en bestaat uit een aantal boerderijen en huizen. De omgeving is een 
bijzonder fraai natuurgebied, het ligt tussen Oudewater en Montfoort.  
86 Stadssergeant, stadsbode, gemeentebode, in die tijd nog plaatselijk zo bekend, althans te Rotterdam. 
87 Over de Waterloostraat, zie http://www.kralingen.nl/straat/waterloostraat.  
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Waar wonen de eerste twee getrouwde kinderen, Rebecca en Jan? 
 
Cornelis van der Ent en Rebecca Elizabeth Bette  
Dit echtpaar is in Bergschenhoek gaan wonen. De door mij in 1990 opgevraagde 
persoonskaart geeft de nadere adressen. We weten dat Cornelis van der Ent 16 januari 1936 
te Bergschenhoek overleden is. Daar hadden zij volgens de familieoverlevering een tuinderij. 
Waar ligt Bergschenhoek en wat is er over dit echtpaar te vinden? Hieronder samengevat. 
Eerst de drie plaatsen van gebeurtenis:  
 

 
 
De genealogische kaartenbak van Hubertus Marinus Bette geeft de volgende informatie: 
 

 
 
Voor wat betreft de openbaarheidsbeperking (zoals die te vinden is op de persoonskaart hieronder) geldt in 2017:  
Het Stadsarchief Rotterdam wijst op het volgende: u mag gegevens over nog levende personen alleen gebruiken voor 
historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek (ook het beoefenen van genealogie valt hieronder); Gegevens 
over de godsdienstige levensovertuiging, gezondheid, alsmede gegevens over het lidmaatschap van een 
vakvereniging van nog levende personen mogen alleen gebruikt worden voor: • wetenschappelijk en statistisch 
onderzoek voor zover dit onderzoek een algemeen belang dient; • verwerking van de gegevens voor het betreffende 
onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is; • het vragen van uitdrukkelijke toestemming aan de 
betreffende personen onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost;• bij de verdere verwerking van de 
gegevens voorzien is in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig 
wordt geschaad. Dit geldt uitdrukkelijk voor het raadplegen - al dan niet on line - van gezinskaarten uit het 
bevolkingsregister 1880-1938. Door via deze website verder te gaan met het zoeken in deze bestanden verklaart u 
naar bovenstaande gedragsregels te zullen handelen. 
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Persoonskaart Rebecca Elizabeth Bette (1885-1981). 
 

Cornelis en Rebecca woonden dus Nieuweweg 4 in Bergschenhoek. Cornelis van der Ent 
overlijdt 16 januari 1936 in Bergschenhoek; ze hebben geen kinderen; 31 oktober 1936 
verhuist weduwe Rebecca van der Ent-Bette naar Overschie en woont op Bovendijk 284 (nu 
buitengebied). Vandaar gaat het naar in 1937 naar Berkel, Zuidersingel 98 vanwege haar 
huwelijk met groentenkoopman Pieter Bijl. De adressen van haar en hun verdere levensweg 
naar Pernis (Pastoriedijk 500) zijn op de persoonskaart te vinden.  
 
N.B. Haar verdere leven en dat van de andere Bette-kinderen uit het gezin van Johannis Izaak en 
Adriana Stolk is beschreven in Hubertus Marinus Bette, een familiegeschiedenis I, Veenendaal 2007. 
Van Cornelis van der Ent is een boek in mijn bezit: W.F.A. Winckel ‘Wereld en Kerklid in de twintigste 
eeuw, een allegorische reisbeschrijving, naar Amerikaanse uitgave van W.L. Harris, Amsterdam z.j., 
welk boek een religieus-ernstige en piëtistische inslag doet vermoeden.  
 

 
 

Rebecca Elizabeth Bette en Cornelis van der Ent  
op hun tuinderij in Bergschenhoek.. 
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Jan Bette en Barbera van Wijngaarden 
Dit echtpaar is in Rotterdam gaan wonen, de verschillende adressen zijn op onderstaande 
persoonskaart te vinden (die ik via HVC ontving). Deze bladzijde toont een complete levens-
geschiedenis! Van hen is geen foto in mijn bezit. 
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1912/1913: Geboorte en overlijden Adriana Johanna Bette, het eerste kleinkind  
Het lijkt erop dat Jan en Barbera na hun huwelijk eerst zijn gaan inwonen op de 
Aegidiusstraat 82, het adres van de ouders van Barbera. Jan is eerst vuurwerker van beroep, 
later nader omschreven als smid. Ze zijn wat kerkgenootschap betreft Gereformeerd.  
Laten we eens zien of de geboorteakte van Adriana Johanna (de vernoemingen naar haar 
grootouders van vaders kant en vader van moeders kant zijn duidelijk) meer licht op het 
adres werpt: zij is 20 juni 1912 in Rotterdam geboren, maar helaas al na zeven maanden op 
21 januari 1913 overleden.88 Haar geboortakte noch overlijdensakte kan digitaal ingezien 
worden.89 Dit niet vanwege beperkte openbaarheid, maar vanwege het feit dat lang niet alle 
(al wel openbare) akten gedigitaliseerd zijn.  
 

 
 
Overlijdensakte Adriana Johanna Bette, Rotterdam, 21-01 1913 
 
We vinden hier dat Adriana Johanna is overleden in de Kralingse Weteringstraat nummer 
87b, een straat die in de persoons/gezinskaart overigens met ‘Wetering’wordt genoemd. Het 
beroep van haar vader Jan Bette is smidsknecht.  
De vreugde die een eerste kleinkind aan Jan en Adriana gebracht zal hebben, wordt kort 
daarna verdriet vanwege haar overlijden.  
 
 

                                                             
88 Via: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-1TSV-FF?owc=9PDX-FM9%3A114912701%3Fcc%3D1576401&cc=1576401.     
89 Wiewaswie geeft wel alle gegevens, maar de akte als zodanig kan niet worden zichtbaar gemaakt: 
https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/217669600/srcid/1678393/oid/4. We 
kunnen voor wat betreft de overlijdensakte terugvallen op Familysearch, maar ook hier geen geboorten uit 1912: 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-1T3C-WX?i=214&wc=9PDN-
RM3%3A114912701%2C167090301&cc=1576401. Opmerkelijk is nog wel het overlijden van een 80-jarige Adriana Johanna 
Bette in Buurmalsen, 31-01 1911; zie Isaac en Simon Bette, polderboeren rond Dinteloord, Veenendaal 2016, p.256 e.v. 
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Aegidiusstraat, Weteringstraat 87b, Adamhofstraat 104; dit is de buurt van paralelle straten in Kralingen waar 
Jan en Barbera woonden. Wie het opzoekt ziet nog steeds bestaande straten van (portiek)flats van 3 of 4 hoog.  
 
1914: Geboorte Jeannette Adriana Johanna Bette, het tweede kleinkind, 18 januari 
Omdat in het archief van Rotterdam deze geboorteakten nog niet digitaal doorzoekbaar 
zijn,90 en ook Familysearch voor Rotterdamse geboorten niet verder gaat dan 190291 blijven 
voor internetonderzoek de loutere data over en dan zullen we geen gebruik kunnen maken 
van de nadere aktegegevens (tenzij we die opvragen). We houden het in dit geval bij data. 
Wel kunnen we soms verder zoeken met andere sites (die gegevens gereconstrueerd 
hebben) zoals de Stichting Voorouder: Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 
193092. Maar in ons geval zijn hun gegevens, voor wat de kinderen van dit gezin betreft, 
beperkt gebleven tot het eerste kind.  
 
1915: Geboorte van Johannis Izaak Bette, het derde kleinkind, 17 juli 
Van deze Johannis Izaak is via de digitale wegen in Nederland niet veel te vinden. De 
persoonskaart is te vinden via Digitale Stamboom Rotterdam.93 Doordat  de familie contact 
gezocht heeft ben ik meer te weten gekomen en kreeg ik de genealogische informatie die te 
vinden is onder ‘Hoe ging het verder met de kleinkinderen van Johannis Izaak Bette en 
Adriana Stolk?’.  

 
 

                                                             
90 Wiewaswie:    Charlois: 1850-1895; Delfshaven: 1850-1886; Hillegersberg 1850-1911; Hoogvliet, 1852-1934; 
IJsselmonde, 1850-1920; Kralingen, 1860-1895; Overschie, 1850-1926; Pernis, 1850-1856, 1890-1927 (de 
overige bevolkingsregisters zijn verbrand); Rotterdam, periode 1880-1910; Schiebroek, 1850-1930; zie verder 
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/digitale-stamboom. 
91 Zie het overzicht van gefotografeerde akten voor Rotterdam:  https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-1T3C-
WX?owc=9PDX-FM9%3A114912701%3Fcc%3D1576401&wc=9PDN-RM3%3A114912701%2C167090301&cc=1576401.  
92 Zie: https://rotterdam.voorouder.nl/familygroup.php?familyID=F337639&tree=voorouders.  
93 Zie: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/scan.aspx?book=R&id=1272039. 
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1916: Huwelijk zoon Izaak Johannes met Neeltje Elizabeth Markus, 13 september 
Stadsarchief Rotterdam noemt de volgende gegevens.  
N.B. Dit gezin zet zich voort (4 kinderen: Johannis Izaak 1917; Gerrit 1918; Adriana 1921; Jan 1922) in 
Rotterdam-Hilligersberg (Terbregselaan, Pr. Fred. Hendrikstr, R. Rottekade, Julianalaan). 
Bruidegom   Izaäk Johannis Bette , geb. Dinteloord en Prinseland 24 jaar 
Vader    Johannes Izaäk Bette 
Moeder    Adriana Stolk 
Bruid    Neeltje Markus , geb. Kralingen 26 jaar 
Vader    Gerrit Markus 
Moeder    Gerdina Johanna Lagerwaard 
Plaats huwelijk   Rotterdam 
Huwelijksdatum   13-09-1916 
Bron    Rotterdam 1916 o87 
 
1917: Huwelijk dochter Elizabeth Rebecca Bette met Hendrik de Bakker, 14 maart 
N.B. Dit gezin zet zich voort (4 kinderen: Pieterje Lena 1918; Johanna Adriana 1920; Marinus 1922; Adriana 
1925) in Gouda, Rotterdam-Charlois en Den Haag. 
Bruidegom   Hendrik de Bakker , geb. Heenvliet 29 jaar 
Vader    Marinus de Bakker 
Moeder    Lena van der Meer 
Bruid    Elizabeth Rebecca Bette , geb. Dinteloord en Prinseland 28 jaar 
Vader    Johannis Izaäk Bette 
Moeder    Adriana Stolk 
Plaats huwelijk   Rotterdam 
Huwelijksdatum   14-03-1917 
Bron    Rotterdam 1917 c67 
 
1920: Overlijden van Johannis Izaak (II) Bette, 21 mei 
Wanneer iemand die je kent overlijdt, maakt dat indruk. Wanneer een vader of moeder uit 
een gezin overlijdt, is die impact op alle gezins- en familieleden heel groot. Dat komt onder 
meer omdat bij zo’n definitief verlies de persoonlijke geschiedenis die je met zo iemand hebt 
als het ware verdicht, versterkt zich naar voren dringt. Hoe het was met hem of haar… en dat 
dit nooit meer zo zal zijn. Het verdriet vanwege dat ‘nooit meer…’ zal door ieder mens wel 
verschillend worden beleefd, maar ook aan het denken zetten. 
 
Mijn grootvader heb ik niet gekend. Toch houdt zijn overlijden me bezig. Wat zijn de 
tastbare gevolgen van het leven van deze mens, wat zijn de sporen die hij na zo’n 100 jaar 
nalaat? Hieronder zal ik uitleggen waarom zelf zijn overlijdensakte in eerste instantie niet 
gevonden werd. Navraag in de familie naar een foto van Johannis Izaak Bette en Adriana 
Stolk heeft niets opgeleverd. Wat was ooit van hem, wat was ooit dóór hen, dat ik nu ‘in 
handen’ heb? Opeens komt de gedachte in mij op: ikzelf en ons nageslacht. Het tastbare 
bewijs van zijn bestaan en de in de geschiedenis doorgegeven zin van het leven van onze 
grootouders zijn wijzelf. Die hele familie (waarvan de meesten elkaar niet kennen), die uit 
Johannis Izaak Bette en Adriana Stolk voortgesproten zijn. Nota bene tot in Zuid Afrika toe. 
Dit geldt voor heel die rij van in mijn boeken beschreven voorouders. Het wonder en de 
genade van het geschonken leven. Daar valt een boek met de handtekeningen van Jan en 
Adriana (hoe fraai ook) toch een beetje bij in het niet.  
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Wanneer een mens die we liefhebben overlijdt, confronteert dat intens met het raadsel van 
de dood.94 Het leven om je heen gaat gewoon door, maar bij het verlies van een geliefde lijkt 
het wel of het eigen leven stilstaat en veel later pas langzaam weer op gang komt. Als uit een 
soort verdoving. Soms kan dat een hele tijd duren. 
 
Hoe dan ook, voor een gezin in het begin van de 20ste eeuw heeft daarbij, als het een vader 
betreft, nog een rol gespeeld dat de kostwinner wegvalt. Hoe moeten wij nu verder?  
 
In het gezin van Johannis Izaak Bette zullen bij zijn overlijden in de lente van 1920 deze en 
zulke dingen door de harten van hen die hem liefhadden zijn heengegaan. Van de zeven 
kinderen die Jan en Adriana kregen, was het meisje Maria al vroeg na haar geboorte in 
Poortvliet overleden. Met de overige zes kinderen hadden ze een hele zwerftocht gemaakt 
om uiteindelijk met een kleiner gezin in een huis aan de Kralingse Waterloostraat (92b) 
terecht te komen. Want inmiddels waren vier van hun kinderen (Rebecca, Jan, Izaak en 
Elizabeth) getrouwd en hadden zij kleinkinderen gekregen.  
Alleen Geertje van vijfentwintig (1894) en Hubertus van twintig (1899) waren nog inwonend 
aan de Waterloostraat. Uit de overlevering heb ik begrepen dat Geertje een buitengewoon 
goede naaister was en op die manier geld verdiende terwijl Bertus op een kantoor werkte, 
waarschijnlijk in de boekhouding.  
 
Veel familie in hun Rotterdamse omgeving hadden ze niet, Jan en Adriana. Vader Jan was 
zelf de enige overgeblevene van de zes kinderen uit zijn ouderlijk gezin. Mogelijk  dat een 
broer van Adriana, Gerard Stolk met zijn tweede vrouw Caroline Thieman op de begrafenis 
waren;  zij woonden in Rotterdam.  
 
Zoektocht naar de overlijdensakte van Johannis Izaak Bette 
 

1. De zakelijke gegevens volgens het Stadsarchief Rotterdam zijn de volgende: 
Overledene   Johannis Izaak Bette, leeftijd 56 jaar 
Vader    Johannis Bette 
Moeder    Elizabeth van der Vliet 
Echtgenoo/te   Adriana Stolk 
Plaats    Rotterdam 
Datum overlijden  21-05-1920  
Opmerkingen   akte nr. 2812 
Geboren  Dinteloord en Princeland 
Bron    Rotterdam 1920 f036v 
  
Akte 2812 blijkt digitaal niet in te zien. Dan proberen we andere wegen om nadere gegevens 
te verkrijgen:  
 

2. De Genealogie Werkbalk suggereert de volgende collecties bij FamilySearch: 

• Rotterdam » Overlijden 1918-1920 v/a 3566 t/m 5970 (dit blijken de oneven nummer, 2811 is een 
overlijden 20 mei, aangetekend op 22 mei)  

                                                             
94 Zie voor de religieuze en geestelijke dimensie en de betekenis van leven en sterven en daarna, bijvoorbeeld 
mijn boekje ‘De grote verandering, gedachten over de hemel, de opstanding der doden en het eeuwige leven, 
Veenendaal 2000: http://www.bettecolours.nl/boeken/de-grote-verandering/. 
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• Rotterdam » Overlijden 1920-1923 v/a 5971 (hier kan ik niets vinden, sluit ook aan op de vorige en is 
dus later) 

• Rotterdam » Overlijden 1900-1932 alfabetische registers (zie hieronder)  
• Rotterdam » Overlijden 1917-1922 extracten (mei en juni grondig doorgenomen, niet te vinden) 
• Rotterdam » Overlijden 1913-1932 extracten  (is Hoek van Holland)  

In de alfabetische registers 1900-1932 vinden we dat de datum van de akte 22 mei 1920 is, 
Jan is overleden op de 20ste mei.  

 
 
Bij hardgrondig naspeuren blijkt het volgende: de even nummers (zoals 2812) zijn niet te 
vinden in de films van Family Search. 
 
Via Genealogieonline Openarchieven is te vinden: 
https://www.openarch.nl/show.php?archive=srt&identifier=527bfcdf-e627-3207-3ef1-a0715edd6625&lang=nl&six=6 : 
Overledene Johannis Izaak Bette, geboren te Dinteloord en Princeland 
Relatie Adriana Stolk, echtgenoot/echtgenote van overledene 
Opmerking akte nr. 2812 
Stadsarchief Rotterdam - BS Overlijden 
Burgerlijke Stand Rotterdam, overlijdensakten, Rotterdam, archief NL-RtSA_999-09, 1920, 
aktenummer f036v: niet in te zien 
 
Een eveneens even aktenummer, 2810, vond ik via Google, maar ook alleen de technische 
gegevens: https://www.openarch.nl/show.php?archive=srt&identifier=857c32ee-faba-55e0-c1dc-c74da2a3576b&lang=nl  

Stadsarchief Rotterdam - BS Overlijden 
Burgerlijke Stand Rotterdam, overlijdensakten, Rotterdam, archief NL-RtSA_999-09, 1920, 
aktenummer f036v: blijkt niet in te zien.  
 

3. De website van Stadsarchief Rotterdam geeft de volgende verduidelijking: 
 

Begin 2017 wordt de volledige inhoud van de Digitale Stamboom overgezet naar een 
nieuwe applicatie. Deze applicatie biedt een uitgebreid scala aan zoek- en 
raadpleegmogelijkheden. De verwachte live-gang van deze nieuwe omgeving is maart 2017. 
Voor die tijd zullen de volgende problemen zich nog voor blijven doen: 

 
    ‘Voorlopig is het niet mogelijk om akten van de Burgerlijke Stand en DTB van 

Rotterdam te bestellen. Op onze studiezaal kunt u zelf kosteloos scans maken van de 
microfiches waar deze bestanden grotendeels op zijn terug te vinden. 

    Mocht u een fout in een akte willen doorgeven via “Meld fout”, dan krijgt u bij het 
versturen van het foutmeldingsformulier de melding ‘server runtime error’. De fout wordt bij 
ons wel geregistreerd, de foutmelding kunt u negeren. 

    Het is momenteel niet mogelijk om uitgebreid te zoeken. Na het zoeken op twee 
zoekvelden (familienaam, voornaam, rol) onder “geavanceerd zoeken” zegt de applicatie 
onterecht dat er geen resultaten gevonden zijn.’ 

 
4. Uit diverse internetblogs meen ik te moeten opmaken dat het Stadsarchief 

Rotterdam juist op dit moment deze films in bewerking heeft om tot nieuwe 
presentatie te komen. Maar dan… 
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N.B. Wie al een langere periode historisch onderzoek doet, verzamelt en documenteert door de jaren heen 
zeer veel gegevens. Van tijd tot tijd laat ik bij een deelonderzoek als dit wat er al eerder over gevonden is weer 
eens rustig de revue passeren om vast te stellen of er niet iets over het hoofd is gezien. Wie schets mijn 
verbazing dat ik jaren geleden bij eerder onderzoek de overlijdensakte van grootvader Johannis Izaak Bette al 
heb opgevraagd. Hier volgt dus de gezochte akte 2812! 
 
De overlijdensakte van Johannis Izaak Bette  
 

 
 

Burgerlijke Stand Rotterdam, overlijdensakte Johannis Izaak Bette 21-05 1920, archief NL-RtSA_999-09, 1920, 
aktenummer f036v / 2812. 
Johannis Izaak Bette is bij overlijden 56 jaar, woont Waterloostraat 92b en is van beroep 
scheepmaker, wat ook uit onderstaande gezinskaart blijkt.  
 
De gezinskaart van Johannis Izaak Bette en Adriana Stolk 
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De verhuizing in augustus 1909 naar Rotterdams grondgebied levert vanwege een veel later 
opgestelde gezinskaart behoorlijk wat interessante gegevens op. Het ziet er naar uit dat deze 
gezinskaart de samenvatting vormt van diverse oudere gegevens. De gezinskaart zal zijn 
opgesteld ná de laatstgenoemde datum op de kaart,  te weten 29-08 1934. Het gaat bij die 
datum om moeder Adriana en haar zoon Hubertus Marinus, waarbij de vermelding ‘terug 
GK’. GK betekent Gezinskaart. In elk geval is het zeer interessant hier allerlei ontwikkelingen 
in het gezin Bette naar voren te zien komen. Hierna zullen we van deze gegevens meerdere 
malen gebruik maken.  
 
Gezin Bette vanaf 12-08 1909 ingeschreven in Rotterdam, Rebecca Elizabeth is inmiddels gehuwd, 13-5 1909 
Bron: Burgerlijke Stand Rotterdam, Gezinskaarten Rotterdam, periode 1880 – 1940 
Link: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/list.aspx  
 
Toelichting van de termen in letters: 
H = gehuwd, W = weduwstaat, S = gescheiden van echt of huwelijk ontbonden na 5-jarige scheiding van tafel en 
bed, N = nietigverklaring (als het huwelijk ongeldig is verklaard, jcb) , A = ander huwelijk, zoals bedoeld in 
artikel 550 BW. 
 
Kralingen, Waterloostraat nummer 92b 
Uit de overlijdensakte zal een en ander blijken, maar uit eerder onderzoek95 en boeken van 
hun zoon Hubertus Marinus Bette blijkt eveneens dat Johannis en Adriana in 1920 in 
Kralingen woonden, in een woning aan de Waterloostraat, nummer 92b (waarbij de b wijst 
op de eerste verdieping  

 

 
 

                                                             
95 Gegevens en conclusies uit de akten bij het huwelijk van zoon Jan met Barbera van Wijngaarden, zie 
hierboven: het gezin is voor 1911 van de Touwslagerstraat naar de Waterloostraat verhuisd.   
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Een voor de familie Bette in de eerste helft van de 20ste eeuw bekende buurt in Kralingen,  
waarvan een aantal straten al eerder in dit boek genoemd zijn 

 
 
Een nieuw hoofdstuk in het leven van het gezin Bette begint 
Vanaf hier zullen wij de levensbeschrijving voortzetten van Adriana Bette-Stolk en zien hoe 
zij na veel omzwervingen uiteindelijk in het Rotterdamse Pernis gaat wonen. Maar eerst  
volgen we de geschiedenis die haar leven zo gevormd heeft. Donkere kleuren van diep 
verdriet en fraaie kleuren van verwondering en dankbaarheid zijn haar deel geworden. De 
jaren die volgen worden getekend door de zorg van haar kinderen voor hun moeder. Ze gaan 
met elkaar door emotievolle en ingrijpende perioden, waarvan de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog ook voor hen wel de aangrijpendste genoemd mogen worden.  
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Ruimte voor de klacht 

De wereld is een kreunend oord 
vol van verdriet om onrecht, wreedheid, plagen. 
De eeuwen door is bittere klacht gehoord 
van kleinen die om vrede vragen. 

Haat schreeuwt het uit in dreunende geluiden, 
zich van beperktheid volkomen onbewust. 
De mens gaat zich geheel en al te buiten, 
op dwaze macht en dodend doel belust. 

De weg van vrede staat ons niet voor ogen 
niemand is rechtvaardig, ook niet een. 
Zonder een genadig God, slechts onvermogen. 
Zonder een Heiland, slechts geheel alleen. 

O, Heer ontferm U en vergeet er geen 
van hen die zuchtend naar U vragen, 
die zoekend naar uw vrede alle dagen 
uitzien naar uw komst, vergeet er geen. 

 
 
 
 
 
Sursum corda 

Wie terugkijkt in het leven 
wordt zich opnieuw bewust 
van wat belangrijk is en niet 
er waren vreugdevolle dagen 
moeilijke omstandigheden 
naast vrolijk lachen ook verdriet 

Wie omhoog kijkt in het leven 
wordt door het geloof gesterkt 
zoekt kracht van Hogerhand en ziet 
er komen vreugdevolle dagen 
moeilijke omstandigheden 
de kleur die ons het leven biedt 

Leven is het geschenk 
ontvangen in genade en geduld, 
want het goede dat de dagen vult, 
is onverdiende zegen 
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DEEL 3 ADRIANA BETTE-STOLK IN DE MAALSTROOM VAN DE TIJD 
 

 
 

Het Kralingse Bos rond de Kralingse Plas 
 

De situatie in huize Bette aan de Kralingse Waterloostraat 
We hebben hiervoor gezien dat er in elk geval twee kinderen waren die na het overlijden van 
vader Johannis Izaak Bette bij hun moeder Adriana in huis woonden, te weten Geertje (van 
1923-1925) en Hubertus (Bertus). Van moeder Adriana heb ik geen foto uit die tijd, van 
Geertje slechts drie. Van Hubertus1 zijn een aantal foto’s uit die twintiger jaren tijd (ook zijn 
twintiger jaren) bewaard gebleven.  De buitenste foto’s zijn thuis gemaakt (de Haagse familie 
de Bakker, maakte altijd foto’s), de middelste is van een Rotterdamse fotograaf. De linker 
foto van Geertje is van rond 1920, de rechter is vanwege haar huwelijk in 1925 gemaakt.  

 

                 
 

        
                                                             

1 Het levensverhaal van Bertus is opgenomen in mijn Hubertus Marinus Bette, een familiegeschiedenis, deel I, 
Veenendaal 2007. Dit boek is vanwege privacyredenen niet opgenomen in de website Bette Colours.  
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Kralingen2, Kortekade, tegenwoordig Plaszoom met molen De Ster  
de omgeving waar de Bette-familie woonde 

 

 
 

Hoflaan gezien vanaf Oostzeedijk met H. Lambertuskerk  
 

 
 

Oostzeedijk met gasfabriek en Molen De Noord, foto’s rond 1900 
 

                                                             
2 Bron: Kees Nieuwenhuijzen (samenst.), Rotterdam gefotografeerd in de 19de eeuw, Amsterdam 1974. 
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1922: Overlijden Barbara van Wijngaarden (34), én vierde kleinkind, 14 februari 
Bij onderzoek via de Digitale Stamboom Rotterdam ontdekken we dat Barbera bij de 
geboorte van haar vierde kindje overleden is. Scans zijn er (nog) niet van, maar dit zijn de 
gegevens van eerst het kindje en een dag later de moeder. Wat een diep verdriet voor Jan 
Bette, zijn kinderen en de betrokken families Bette en Van Wijngaarden.   
 
Overledene    n.n. Bette , leeftijd 0 jaar   
Vader    Jan Bette  
Moeder    Barbera Jeannette van Wijngaarden   
Plaats     Rotterdam   
Datum overlijden   14-02-1922    
Opmerkingen    akte nr. 1263; overledene: vrouwelijk   
Bron     Rotterdam  1922 a106v   
 
Overledene    Barbera Jeannette van Wijngaarden , leeftijd  34 jaar   
Vader     Jan van Wijngaarden   
Moeder    Jeannette Braggaar   
Echtgenoot    Jan Bette   
Plaats     Rotterdam   
Datum    overlijden  15-02-1922    
Opmerkingen    akte nr. 1262   
Geboren te   Willeskop   
Bron     Rotterdam  1922 b106v   
 
1924: Tweede huwelijk Jan Bette (35), met Sjoukje Procé (34), 16 juli 
Ook hier geeft de Digitale Stamboom Rotterdam de gegevens, maar zonder scan. 
N.B. Dit gezin zet zich voort (totaal 5 kinderen: Adriana Johanna 1912; Jeannette Adriana Johanna 1914; 
Johannis Izaak 1915; Izaak Johannes 1927; Geert Paulus 1929) in Rotterdam Kralingen, Lambertusstraat, 
Alettastraat, Adamshofstraat.  
Bruidegom   Jan Bette  , geb. Dinteloord en Prinseland    34 jaar   
Vader     Johannis Izaäk Bette   
Moeder    Adriana Stolk   
Bruid     Sjoukje Procé  , geb. Bergum 34 jaar   
Vader     Geert Paulus Procé   
Moeder    Diena Bijker   
Plaats huwelijk     Rotterdam   
Huwelijksdatum    16-07-1924   
Bron     Rotterdam  1924 g108v   
 
1925: Huwelijk Geertje Bette (30) en Jacob Marinus Korteweg (33), 11 maart  
Digitale Stamboom Rotterdam geeft de volgende gegevens, zonder scan. 
N.B. Dit gezin zet zich voort (2 kinderen: Maria 1926, Johannis Izaak 1935) in Rotterdam: Palestinastraat, 
Bethlehemstr. Delfgaauwstr. Van den Honaardstr. en vanaf 17-8 1937 Willebrordusstraat 34a, waar het 
gehele gezin op 14 mei 1940 door Duits bombardement is omgekomen en in een massagraf begraven.  Op 4 
juni 1940 zijn de overlijdensakten opgemaakt (volgen later).  
Bruidegom   Jacob Marinus Korteweg , geb. Ooltgensplaat 33 jaar 
Vader    Laurens Korteweg 
Moeder    Maria Mosselman 
Bruid    Geertje Bette , geb. Dinteloord en Prinseland 30 jaar 
Vader    Johannis Izaak Bette 
Moeder    Adriana Stolk 
Plaats huwelijk   Rotterdam 
Huwelijksdatum   11-03-1925 
Bron    Rotterdam 1925 c12 
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Trouwfoto Geertje Bette en Jacob Marinus Korteweg, 11-3 1925 
 
1926: Verhuizing van de Waterloostraat 92b naar de Dijkstraat 77b (inw.), 13 februari 
Nadat Geertje dus nog een paar jaar bij moeder en broer in de Waterloostraat heeft 
gewoond is ze vandaaruit getrouwd en verhuisd. In 1926 zijn moeder Adriana en haar 
jongste zoon Hubertus mogelijk vanwege financiële redenen verhuisd. Over deze verhuizing 
heb ik niet meer informatie gevonden dan wat er op de gezinskaart staat. De Dijkstraat was 
opnieuw een vrij ruim opgezette staat met aan weerszijden vier hoog woningen. Gezinnen 
verhuurden wel een etage voor inkomsten.  
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1926: Verhuizing moeder Adriana Stolk en zoon Hubertus Bette naar Hillegersberg3, 2 juni 
Blijkbaar heeft het inwonen op de Dijkstraat in Kralingen maar enkele maanden geduurd. De 
gezinskaarten geven aan dat naar Hillegersberg-Noord werd verhuisd met de mij 
raadselachtige termen (behdr afg) en dan een adres: Terbregschelaan 1 met een nader 
aanduiding ‘bij Bette’. Daar woonde dus blijkbaar een Bette-kind, een zoon, gelet op de 
naam, dus Jan of Izak. En inderdaad geeft de GK van Izak aan dat dit gezin 2-6 1926 in 
Hillegersberg op de Terbregselaan is ingeschreven.  Moeder en Bertus gaan dus (voor een 
periode) inwonen bij Izak en Neeltje en hun 4 kinderen. Blijkbaar had de gereedschapmaker 
Izak nogal wat ruimte over of nogal wat extra inkomen nodig 
 

 
 
1926 tot 1934: Adriana en Hubertus verhuizen verschillende malen in Hillegersberg 
Hoe lang het inwonen bij Izak en Neeltje duurt kan ik niet nagaan. Wel weet ik dat ze in 
Hillegersberg nog een aantal keren verhuizen. Naar Hillegersberg-Zuid, de Prins Frederik 
Hendrikstraat 29b en 31a; in 1933 wonen moeder en zoon Bette op Graaf Adolf van 
Nassaustraat 52b. In 1934 wonen ze op de Rechter Rottekade 154, een fraaie buurt 
(mogelijk ook al eerder, in 1930).  

 

 
 

 Hubertus Marinus Bette, foto gemaakt op 13 augustus 1929   
en gebruikt  op het Bewijs van Nederlanderschap 3-7 1930 

                                                             
3 Hillegersberg had 2.000 inwoners in 1885 en 7.000 in 1904. Door de grenscorrectie van het gebied tussen de 
Ceintuurbaan en de Heulbrug op verzoek van Rotterdam liep het inwonertal weer terug tot 5.000 in 1920 maar 
daarna ging het hard: 15.000 in 1931, 21.000 in 1936 en 26.000 in 1941. Wij zouden zeggen: een Vinex-wijk. Zie 
ook http://www.ebc-rotterdam.nl/de_omgeving.html.  
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Uit deze documenten blijkt dat Bertus op 2 juli 1930 in de gemeente Hillegersberg woont, 
ws. op de Rechter Rottekade 154, zoals in 1934 uit het aangeven van de radio blijkt, die  
op adres Rechter Rottekade wordt ‘aangegeven’. De radio doet dan waarschijnlijk ook 

voor het eerst zijn intrek in huize Bette in Terbregge, een wijk van Hillegersberg 
 

 
 

 
 

Tekening HMB 1934, foto 2009:  Terbregse Linker Rottekade 
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1934: Verhuizing naar Rotterdam4, Delfgauwstraat (1934, 1935 en 1936) 
Uit de GK blijkt verder dat wonen op de Rechter Rottekade duurt tot 29 augustus 1934 (let 
wel, zoon Izak Bette overlijdt 24 juni 1934, zie hieronder). In 1934 tekent Bertus het kerkje 
van Terbregge en signeert HMB ’34. Ook zijn persoonskaart is getekend 29 augustus 1934 (!) 
Terbregge.  
N.B. Op 29 augustus 1934 worden ze ingeschreven in Rotterdam: Delfgauwstraat 52b; 24 
november 1935 verhuizen ze naar Delfgaustraat 20a; 3 april 1936 verhuizen ze weer terug 
naar Delfgauwstraat 52b. 
 

 
 

1934: Overlijden van Adriana’s zoon Izak (Johannis) Bette, 24 juni 
Digitale Stamboom Rotterdam geeft de volgende gegevens, zonder scan: 
Overledene   Izaäk Johannes Bette, leeftijd 41 jaar 
Vader    Johannis Izaäk Bette 
Moeder    Adriana Stolk 
Echtgenoo/te   Neeltje Markus 
Plaats    Hillegersberg 
Datum overlijden  24-06-1934  
Geboren  Dinteloord 
Bron    Hillegersberg 1934 -094 
 

 
                                                             

4 Voor Rotterdamse foto’s Rechter Rottekade, zie:  http://www.fotovanrotterdam.nl/prenten/layout.php?page=1210. 
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1936: Overlijden Cornelis van der Ent, man van dochter Rebecca, 16 januari 
Digitale Stamboom Rotterdam geeft de volgende gegevens, zonder scan: 
Overledene   Cornelis van der Ent , leeftijd 54 jaar 
Vader    Daniël van der Ent 
Moeder    Trijntje Struijk 
weduwe/weduwnaar  Rebecca Elizabeth Bette 
Plaats    Bergschenhoek 
Datum overlijden  16-01-1936  
Geboren  Rhoon 
Bron    Bergschenhoek 1936 3 
 
Rebecca Elizabeth Bette en haar man Cornelis van der Ent kregen geen kinderen in hun 
huwelijk. Van overlevering vernam ik dat Rebecca na het overlijden van Cor de tuinderij in 
Bergschenhoek niet kon of wilde voortzetten. Ze heeft het nog wel even geprobeerd, vooral 
om ze zaken goed af te ronden en daartoe was haar neef Johannis Izaak Bette (21), zoon van 
haar broer Jan, haar als tuindersknecht komen helpen. Maar ze ervoer nog een dilemma, 
zoals het mij doorgegeven is: ze moest er niet aan denken ‘de voeten onder de tafel van een 
ander te moeten steken’. Met andere woorden, zij wilde zichzelf blijven en onafhankelijk van 
allerlei ‘noodvoorzieningen’, dan hier dan daar wonen.  
 
Iemand heeft haar verteld dat er in Berkel en Rodenrijs (Zuid Holland) een weduwnaar was 
met een flink groot gezin, een groentehandelaar, die zoals men dat noemde ‘verlegen zat 
om een goede vrouw en moeder voor de kinderen’. Hoe dan ook 31 oktober wordt ze 
ingeschreven in Overschie, Bovendijk 284, waar ook haar 21-jarige neef Johannis Izaak bij 
haar bleef wonen. Dit blijkt ook uit beider Persoons/Gezinskaarten. Rebekka vertrekt naar 
het Berkel van groenteboer Pieter Bijl en wordt daar 6 april 1937 (evenals neef Johannis 
Izaak) op de Zuidersingel 98 ingeschreven. Wellicht is het Rebecca’s bedoeling deze mogelijk 
nieuwe echtgenoot met zijn gezin eerst van een afstandje beter te leren kennen.  
 
1937: Tweede huwelijk dochter Rebecca Elizabeth, met Pieter Bijl, 15 september 
Pieter Bijl en Rebecca Bette zijn 15 september 1937 in Berkel getrouwd. Neef Johannis Izaak 
blijft bij haar wonen, ws. tot Pieter en Rebecca met hun gezin van dan nog vijf kinderen naar 
Pernis verhuizen (Magdaleentje Bijl (1905) is 6 september 1928 gehuwd met Willem 
Koudstaal (1905)5). Pieter en Rebecca gaan wonen op adres Breestraat 60, wat later de 
Pastoriedijk nummer 500 is geworden. Hoewel zij nooit kinderen heeft gekregen, is zij voor 
de kinderen en kleinkinderen van Pieter Bijl de beste moeder en grootmoeder geworden die 
men zich maar voor kan stellen. Een zeer bijzondere vrouw.  
N.B. Dit gezin Bijl6 zet zich in eerste instantie voort (in Pernis, de kinderen in Rotterdam, Oud Beijerland, etc.)   
 
 
 

                                                             
5 BS Huwelijk: Bruidegom Willem Koudstaal, geboorteplaats Rotterdam, leeftijd 23, vader bruidegom Johannes 
Koudstaal, moeder bruidegom Lijsje Rietveld; Bruid Magdaleentje Bijl, geboorteplaats Pernis, leeftijd 23, vader 
bruid Pieter Bijl, moeder bruid Grietje Keemink, huwelijk donderdag 6 september 1928, Pernis. Stadsarchief 
Rotterdam, Documentnummer 27, pagina:-014v, registratiedatum 1928, plaats Pernis. Opmerking: bruidegom 
wonende te Rotterdam. Voor een beperkte genealogie van de familie Koudstaal, zie b.v.: 
https://genealogie.voorouder.nl/getperson.php?personID=I178365&tree=voorouders. 
6 Voor de genealogie van dit gezin Pieter Bijl (Pernis, 1878) en Grietje Keemink (Pernis, 1881), zie: 
 https://www.genealogieonline.nl/stamboom-koster-coster/stamboom/I1699008657/index.php?pagina=358 
en https://www.genealogieonline.nl/stamboom-koster-coster/I1699006229.php.  
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Een tweede stem over Rebecca Bijl-Bette en oorlogstijd 
Voor wat betreft Rebecca Bijl-Bette: enige tijd geleden zocht de heer Johan Koudstaal 
(1933), zoon van Willem Koudstaal en Magdaleentje Bijl, contact via Bette Colours in 
verband met de familie Bijl-Bette en de oorlogstijd.  Op mijn toegezonden tekst en foto’s 
werd heel persoonlijk gereageerd. De vraag om onderdelen daaruit met betrekking tot 
Rebecca Bette in dit boek te mogen opnemen, werd welwillend beantwoord, vandaar in dit 
verslag van een historisch-genealogisch onderzoek nu eens een ‘tweede stem’, soms 
vooruitlopend op wat hierna nog volgt. Met dank!  
 
‘De foto van het gezin van Geertje Bette, de zuster van Rebecca met de gegevens van het 
gebombardeerde huis en de foto van het graf met hun namen hebben mijn herinneringen 
over die tijd helemaal losgewoeld. Het leven van jouw neef, die in 1935 geboren was, deelde 
zijn voornaam met mijn naam, werd in 1940 afgebroken. In 1933 werd ik geboren en ben er 
nog. Vele namen in je brief associeerde ik met mijn herinneringen vooral aan Pernis. Met het 
hele gezin Koudstaal zijn wij in 1950 verhuisd naar Rotterdam-Feyenoord waar de 
Scheepssloperij van Simons op een verlaten scheepswerf van Wilton voortgezet werd.  
 
Jouw tante Rebecca  hebben wij vanaf onze eerste levensjaren mogen ervaren als een 
zorgzame, vriendelijke vrouw die ik altijd in haar leven nu en dan kon bezoeken. Toen ik in 
1971 met mijn gezin vanuit Groningen verhuisde naar Vlaardingen hebben wij haar nog 
regelmatig mogen bezoeken. In 1971 heb ik haar een keer uit Pernis opgehaald en is ze op 
een zondag bij ons thuis geweest en heeft ze ons haar levensverhaal verteld. Eerst wilde ze 
wel weten wat voor apparaat wij in ons huis hadden staan. “O, is dat nou een telefoon? Daar 
heb ik nog nooit in gepraat”. We boden haar aan om eens iemand op te bellen. Dat heeft ze 
direct gedaan en belde mijn tante Neeltje in Oud-Beijerland op alsof ze dat heel haar leven al 
gedaan had. Ze vertelde over haar leven en over haar eerste man etc. Op haar 
drieëntwintigste is ze getrouwd met de zeventwintigjarige Cornelis van der Ent, een tuinder 
uit Rhoon, met wie ze vijfentwintig goede en gelukkige huwelijksjaren heeft gehad. Plotseling 
was hij overleden. en toen … Het contact met mijn opa werd gelegd door een wederzijdse 
kennis. De naam Cornelis van der Ent ken ik van een jongen van mijn leeftijd, die ik voor het 
eerst ontmoette op de kleuterschool  in Pernis. Misschien was hij vernoemd?  
 
Tante (oma) Rebecca had eigen kinderen erg gemist. Maar ze kreeg nu meer bezoek van de 
kinderen en de kinderen van opa Bijl dan vele anderen in het bejaardenhuis. Ze was heel 
dankbaar voor het leven, dat ze tot nu toe had mogen beleven. Voor ons was ze altijd 
gastvrij. Diverse keren hebben wij aan de Pastoriedijk mogen logeren, in het huis dat jij zo 
scherp filmisch in je brief wist te verwoorden. Die plee met dat houten deksel! Jij schreef over 
de razzia's, die jouw vader heeft meegemaakt. Ik herinner mij een razzia, waar op het 
Ozingaplein zo’n 15 mannen als gijzelaars moesten staan met tegenover zich SS-ers met 
mitrailleurs, gijzelaars die bij het eerst teken van verzet neergeknald zouden worden. Bij een 
vluchtpoging werd een jongen van Biert neergeschoten, dood. …’ 
 
1938: Verhuizing van Rotterdam Hillegersberg naar Rotterdam-Pernis, 3 februari 
Op deze datum 3-2 1938 staan Adriana Stolk en haar zoon Hubertus Bette ingeschreven als 
wonend in de Ozingastraat nummer 68. Naar verluidt heeft haar dochter Rebecca er op 
aangedrongen dat haar moeder en broer bij haar in het dorp kwamen wonen. Er waren in 
Pernis in die tijd nieuwe huizen gebouwd en daarvan waren er nog een aantal leegstaand.   
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In de fraaie Ozingastraat hebben moeder en zoon zich gevestigd, terwijl Bertus zijn 
werkzaamheden als boekhouder begon voor Pernisser middenstanders. Daarna is hij 
boekhouder en hoofdboekhouder geworden op een grote houthandel in dit dorp.  
Dit kleine restgezin Bette heeft in de oorlogstijd dus onder de rook van Rotterdam geleefd. 
Met een razzia is Hubertus met vele anderen (de handen in de nek) het dorp door gevoerd, 
maar uiteindelijk aan moeder Adriana als haar kostwinner teruggegeven. Hier ontstond een 
trouwe band van liefde tussen moeder, dochter Rebecca en haar broer Bertus.  
 

         
 

    Bertus Bette, aardbeienpluk Ozingastraat 68 Pernis en pasfoto juli 1938 
 

         
 

Adriana Stolk (77) in 1938 in de tuin van  
Ozingastraat 68 en begin van de oorlogsjaren 23 september 1940 

op een bewijs van Nederlanderschap  
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1939: De Tweede Wereldoorlog7 
De Tweede Wereldoorlog was een zeer grote oorlog tussen de zgn. Asmogendheden en de 
geallieerden, die duurde van 1939 tot 1945. Bij de geallieerden zaten de landen o.a. 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, Rusland, Nederland, België en de Verenigde Staten. 
Bij de Asmogendheden zaten o.a. Duitsland, Italië en Japan. Uiteindelijk wonnen de 
geallieerden de oorlog. De Tweede Wereldoorlog vond niet alleen plaats in Europa, maar 
ook in Azië, Afrika, Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan. 
 
Om te weten hoe de Tweede Wereldoorlog is begonnen, moeten we eerst teruggaan naar 
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Duitsland hoorde bij de landen die deze oorlog hadden 
verloren en moest bij de Vrede van Versailles in 1919 grote delen van zijn grondgebied 
afstaan en een enorme oorlogsschatting betalen, wat het land aan de rand van de 
economische afgrond bracht. De regel was dat Defensie van Duitsland ook erg zou moeten 
inkrimpen en het land geen eigen leger meer mocht hebben. 
 
Rond 1930 werd Duitsland ook nog eens getroffen door de wereldwijde economische crisis. 
Er ontstond een massale werkloosheid. Adolf Hitler zag kans daar politiek munt uit te slaan 
en deed in 1932 mee aan de verkiezingen met een eigen politieke partij, de NSDAP. Hij 
beloofde werk, welvaart en een groot en machtig Duitsland. Hij won de verkiezingen en 
werd in 1933 rijkskanselier (wat ongeveer hetzelfde is als premier). Toen de president een 
jaar later overleed, nam hij ook diens functie over en noemde zich de leider van het Duitse 
volk, in het Duits Führer. Hij liet fabrieken bouwen en autowegen aanleggen. Dat zorgde 
voor veel werk zodat de werkloosheid verdween. Daarnaast bouwde hij aan een sterk leger, 
want hij was vast van plan de schande van het verlies van de Eerste Wereldoorlog uit te 
wissen. 
 
Het begin 
In 1938 werd Oostenrijk door Duitsland bezet en in 1939 bezette Duitsland het westelijk deel 
van Tsjecho-Slowakije. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (de overwinnaars van de Eerste 
Wereldoorlog) zagen dit met zorgen door de vingers. Maar toen Duitsland op 1 september 
1939 Polen binnenviel om het grondgebied, dat het door het vredesverdrag in 1919 was 
kwijtgeraakt, te heroveren en ze verklaarden op 3 september 1939 nazi-Duitsland de oorlog. 
Dat was het begin van de Tweede Wereldoorlog. 
 
Hitler had een verdrag met Stalin gesloten, de leider van de Sovjet-Unie. Jozef Stalin was, net 
als Hitler, een dictator, die alle protesten vastbesloten de kop indrukte. Beide landen 
spraken af dat ze elkaar niet zouden aanvallen. Een week na de ondertekening van het 
verdrag viel Duitsland Polen aan. De Sovjet-Unie viel Polen vanaf de oostkant aan. Het bleek 
dat de twee landen in het diepste geheim ook hadden afgesproken elk een deel van Polen te 
bezetten. Polen werd bezet en gaf zich, na een maand dapper tegenstand te hebben 
geboden, over. De Sovjet-Unie wilde echter nog meer grondgebied bezitten.  
 
Noorwegen en Denemarken 
Noorwegen was een belangrijk land voor Duitsland vanwege de strategische ligging. Daarom 
maakten de Duitsers allemaal plannen om Noorwegen te veroveren. Op 9 april 1940 viel 

                                                             
7 Zie http://wikikids.nl/Tweede_Wereldoorlog.   
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Duitsland plotseling onverwacht Denemarken en Noorwegen binnen. Denemarken gaf zich al 
na één dag over. Noorwegen vocht dapper terug, maar capituleerde op 10 juni 1940. 
 
Nederland, België en Frankrijk 
Oorlog in Europa. Nu Frankrijk Duitsland de oorlog had verklaard, was het voor de Duitsers 
van belang dit land te verslaan. Adolf Hitler had een plan opgesteld, waarbij de aanval, 
anders dan in de Eerste Wereldoorlog, niet alleen via België liep, maar ook door het neutrale 
Nederland. Op de dag dat de oorlog in Nederland begon (10 mei 1940) vielen de eerste 
slachtoffers. Bij de Grebbeberg bood een klein Nederlands leger dapper weerstand tegen de 
Duitsers in een strijd, maar verloor. De meeste wapens die Nederland had, waren sterk 
verouderd, terwijl de Duitsers behalve over een grote overmacht, over het modernste 
materiaal beschikten. Hitler had immers jaren aan zijn leger gebouwd. 
Als laatste verdedigingslinie had Nederland de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die van 
Amsterdam naar Noord-Brabant liep, maar die is uiteindelijk niet gebruikt. 
 
Het Bombardement van Rotterdam 
Op 10 mei 1940 vielen Duitse parachutisten Rotterdam binnen. Zij bezette Rotterdam-Zuid 
en het Noordereiland. De Duitsers lukte het niet om het centrum van Rotterdam in te 
nemen. De dagen daarna waren er hevige gevechten tussen het Duitse en het Nederlandse 
leger. Op 14 mei werd er een Duitse onderhandelaar van het gemeentehuis van Rotterdam 
gestuurd. De Duitse onderhandelaar werd daarna weer weggestuurd. De nazi's kwamen met 
een dreigement, waardoor Nederland zich zou overgeven…  
 
Diezelfde middag nog vond het grote bombardement op Rotterdam plaats. In een kwartier 
tijd werd een groot deel van de oude stad verwoest, met name het centrum. Daardoor staan 
er nu niet meer veel oude gebouwen. Het was een bombardement dat heel de historische 
binnenstad van Rotterdam verwoestte. Na het bombardement dreigde de Duitsers om 
Utrecht ook te bombarderen. Nederland gaf zich over. 15 mei 1940 tekende de Nederlandse 
opperbevelhebber, generaal Henri Winkelman, de Nederlandse overgave. Door steun van 
Frankrijk bleef Zeeland nog vier dagen langer uit Duitse handen. 
 
Grote delen van Rotterdam waren in een puinhoop veranderd. Er stonden nog maar weinig 
gebouwen overeind. Kort na de bezetting werd begonnen met het opruimen van het puin. 
Door het bombardement werd de Schie door veel puin. Veel bruggen overleefden het 
bombardement wel. In 1942 werd de Maastunnel geopend, dit was de eerste autotunnel in 
Nederland. In 1941 werden de gemeenten Hillegersberg en Schiebroek bij Rotterdam 
gevoegd,  Kralingen is een nog steeds bestaande oude wijk van Rotterdam. 
 

            
 

De stad Rotterdam brandt, de Laurenskerk heeft het zwaar beschadigd overleefd 
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België hield het iets langer vol dan Nederland en capituleerde na 18 dagen (de zogeheten 
Achttien-daagse veldtocht) op 28 mei 1940 en Frankrijk ten slotte op 25 juni 1940. Hitler had 
voor de Franse capitulatie speciaal de historische treinwagen laten overkomen, waarin 
Duitsland in 1918 de overgave had getekend. Nu moesten de Fransen in dezelfde treinwagon 
dezelfde vernedering ondergaan. 
 
Hierna zou Engeland aan de beurt komen. Om de invasie daarvan voor te bereiden, zou eerst 
het luchtruim moeten worden veroverd. Maar de Duitse Luftwaffe’’  (luchtmacht) leed in de 
Slag om Engeland (zomer/herfst 1940) een onverwachte nederlaag tegen de Britse 
luchtmacht, de (Royal Airforce). De invasie werd door Hitler noodgedwongen afgeblazen en 
uitgesteld. 
 
De Duitsers probeerden ook de Sovjet-Unie te veroveren. Het plan dat ze daarvoor hadden 
uitgedacht heette Operatie Barbarossa. Op 22 juni 1941 vielen ze dit enorme land binnen. Ze 
veroverden grote gebieden, maar de belangrijkste steden, Leningrad (het huidige Sint-
Petersburg) en Moskou bleven buiten bereik. Ten slotte werd een grote Duitse legermacht 
midden in de strenge Russische winter in januari 1943 bij de stad Stalingrad in Zuidoost-
Rusland ingesloten en moest zich overgeven. Dat werd het begin van het einde voor de 
Duitsers. Langzaam maar zeker werden ze teruggedrongen tot ze ruim twee jaar later, in mei 
1945, moesten capituleren in hun eigen hoofdstad, Berlijn. 
 
Voor Rotterdam gold: het bombardement van 14 mei rond 13.30 uur kostte ongeveer 850 
mensen het leven en 2.000 mensen raakten (zwaar)gewond. Tachtigduizend mensen werden 
dakloos. Meer dan 25.000 woningen, 500 cafés en restaurants, 2.350 winkels, 1.400 
kantoren en 30 fabrieken werden vernietigd door de bommenregen en de grote brand8 die 
daar op volgde. Een aantal gebouwen bleef gespaard, zoals het Stadhuis, de Laurenskerk, het 
Schielandshuis en het Erasmushuis. Een tragedie van ongekende omvang. Met oneindig veel 
persoonlijk lijden, leed en verdriet. En dat leed zou voor miljoenen mensen de hele 
oorlogstijd (1940-1945) maar doorgaan.  

 
1940: Overlijden van het hele gezin Jacob Korteweg-Geertje Bette: 14 mei 
Dit oorlogsleed heeft ook de familie Bette zeer persoonlijk en diep getroffen. Rond 13.22 uur 
begon het bombardement en vielen de bommen ook op de Willebrordusstraat, voltreffers 
op nummer 32 tot en met 38. Hierdoor vielen er elf doden, waaronder het aardse leven van 
Jacob Marinus Korteweg (48), zijn vrouw Geertje Bette (45) en hun kinderen Maria (14) en 
Johannis Izaak (Hans) (4), dat wordt weggevaagd.   
Hubertus Bette en Cor Korteweg, een broer van de overleden Jacob Korteweg, moeten 
identificeren. Uit deze ontmoeting is een vriendschap voor het leven geboren tussen die 
twee mannen en hun families. Mede omdat het gezin door een voltreffer op de 
Willebrordusstraat was omgekomen, hebben ze geen eigen graf gekregen, maar zijn in een 
massagraf begraven. Dat blijkt uit de door Rotterdam verstrekte gegevens. De familie heeft 
een kleine herdenkingsgrafsteen geplaatst.  
 

                                                             
8 Zie voor de brand van Rotterdam en de verwoestingen: http://www.brandgrens.nl/home. Deze website 
besteedt aandacht aan het bombardement en de brandgrens en meer in het algemeen aan Rotterdam in de 
Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. Ook zijn er Rotterdamse oorlogsdagboeken te vinden. 
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Bombardement 14 mei 1940 Rotterdam: Willebrordusstraat 32-38  
fotocollectie Gemeente Rotterdam, tweede helft 1940 

 

 
 

Digitale Stamboom Rotterdam geeft de volgende gegevens van allen (hier die van Geertje 
opgenomen), zonder scan: 
Overledene   Geertje Bette , leeftijd 45 jaar 
Vader    Johannis Izaäk Bette 
Moeder    Adriana Stolk 
Echtgenoo/te   Jacob Marinus Korteweg 
Plaats    Rotterdam 
Datum overlijden  14-05-1940  
 Akten    3010 (het hele gezin: 3008, 3010, 3012, 3014)  
Geboren  Dinteloord en Prinseland 
Bron    Rotterdam 1940 d072v 
Opmerking De akten (zie hieronder) zijn opgemaakt 4 juni 1940.  

In de tussentijd van 14 mei tot 4 juni vond de identificatie en de begrafenis plaats. 
De tijd van overlijden is voor alle vier op twee uur ’s middags gesteld.  
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Na 14 mei 1940 
 

 
 

De situatie nog in 1943… 
 

 
 

en in 2015 Willebrordusstraat 32-38, moderne bouw in het gat tussen de herstelde panden 
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1945: Overlijden schoondochter Neeltje Markus (54), 24 mei  
Op 5 mei 1945 is voor Nederland die vreselijke oorlog feitelijk voorbij. De trauma’s en het 
onzegbare leed duren bij zeer velen nog vele jaren, gingen nooit echt over.   
Tijdens de oorlog was veel infrastructuur, zoals bruggen, wegen en spoorwegen vernield. 
Ook waren huizen, fabrieken en gebouwen vernietigd of beschadigd. Door een vereniging 
van krachten en beschikbare hulp van onder andere het Marshallplan, werd Nederland weer 
opgebouwd. Voor deze periode wordt meestal het tijdvak 1940-1965 aangehouden. Het 
begin van de periode wordt eigenlijk gemarkeerd door het Besluit betreffende de 
Wederopbouw van 21 mei 1940 (na het bombardement op Rotterdam - dat is dus al aan het 
begin van de Duitse bezetting van Nederland). Voor Rotterdam werd toen al het Basisplan 
voor de Wederopbouw van Rotterdam gemaakt en uitgevoerd. 
 
In diezelfde maand mei overlijdt de schoondochter van Adriana Stolk die gehuwd was 
geweest met haar zoon Izaak Johannis.  
Digitale Stamboom Rotterdam geeft de volgende gegevens: 
Overledene   Neeltje Markus , leeftijd 54 jaar 
Vader    Gerrit Markus 
Moeder    Gerdina Johanna Lagerwaard 
Weduwnaar/weduwe  Izaäk Johannis Bette 
 Plaats    Rotterdam 
Datum overlijden  24-05-1945  
Akte   7111 
Geboren  Kralingen 
Bron    Rotterdam 1945 g055v 
 
1945: Huwelijk zoon Hubertus Marinus Bette en Adriaantje Dubel9, 1 augustus 
N.B. Dit gezin zet zit voort in Rotterdam, Pernis (1 kind: Johannes Cornelis Bette, 1947), Ozingastraat.  
In de akten van het Stadsarchief Rotterdam zijn deze archiefstukken van de Burgerlijke Stand 
nog niet openbaar.   
 

Openbaarheid van de akten10 
Om privacy-redenen worden de akten van de Burgerlijke Stand pas na een bepaalde periode 
openbaar gemaakt. Zo komen overlijdensaktes na 50 jaar, huwelijksaktes na 75 jaar en 
geboorteaktes pas na 100 jaar vrij. Dat betekent dat de volgende periodes zijn in te zien: 

• Geboorteakten 1811-1915 
• Huwelijksakten 1811-1940 
• Overlijdensakten 1811-1965 

N.B. Omdat sommige archieven de aktes in blokken van vijf of tien jaar publiceren, kunnen deze jaren in praktijk afwijken. 

                                                             
9 Voor de genealogie van de familie Dubel, zie: Kwartierstaat van Adriaantje Dubel (1907-1991) op 
http://www.bettecolours.nl/historieartikelen/kwartierstaat-adriaantje-dubel/.  
10 De digitaal ontsloten aktes van de archiefinstellingen die deelnemen aan WieWasWie kun je op deze site 
doorzoeken:  https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/uitgebreid-zoeken/. Naast documentdetails zijn van 
veel aktes ook de scans te bekijken en/of downloaden. Het belang van deze site is ook gelegen in de 
nauwkeurige beschrijvingen en toelichting van de onderdelen waaruit de BS bestaat. Het blijft nuttig eerst vast 
te stellen welke archieven aan WieWasWie deelnemen. Zie voor Stadsarchief Rotterdam en de deelnemers: 
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/digitale-stamboom. De bevolkingsregisters zijn toegankelijk 
gemaakt door vele vrijwilligers aan het project WiewasWie-Bevolkingsregisters op het landelijke platform 
VeleHanden.nl. Nieuw toegevoegd zijn: Rotterdam Huwelijken 1936-1938; Rotterdam Overlijden 1961-1962. In 
bewerking zijn (maart 2017): Bevolkingsregisters Rotterdam 1880-1910, achternamen beginnend met T t/m Z 
(gedeeltelijk); Bevolkingsregisters Rotterdam 1850-1880; Burgerlijke Stand Overlijden Rotterdam 1963; 
Burgerlijke Stand Trouw Bergschenhoek 1933-1941. 
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Gedurende de oorlogstijd hebben Hubertus Marinus Bette en Adriaantje Dubel elkaar leren 
kennen. Onder meer door de moeders, die (hoe verschillend ook), contact met elkaar 
onderhielden.  In het jaar van de bevrijding hebben de 45-jarige boekhouder Bertus en de 
37-jarige Adriaantje elkaar het ja-woord gegeven. Tekenende getuigen waren Jan Bette, de 
55-jarige broeder van de bruidegom die als metaalbewerker aangemerkt staat en de 35-
jarige huisschilder en broer van de bruid, Jaap Dubel.  
 

 
 

Trouwakte Hubertus Marinus Bette en Adriaantje Dubel, Rotterdam-Pernis, 1 augustus 1945. 
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Bij de fotograaf en komend uit  de Gereformeerde Kerk te Pernis, 
zegening van het huwelijk van  

Hubertus Bette en Adriaantje Dubel, door ds. C. Stam 
 
 

 
 

De trouwdag met de beide ouderlijke families, Bette en Dubel, daarbij geflankeerd door de beide moeders 
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1946: De oude moeder Adriana verhuist in Pernis11 van Ozingastraat naar Pastoriedijk 500 
Bertus en Jaantje trokken in bij moeder Adriana Stolk, waar Bertus al samen met zijn moeder 
woonde, Ozingastraat 68. Naar verluidt waren de onderlinge verhoudingen bijzonder goed, 
maar toch besloot de oude moeder na een half jaar met zoon en schoondochter samen 
gewoond te hebben te verhuizen naar haar dochter Rebecca en haar man Pieter Bijl. Die 
hadden geen kinderen meer thuis en er was de mogelijkheid van een ‘eigen verdieping’. Zij 
begreep wel dat het niet lang zou duren dat er mogelijk gezinsuitbreiding zou komen bij haar 
zoon Bertus en Jaantje en voor de dagelijkse omgang met kleine kinderen was ze te oud 
geworden. Adriana Bette-Stolk was inmiddels immers vijfentachtig jaar.  
 

                   
 

Ozingastraat 68 voorzijde tijdens een nationale feestdag (kort na de oorlog) en achterzijde 1968 
 

1947: Geboorte kleinkind Johannes Cornelis Bette, 14 februari 
De jongste zoon van het hier beschreven geslacht Bette, Hubertus Marinus Bette12 is 47 jaar 
oud, wanneer er bij hem en zijn 39-jarige vrouw Adriaantje Dubel een zoontje geboren 
wordt. De vernoemingen zijn naar de vader van vaders kant (de hier beschreven Johannis 
Izaak Bette) en de vader van moeders kant (Cornelis Dubel).  
 

1959: Adriana Bette-Stolk overlijdt op 98-jarige leeftijd, 1 augustus 
De gelovige vrouw en moeder, die al 39 jaar weduwe was, uit wie veel gezinnen en families 
voortgekomen zijn, en die de laatste jaren van haar leven behoorlijk doof en slechtziend in 
een bedstede doorbracht, legt het aardse leven af om haar vertrouwen in vervulling te zien 
gaan: S.D.G. Digitale Stamboom Rotterdam toont de volgende gegevens erover, zonder scan:  
Overledene   Adriana Stolk, leeftijd 98 jaar 
Vader    Jan Stolk 
Moeder    Rebecca Vogelaar 
Weduwnaar/weduwe  Johannes Izaak Bette 
Plaats    Rotterdam-Pernis 
Datum overlijden  01-08-1959  
Akte   1758 
Geboren  Dinteloord en Prinsland 
Bron    Rotterdam 1959 b3-040        

                                                             
11 Voor de geschiedenis van Pernis, zie de Oudheidkamer in Pernis: http://www.oudheidkamerpernis.nl/. Op de 
zolderverdieping bevat veel mogelijkheden  voor geschiedkundig of genealogisch onderzoek. Het DTB-archief is 
vanaf rond 1650, tevens is er een uitgebreide bibliotheek en idem foto archief. Oudheidkamer Pernis geeft 
tevens een aantal fraaie fotoboeken uit, die de geschiedenis van Pernis met toelichting in beeld brengen.  
12 De uitgebreide levensbeschrijving van (mijn vader) Hubertus Marinus Bette, gezin en de families 
voortkomend uit het ouderlijke gezin Bette-Stolk is (tekst en foto’s) beschreven in J.C. Bette, Hubertus Marinus 
Bette, een familiegeschiedenis I en II, Veenendaal 2007 (privacy: niet op internet).  
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Nalezing in foto’s 
Nog wat foto’s van de oude moeder Adriana en een enkele kinderen uit het gezin van de in 
dit boek beschreven familie Johannis Izaak (II) Bette en Adriana Stolk. 
 
 

                         
 

         De oude moeder in de tuin              Pieter Bijl (1878-1964) en Rebecca Bette (1885-1981),  
                   van Pastoriedijk 500, benedendijks                                   idem benedendijks 

 
 

 
 

Uiterst rechts Rebecca Elizabeth Bette, uiterst links 
Pieter Bijl, met wie Rebecca in 1937 op 51 jarige leeftijd trouwde 

Voor Pieter Bijl en Bertus Bette staat Jeannette Bette, dochter van Jan  
Bette en Barbera van Wijngaarden en zuster van de bruidegom. 

Deze foto is een uitsnede van een trouwfoto van Johannis Izaak Bette (1915-1990)  
met Jannetje van der Giessen (1922-2007)13, zoon van  

Jan Bette en Barbera Van Wijngaarden, Rotterdam, 1942 
 

                                                             
13 Jo Bette en Jannetje van der Giessen emigreerden na de Tweede Wereldoorlog naar Zuid Afrika. Jo was daar een ‘flower-
farmer’ voor het bedrijf Hadeco. Zie de kleurige website van dit wereldwijd distribuerende bloemenveredelingsbedrijf: 
http://www.hadeco.co.za/. Hun kinderen: Flora Bette-Botha; Jan Bette; Johannis Izaak Bette (1954; technicus op het gebied 
van irrigatie, geboren in Johannesburg, gehuwd met Suzan Kleinhans) en Jeannette Bette-Du Toit. Dit gezin zet zich voort in 
Zuid Afrika met kinderen Botha, Bette (Johannes Izaak Bette, 1982, Pretoria) en Du Toit. 
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       Rebekka Bette met Pieter Bijl,                                 Elizabeth Rebecca (Betje) de Bakker-Bette op bezoek bij haar zuster  
         Pastoriedijk 500 te Pernis,                                                Rebecca Elizabeth Bijl-Bette, Pastoriedijk 500 Pernis,   
  de koele benedendijkse huiskamer                                 Jaantje Dubel zit luisterend tussen hen in, het achterhoofd is  
     waar ze in de zomer woonden                                        van hun broer en Jaantjes man Hubertus. Betjes dochter  

                                                                           Riet de Bakker is het die de lens in kijkt, ergens rond 1958 
 

 

          
 

De weduwen en schoonzusters Adriaantje Bette-Dubel       Rebecca Elizabeth Bijl-Bette (90) en Rebekka Bette (1), 
  en Rebekka Bijl-Bette, foto genomen in de voorkamer                                                       Soest zomer 1975 
(aan de straatkant) van Ozingastraat 68, een jarenlange,  
sterke vriendschap is er tussen deze vrouwen ontstaan 
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   Elizabeth Rebekka Bette (1888-1973), toen ze                                  Elizabeth Rebekka op haar trouwdag 14-03 1917  
   verloofde met Hendrik de Bakker (1887-1968)                                                                     te Rotterdam 
 
 

               
 
       De bloemen geven aan dat er een (huwelijks?)feest                                    De markante blik is tijdens de ouderdom  
            gevierd werd. Een van de kinderen de Bakker?                                             gebleven, mild en persoonlijk, pittig                                                                   
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                 Izaak Johannes Bette (1892-1934)             Jan Bette (1889-1962) 
 

                  
 
              Hubertus Marinus Bette, 1955                 de moeder 94 jaar               Bertus, ernstig en nadenkend (1899-1962)  
 

 
 

Adriana Bette-Stolk (1861-1959) 
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Herinneringen 
Tante Rebekka woonde met oom Pieter Bijl in Pernis op de Pastoriedijk nummer 500. Een dijkhuis had meestal 
een voordeur aan de straat en ‘beneden’ ook een ingang. Aan de rechterkant van het huis liep een lange 
stenen trap met een leuning naar beneden, die ik als jongen vele malen op en af heb gerend. Aan de linkerkant 
van het huis was buitenom ook een mogelijkheid om naar beneden te gaan, maar heel provisorisch. 
Brokstukken steen vormden daar vage treden waar je als het geregend had naar omlaag glibberde.  
 
Benedendijks was achter het huis van tante Rebekka en ome Piet een schuur met een ingang direct tegenover 
de benedendeur. In die schuur was behalve een rommelige werkplaats ook het toilet. Een veelal riekend hok, 
afgesloten door een gammele bruin/blauw geschilderde planken deur met een klos als grendel. Een bruin 
geverfde dikke plank met een rond gat erin vormde ‘de gelegenheid’ het nodige kwijt te raken. Het stankgat 
werd afgedicht met een nogal zware ronde deksel, dat met een hol geluid de ‘onderaardse’ put afsloot. Een 
bundel geknipt krantenpapier hing uitnodigend over de rand van een houten bakje. Verder stond er een kan 
met water. Dat waren de toiletattributen van die tijd. Men noemde zoiets ‘het gemak’ of ook wel ‘de plee’, 
maar zo op mijn gemak heb ik er nooit gezeten. Het enige licht viel door een gat hoog in de deur. Terug van die 
zwart geschilderde schuur naar het onderhuis was maar een paar stappen over slordig neergelegde oude 
keitjes. Dan was er een gemetseld trappetje van drie treden naar het benedenhuis. De onder- en bovendeur 
gaf toegang tot een portaaltje, links een oud granieten wasbak met uit de muur een kraantje waar zo’n eng 
rubberen slangetje aan bungelde, dat bijna altijd drupte. Rechts gaf een geschilderde deur met zo’n mooi 
houten salmiakvormig draaihandvat opening aan een aardig grote maar somber-donkere kamer waar gewoond 
en geleefd werd. Bruin-crème geschilderd balkenplafond, ouderwetse hanglamp in het midden, tafel voor het 
raam, clivia’s in de vensterbank en een massa dode vliegen in de zomer die vastkleefden aan de stroopbungels 
die tante Rebekka overal had hangen. Moest wel, ronduit smerig. Aan een touwtje hangende vliegenvangers… 
 
Achter in het keukenportaal was een deurtje dat toegang verschafte naar een bijna pikdonkere en altijd klam-
koude dijkkelder. Wat in de zomertijd van de tuinoogst werd ingemaakt en gewekt, werd daar in grote 
hoeveelheden weckflessen en grijze of bruine Keulse potten opgeslagen. Ook werden daar door tante Rebekka 
grote hoeveelheden sinaasappels van de groentehandel van Piet Bijl en zijn zoon Andries koel gehouden. De 
sinaasappels die ze na een bezoek meegaf waren soms ijskoud. Dan wist je: die zijn net uit de kelder gekomen. 
 
‘Opoe’ Bette woonde de laatste jaren van haar leven bij haar dochter Rebekka en haar man in. Mijn ouders 
bezochten opoe strijk en zet elke zondagavond en veelal in het midden van de week ook een en later twee 
keer. Vele, vele malen heb ik meegemaakt dat na de avondkoffie met brood het gezelschap via de open 
binnentrap naar boven klom om bij opoe voor de bedstede verzameld ‘nog een paar versjes te zingen’. 
Oorspronkelijk was dat een familiebezigheid van de Bette’s, op bezoek bij de oude, bijna blinde en bijna dove 
moeder. Daar leerde ik van haar week na week een psalmversje opzeggen. De geloofsbeleving van het ‘Here, 
maak mij uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend’, zal mij m’n hele verdere leven begeleiden. Als klein 
ventje moest ik dan dicht bij opoe het psalmpje opzeggen of zingen. Wekelijks stelde ze vol dankbaarheid vast 
dat ‘de jongen alweer gegroeid was’ door haar rimpelige hand op mijn hoofd te leggen. Om nooit te vergeten, 
die oude vrouw, de hele dag en nacht liggend in zo’n ingebouwde bedstede met geschilderde deurtjes ervoor 
en een paar hartjesopeningen of zoiets erin. Een lang, gelovig geleefd leven. 
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SAMENVATTINGEN 
 
 
STAMREEKS JOHANNIS ISAAC (II) BETTE 
(voorouders van heden naar verleden) 
 
BETTE JOHANNIS ISAAC (2)                                                 (1) 
    Vrachtrijder, rijtuigverhuurder, tuinder/landbouwer, scheepmaker 
    * 23-08-1862 Dinteloord en Princeland  † 21-05-1920 Rotterdam  
      (zoon van Bette Johannis Isaac (1) (2) en van der VLIET Elizabeth (3)) 
x     07-05-1885 Dinteloord                                                     
∞     07-05-1885 Dinteloord                                                     
Stolk Adriana                                                                
    * 25-06-1861 Dinteloord en Prinsenland  † 01-08-1959 Rotterdam-Pernis         
      (dochter van Stolk Jan en Vogelaar Rebecca) 
Uit dit huwelijk: 
 1. Rebecca Elizabeth                                                        
    * 24-10-1885 Dinteloord                 † 09-07-1981 Rotterdam-Pernis         
    x (1) 13-05-1909 Capelle aan de IJssel met Van der Ent Cornelis 
      (zoon van Van der Ent Daniel en Struijk Trijntje) 
    x (2) 15-09-1937 Berkel en Rodenrijs (Z-H) met Bijl Pieter 
      (zoon van Bijl Maarten en Weltevreen Neeltje) 
 2. Elizabeth Rebecca                                                        
    * 22-10-1888 Dinteloord                 † 27-08-1973 's-Gravenhage            
    x 14-03-1917 Rotterdam met de Bakker Hendrik 
      (zoon van de Bakker Marinus en van der Meer Lena) 
 3. Jan                                                                      
    Smid/constructie-bankwerker/sociaal verzorger/bankwerker  
    * 21-06-1890 Dinteloord                 † 03-07-1962 Rotterdam                
    x (1) 06-09-1911 Rotterdam met van Wijngaarden Barbera Jeannette 
      (dochter van van Wijngaarden Jan en Braggaar Jeannette) 
    x (2) 16-07-1924 Rotterdam met Procé Sjoukje 
      (dochter van Procé Geert Paulus en Bijker Diena) 
 4. Izaak Johannes                                                           
    Bankwerker  
    * 27-08-1892 Dinteloord                 † 25-06-1934 Rotterdam Hillegersberg  
    x 13-09-1916 Rotterdam met Markus Neeltje Elisabeth 
      (dochter van Markus Gerrit en Lagerwaard Gerdina Johanna) 
 5. Geertje                                                                  
    Naaister  
    * 16-10-1894 Dinteloord                † 14-05-1940 Rotterdam                
    x 11-03-1925 Rotterdam met Korteweg Jacobus Marinus 
      (zoon van Korteweg Laurens en Mosselman Maria) 
 6. Maria Johanna                                                            
    * 25-08-1898 Poortvliet                 † 06-03-1899 Poortvliet               
 7. Hubertus Marinus                                                         
    Boekhouder/administrateur  
    * 31-12-1899 Poortvliet (Z)             † 12-02-1962 Rotterdam-Pernis         
    x 01-08-1945 Rotterdam-Pernis met Dubel Adriaantje 
      (dochter van Dubel Cornelis en Overweel Maartje) 
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BETTE JOHANNIS ISAAC (1)                                                       (2) 
    Bouwknecht, vrachtrijder, voerman, rijtuigverhuurder.  
    * 19-03-1828 Dinteloord                 † 08-07-1889 Dinteloord               
      (zoon van Bette Simon (4) en Timmers Elizabeth (5)) 
x     08-06-1855 Dinteloord                                                     
∞     08-06-1855 Dinteloord                                                     
      van der VLIET Elizabeth                                                 (3) 
    * 11-08-1829 Steenbergen                † 04-02-1887 Dinteloord               
      (dochter van Van der VLIET Martinus en Steenbergen Pietertje) 
Uit dit huwelijk: 
 1. Simon Jacob                                                              
    * 11-10-1857 Dinteloord                 † 11-11-1858 Dinteloord               
 2. n.n.                                                                     
    * 30-06-1859 Dinteloord                 † 30-06-1859 Dinteloord               
 3. Simon Martines                                                           
    * 21-07-1860 Dinteloord                 † 04-09-1861 Dinteloord               
 4. Johannis Isaac (2)                                                         (1) 
    * 23-08-1862 Dinteloord en Princeland  † 21-05-1920  Rotterdam 
    x 07-05-1885 Dinteloord met Stolk Adriana 
      (dochter van Stolk Jan en Vogelaar Rebecca) 
 5. Pietertje Elizabeth                                                      
    * 18-05-1865 Dinteloord                 † 29-06-1865 Dinteloord               
 6. Simon Martinus                                                           
    * 18-01-1869 Dinteloord                 † 23-04-1879 Dinteloord               
 
BETTE SIMON                                                                 (4) 
    Landbouwer/bouman  
    * 09-11-1788 Dinteloord                 † 31-01-1835 Dinteloord               
    = 09-11-1788 Dinteloord               
      (zoon van Bette(n) Isaac Janszn (8) en Vissers Johanna Sijmonse (9)) 
x (1) 28-10-1810 Dinteloord                                                     
∞ (1) 28-10-1810 Dinteloord                                                     
Van Dis Erkje Adriaans                                                       
    * 04-04-1790 Dinteloord                † 30-08-1811 Dinteloord  
    = 04-04-1790 Princeland               
      (dochter van Van Dis Adriaan en van den Berg Catharina) 
x (2) 27-05-1813 Dinteloord                                                     
∞ (2) 27-05-1813 Dinteloord                                                     
Timmers Elizabeth                                                          (5) 
    * 14-10-1787 Dinteloord                 † 18-02-1835 Dinteloord               
    = 14-10-1787 Dinteloord               
      (dochter van Timmers Jacob Willemsz en Vissers Maria) 
Uit het tweede huwelijk: 
 1. Catharina                                                                
    * 16-01-1814 Dinteloord                 † 12-02-1830 Dinteloord               
 2. Jacob                                                                    
    Bouwknecht  
    * 12-08-1815 Dinteloord                 † 11-02-1868 Dinteloord               
 3. Johanna                                                                  
    * 26-11-1816 Dinteloord                 † 22-01-1901 Steenbergen              
 4. Isaac Johannis                                                           
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    * 22-09-1818 Dinteloord                 † 23-10-1818 Dinteloord               
 5. Maria                                                                    
    * 09-01-1822 Dinteloord                 † 09-03-1867 Willemstad               
    x 21-05-1859 Willemstad met De Nijs Gerardus 
      (zoon van De Nijs Wijnant en Boon Anna) 
 6. Isaac Johannis                                                           
    * 09-02-1824 Dinteloord                 † 18-11-1867 Rotterdam                
 7. Anna Maria                                                               
    * 26-12-1825 Dinteloord                 † 22-07-1903 Haarlem                  
 8. Johannis Isaac (1)                                                         (2) 
    * 19-03-1828 Dinteloord                 † 08-07-1889 Dinteloord               
    x 08-06-1855 Dinteloord met van der VLIET Elizabeth (3) 
      (dochter van Van der VLIET Martinus en Steenbergen Pietertje) 
 9. Adriana Johanna                                                          
    * 07-07-1829 Dinteloord                 † 30-01-1911 Buurmalsen               
 
BETTE(N) ISAAC JANSZN                                                         (8) 
    Landman  
    * 25-11-1759 Fijnaart                   † 23-10-1790 Dinteloord               
    = 25-11-1759 Fijnaart                 
      (zoon van Bette(n) Johannis (16) en Provilij Maria (17)) 
o     18-11-1785 Princeland                                                     
x     04-12-1785 Dinteloord                                                     
∞     04-12-1785 Dinteloord                                                     
Vissers Johanna Sijmonse                                                     (9) 
    * 21-09-1758 Dinteloord                 † 28-04-1834 Dinteloord               
    = 21-09-1758 Dinteloord               
      (dochter van Vissers Simon Janszn en van Saarloos Elisabeth Hermansdr) 
Uit dit huwelijk: 
 1. Maria Bette                                                              
    Bouwmansse (ook wel: bouweresse)  
    *                                  † 12-08-1840 Dinteloord               
    = 12-11-1786 Dinteloord               
    x 02-08-1807 Dinteloord met Bom Marijnus 
      (zoon van Bom Johannes en Belet Maria) 
 2. Simon Bette                                                               (4) 
    Landbouwer/bouman  
    * 09-11-1788 Dinteloord                 † 31-01-1835 Dinteloord               
    = 09-11-1788 Dinteloord               
    x (1) 28-10-1810 Dinteloord met Van Dis Erkje Adriaans 
      (dochter van Van Dis Adriaan en van den Berg Catharina) 
    x (2) 27-05-1813 Dinteloord met Timmers Elizabeth (5) 
      (dochter van Timmers Jacob Willemsz en Vissers Maria) 
 3. Ysak Betten                                                              
    = 14-11-1790 Dinteloord                 ∩ 26-07-1794 Dinteloord Prinsenland   
      (doopgetuigen: (doopheffers): Anthony Simonse Vissers en Francijna Bette) 
 
BETTE(N) JOHANNIS                                                            (16) 
    Bouman  
    * 05-02-1730 Willemstad                 † 07-09-1793 Fijnaart                 
    = 05-02-1730 Willemstad               
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      (zoon van Betten Jacobus (32) en Knook Francijntje (33)) 
x (1) 19-05-1755 Fijnaart                                                       
∞ (1) 19-05-1755 Fijnaart                                                       
Provilij Maria                                                                (17) 
    * 02-03-1721 Klundert                   † 10-09-1775 Fijnaart                 
    = 02-03-1721 Klundert                   ∩ 14-09-1775 Fijnaart                 
      (dochter van Provilij Cornelis Jans en Stelboer Baatje) 
o (2) 20-12-1778 Fijnaart                                                       
x (2) 20-12-1778 Fijnaart                                                       
∞ (2) 10-01-1779 Fijnaart                                                       
Dirke Dingena                                                                
    *                                     † 09-12-1796 Fijnaart                 
    =       1760 (Onder) Zevenbergen      
Uit het eerste huwelijk: 
 1. Francijna Janse Betten                                                   
    *                                     † 05-09-1812 Dinteloord               
    = 06-06-1756 Fijnaart                 
    ∞ 27-05-1781 Dinteloord met Vissers Anthony Simonsen 
      (zoon van Vissers Simon Janszn en van Saarloos Elisabeth Hermansdr) 
 2. Ysaac                                                                    
    *                                     † voor 1759 niet in de DTB's  
    = 24-07-1757 Fijnaart                 
 3. Jacob Bette                                                              
    = 13-08-1758 Fijnaart                 
 4. Isaac Janszn                                                                (8) 
    Landman  
    * 25-11-1759 Fijnaart                   † 23-10-1790 Dinteloord               
    = 25-11-1759 Fijnaart                 
    x 04-12-1785 Dinteloord met Vissers Johanna Sijmonse   (9) 
      (dochter van Vissers Simon Janszn en van Saarloos Elisabeth Hermansdr) 
 5. Adriaan Bette                                                            
    *                                  † 04-07-1783 Klundert                 
    = 08-03-1761 Fijnaart                 
 6. Joost Janszn Betten                                                      
    *                                      † 10-09-1826 Terheijden               
    = 11-09-1763 Fijnaart                 
    x (1) 10-11-1780 Zevenbergen met Smits Neeltje Willemse 
      (dochter van Smits Willem en van Tiel Johanna) 
    ∞ (2)  22-04-1787 Zevenbergen met Nelemans Tanneke Hendrikse 
      (dochter van Nelemans Hendrik en De Leeuw Johanna) 
Uit het tweede huwelijk: 
 7. Jacob Betten                                                             
    Timmerman (1812), opzichter Waterstaat (1829), opzichter (1839)  
    *                                  † 24-09-1842 Breda                    
    = 12-03-1780 Klundert                 
    x 05-05-1805 Breda met Steijlaars Alida Augusta 
 8. Neeltje Betten                                                           
    * 21-03-1782 Fijnaart                   † 06-03-1784 Fijnaart                 
    = 24-03-1782 Fijnaart                    ∩ 10-03-1784 Fijnaart                 
 9. Neeltje Janse Bette                                                          
    * 13-02-1787 Fijnaart                    † 26-06-1859 Fijnaart                 
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    = 18-02-1787 Fijnaart                 
    ∞ 22-11-1805 Fijnaart met van Dis Pieter Cornelisz 
      (zoon van van Dis Cornelis Pietersz en de Man Antje) 
10. Maria Betten                                                             
    * 06-04-1788 Fijnaart                 † 24-01-1837 Klundert                 
    = 13-04-1788 Fijnaart                 
    x 19-07-1806 Klundert met Korteweg Corstiaan Cornelisse 
      (zoon van Korteweg Cornelis Robbrechtsz en Moermans Heiltje) 
11. Jan Betten                                                               
    Wolkammer, later ‘kousenfabrikeur’  
    * 20-10-1789 Fijnaart                   † 14-11-1820 Utrecht                  
    = 25-10-1789 Fijnaart                   ∩ 16-11-1820 Utrecht                  
    x 05-08-1810 Veenendaal met Klomp Jacoba 
      (dochter van Klomp Anthonij Cornelisse en van Breukelen Elisabeth) 
12. Janneke Betten                                                           
    Bouweresse  
    * 14-05-1791 Fijnaart                   † 27-02-1820 Fijnaart                 
    = 22-05-1791 Fijnaart                 
    x 17-05-1809 Fijnaart met Munters Pieter 
      (zoon van Munters Huijbert en Hogendijk Catharina) 
13. Kraamkind Bette                                                          
    *                                  † 07-04-1794 Fijnaart  
              
BETTEN JACOBUS    
    * circa 1701 Kaulille                    † 24-02-1762 Fijnaart                 
                                           ∩ 02-03-1762 Fijnaart                 
o     25-05-1726 Willemstad  
       (zoon van Betten Matthijs en Winters Aleidis) 
x     16-06-1726 Breda                                                          
∞     23-01-1727 Breda                                                          
      (kerk. getuigen: Joanna Stoops et Magdalena Rincks) 
Knook Francijntje                                                           
    = 29-07-1689 Willemstad                 ∩ 12-06-1761 Fijnaart                 
      (dochter van Knook Jan Joosten en Jiskoot Eva Adriaans) 
Uit dit huwelijk: 
 1. Alijdis                                                                  
    = 22-04-1727 Breda                    
      (doopgetuigen: Joannes Bette (peter); Elisabeth Winters (meter), beiden 
      uit Kaulille?!) 
 2. Johannis Bette(n)                                                       
    Bouman  
    * 05-02-1730 Willemstad              † 07-09-1793 Fijnaart                 
    = 05-02-1730 Willemstad               
    x (1) 19-05-1755 Fijnaart met Provilij Maria     (17) 
      (dochter van Provilij Cornelis Jans en Stelboer Baatje) 
    x (2) 20-12-1778 Fijnaart met Dirke Dingena 
 
BETTEN MATTHIJS                                                              
    1724: brouwer  
    *                                      † 07-01-1739 Kaulille                 
    = 14-01-1677 Beek                     
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      (zoon van Betten Hermanus en Viggels Catharina) 
x (1)  voor 1698                                                                
Winters Aleidis                                                              
      (dochter van Winters N.N. en N.N. (weduwe Winters) Margaretha) 
∞ (2) 13-06-1717 Kaulille                                                       
Broeckmans Elisabeth                                                         
    *                                  † 12-05-1738 Kaulille                 
    = 06-08-1691 Neerpelt                 
      (dochter van Broeckmans Gijsbertus en Goeiens Catharina) 
Uit het eerste huwelijk: 
 1. Catharina                                                                
    * circa 1698 Kaulille                    † 04-12-1783 Kaulille                 
    x (1) circa 1719 met Paep Joannes 
      (zoon van Paep Henricus en Jannis Maria) 
    ∞ (2)  09-01-1753 Kaulille met Smeets Petrus 
 2. Jacobus                                                                  
    * circa 1701 Kaulille                    † 24-02-1762 Fijnaart                 
                                           ∩ 02-03-1762 Fijnaart                 
    x 16-06-1726 Breda met Knook Francijntje 
Uit het tweede huwelijk: 
 3. Helena                                                                   
    *                                       † 28-04-1807 Kaulille                 
    = circa 1720 Kaulille                 
 4. Aleidis/Aldegondis                                                       
    *                                       † 18-07-1804 Kaulille                 
    = 26-02-1730 Kaulille                 
    ∞ 27-09-1751 Kaulille met Bormans Joachim 
 5. Wilhelmus                                                                
    = 26-02-1730 Kaulille                 

 
BETTEN HERMANUS 
    * circa 1645                             † 07-11-1717 Overpelt                 
∞ (1)  voor 1670                                                                
Tiesen Petronella                                                            
    *                                       † voor 1675 (Beek?)                    
∞ (2) 10-02-1675 Beek                                                           
      (kerk. getuigen: Leonardo Coppen (tekent vaak huwelijksakten als getuige 
      mee) en Antonio Betten; frater Leonardus Coenen) 
Viggels Catharina                                                            
    = 21-09-1638 Bree                     
      (dochter van Viggels Arnoldus en Cillen Agathe) 
Uit het eerste huwelijk: 
 1. Aleijdis                                                                 
    = 14-09-1670 Beek                     
      (doopgetuigen: Joannes Betten en Reneera Ceunen) 
Uit het tweede huwelijk: 
 2. Joannes                                                                  
    *                                         † 26-09-1741 Overpelt                 
    = 24-10-1675 Beek                     
      (doopgetuigen: Henricus Soors en Margarita van Mortel alias Soors) 
    ∞ 04-05-1698 Overpelt met Reijnkens/Renckens Petronella 
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      (dochter van Reijnkens Jacobus en Voets Elizabetha) 
 3. Matthijs                                                                 
    1724: brouwer  
    *                                         † 07-01-1739 Kaulille                 
    = 14-01-1677 Beek                     
      (doopgetuigen: Henricus Leen en Elisabetha Raeijmadekers) 
    x (1)  voor 1698 met Winters Aleidis  
      (dochter van Winters N.N. en N.N. (weduwe Winters) Margaretha) 
    ∞ (2)  13-06-1717 Kaulille met Broeckmans Elisabeth 
      (dochter van Broeckmans Gijsbertus en Goeiens Catharina) 
 4. Gertrudis                                                                
    = 23-04-1679 Beek                     
      (doopgetuigen: Guilielmus Tiesen en Maria Coesen) 
 5. Margareta                                                                
    *                                     † 27-09-1757 Zolder                   
    = 05-01-1682 Beek                     
      (doopgetuigen: Andreas Viggels en Helena Soors) 
    ∞ 06-04-1704 Beek met Gofferdt Nicolaus 
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STAMREEKS HUBERTUS MARINUS BETTE IN BEELD 
 
Veel van mijn genealogische gegevens zijn verwerkt in de website van Hans Prince (n.b. nog niet alle gegevens zijn 
per maart 2017 naar dit boek bijgewerkt). Deze stamreekspresentatie (!) gaat in 5 blokken (met overlap) van 
heden naar verleden, waarbij ik de lijn in generaties met vet heb weergegeven; Prince heeft veelal de naam 
Betten gebruikt, in mijn boeken zijn de verschillend geduid. Zie: https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-
omliggende-gemeenten/I127499.php. 

I 
    

Simon Betten 
1788-1835 

Elisabeth Timmers 
1787-1835 

Martien Vliet van Der 
1788-1854 

Pietertje Steenbergen 
1798-1830 

  

Johannis Izaäk Betten 
1828-1889 

Elizabet Vliet van Der 
1829-1887 

 

Johannis Izaäk II Betten 
1862-1920 

x 
1885 

Adriana Stolk 
1861-1959 

 

   Rebecca Elizabeth 
Betten 

1885-1981 

Elizabeth Rebecca 
Betten 

1888-1973 

Jan Bette 
1890-1962 

 Izaak Johannes 
Betten 

1892-1934 

Geertje Bette 
1894-1940 

Maria Johanna 
Bette 

1898-1899 

 

Hubertus Marinus Bette 
1899-1962 

 

II 
 

    

Johannis Izaäk Betten 
1828-1889 

Elizabet Vliet van Der 
1829-1887 

Jan Stolk 
1828-1902 

Rebecca Vogelaar 
1829-1880 

  

Johannis Izaäk II Betten 
1862-1920 

Adriana Stolk 
1861-1959 

 

Hubertus Marinus Bette 
1899-1962 

x 
1945 

Adriaantje Dubel 
1907-1991 
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III 
 

    

Jan Bette 
1730-1793 

Maria Provillie 
1721-1775 

Symon Vissers 
1716-1798 

Elisabeth Zaerloos Van 
1723-???? 

  

Isaak Betten 
1759-1790 

Johanna Vissers 
1758-1834 

 

Simon Betten 
1788-1835 

x (1) 
1810 

Erkje Adriaans Dis Van 
1790-1811 

x (2) 
1813 

Elisabeth Timmers 
1787-1835 

 

Katharina Betten 
1814-1830 

Jacob Betten 
1815-1868 

Johanna Betten 
1816-1901 

 

Isaak Johannis 
Betten 

1818-1818 

Maria Betten 
1822-1867 

 

Izaak Johannis 
Betten 

1824-1867 

 

Anna Maria Betten 
1825-1903 

Johannis Izaäk Betten 
1828-1889 

 

Adriana Johanna Betten 
1829-1911 

 

 

 

 
 
 
 
 



238 
 

 
 

IV 
 

    

Matthijs Betten 
± 1677-1739 

Aleidis (Eel) Winters 
± 1663-1719 

Jan Joosten Knook 
1664-1703 

Eva Adriaansd Jeijskoot 
1663-1694 

  

Jacobus Betten 
± 1699-1762 

Francijntie Jansen Knook 
1689-1761 

 

Jan Bette 
1730-1793 

 
x (1) 
1755 

Maria Provillie 
1721-1775 

 

Francina Bette 
1756-1812 

 

Isaak Bette 
1757-< 1759 

Jacob Bette 
1758-???? 

Isaak Betten 
1759-1790 

 

Adriaan Bette 
1761-1783 

Joost Jans 
Betten 

1763-1826 
 

 

 
x (2) 
1779 

Dingena (Hendriks) Dirken 
1760-1796 

 

Jacob Bette 
1780-1842 

 

Neeltje Bette 
1782-1784 

Neeltje Betten 
1787-1859 

 

Maria Betten 
1788-1837 

 

Jan Bette 
1789-1820 

 

Janneke Bette 
1791-1820 
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V 
 

    
Arnoldus Viggels 

± 1610-???? 
Agathe Cillen 

1620-???? 

 
 

Hermanus Betten 
1645-1717 

Catharina Viggels 
1638-???? 

 

Matthijs Betten 
± 1677-1739 

x (1) 
1698 

Aleidis (Eel) Winters 
± 1663-1719 

 

Jacobus Betten 
± 1699-1762 

 

Catharina Betten 
± 1703-1783 

 

 

x (2) 
1717 

Elisabeth Broeckmans 
± 1691-1738 

 

Helena Betten 
1723-1807 

Aleijdis Betten 
± 1730-1804 

Wilhelmus Betten 
 

1730-???? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Toegegeven dat dit een vrij ingewikkelde presentatie is, maar op deze wijze worden binnen de 
mogelijkheden wel de van belang zijnde opeenvolgingen zichtbaar gemaakt. In de verschillende 
boeken over het geslacht Bette is noodzakelijkerwijs eveneens een zekere overlap te vinden. 
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PARENTEEL JOHANNIS ISAAC I BETTE 
 
I.1JOHANNIS ISAAC (1) (JAN) BETTE, bouwknecht, vrachtrijder, voerman, 7-5 1885 rijtuigver-

huurder. Johannes Izaak is op een zeker moment 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, 25 jaar oud, geboren op 11-08-1829 te 
Steenbergen, overleden op 04-02-1887 te Dinteloord op 57-jarige leeftijd, dochter van 
Martinus Van der VLIET, 1826: arbeider; 1827-1854: meekrapdroger, en Pietertje 
Steenbergen. 

Uit dit huwelijk: 
1.Simon Jacob Bette, geboren op 11-10-1857 te Dinteloord, overleden op 11-11-1858 te 

Dinteloord op 1-jarige leeftijd. 
2.n.n. Bette, geboren op 30-06-1859 te Dinteloord, overleden op 30-06-1859 te Dinteloord, 0 

dagen oud. 
3.Simon Martines (Simon) Bette, geboren op 21-07-1860 te Dinteloord, overleden op 

04-09-1861 te Dinteloord op 1-jarige leeftijd. 
4.Johannis Isaac (2) (Jan) Bette (zie II.4). 
5.Pietertje Elizabeth Bette, geboren op 18-05-1865 te Dinteloord, overleden op 29-06-1865 te 

Dinteloord, 42 dagen oud. 
6.Simon Martinus Bette, geboren op 18-01-1869 te Dinteloord, overleden op 23-04-1879 te 

Dinteloord op 10-jarige leeftijd. 
 
II.4JOHANNIS ISAAC (2) (JAN) BETTE, vrachtrijder(Dinteloord); tuinder/landbouwer (Poortvliet); 

scheepmaker (Rotterdam), geboren op 23-08-1862 te Dinteloord en Prinsenland, 
overleden op 21-05-1920 te  Rotterdam (Waterloostraat 92 b) op 57-jarige leeftijd. Op 
12-08 1908 verhuist het gezin Bette-Stolk met de kinderen Elizabeth Rebecca, Jan Izaak 
Johannis, Geertje en Hubertus Marinus (Rebecca Elizabeth is getrouwd) naar Capelle 
aan de IJssel, gemeente Rotterdam. De vele verhuizingen zijn in dit boek beschreven. 

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-05-1885 te Dinteloord, gehuwd voor de kerk op 
07-05-1885 te Dinteloord met Adriana Stolk, 23 jaar oud, geboren op 25-06-1861 te 
Dinteloord en Prinsenland (gezindte: Chr. Ger.), overleden op 01-08-1959 te 
Rotterdam-Pernis op 98-jarige leeftijd, dochter van Jan Stolk, landbouwer (in de 
trouwakte: bouwman), agent commissionair, en Rebecca Vogelaar. 

Uit dit huwelijk: 
1.Rebecca Elizabeth (Rebekka) Bette, geboren op 24-10-1885 te Dinteloord, overleden op 

09-07-1981 te Rotterdam-Pernis op 95-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 13-05-1909 te Capelle aan de IJssel met Cornelis Van der 

Ent, 27 jaar oud, geboren op 03-08-1881 te Rhoon, overleden op 16-01-1936 te 
Bergschenhoek op 54-jarige leeftijd, zoon van Daniel Van der Ent en Trijntje Struijk. 

Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 15-09-1937 te Berkel en Rodenrijs (Z-H) met Pieter (Piet) 
Bijl, 58 jaar oud, geboren op 27-12-1878 te Pernis, overleden op 20-05-1964 te 
Rotterdam-Pernis op 85-jarige leeftijd, zoon van Maarten Bijl en Neeltje Weltevreen. 
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2.Elizabeth Rebecca (Betje) Bette, geboren op 22-10-1888 te Dinteloord, overleden op 
27-08-1973 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-03-1917 te Rotterdam met Hendrik de Bakker, 29 jaar oud, 
geboren op 27-05-1887 te Heenvliet, overleden op 01-04-1968 te 's-Gravenhage op 
80-jarige leeftijd, zoon van Marinus de Bakker en Lena van der Meer. 

3.Jan Bette, smid/constructie-bankwerker/sociaal werker/verzorger/bankwerker, geboren op 
21-06-1890 te Dinteloord, overleden op 03-07-1962 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd. 

Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 06-09-1911 te Rotterdam met Barbera Jeannette van 
Wijngaarden, 24 jaar oud, geboren op 19-04-1887 te Willeskop, overleden op 
15-02-1922 te Rotterdam op 34-jarige leeftijd, dochter van Jan van Wijngaarden en 
Jeannette Braggaar. 

Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 16-07-1924 te Rotterdam met Sjoukje Procé, 34 jaar oud, 
geboren op 04-05-1890 te Tietsjerkstradeel (Bergum), overleden op 31-05-1976 te 
Rotterdam op 86-jarige leeftijd, dochter van Geert Paulus Procé en Diena Bijker. 

4.Izaak Johannes (Izak) Bette, bankwerker, geboren op 27-08-1892 te Dinteloord, overleden 
op 25-06-1934 te Rotterdam Hillegersberg op 41-jarige leeftijd.  

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-09-1916 te Rotterdam met Neeltje Elisabeth Markus, 26 
jaar oud, geboren op 03-09-1890 te Rotterdam Kralingen, overleden op 24-05-1945 te 
Rotterdam op 54-jarige leeftijd. dochter van Gerrit Markus, houtzager/postbeambte, 
en Gerdina Johanna Lagerwaard. 

5.Geertje (Geertje) Bette, naaister, geboren op 16-10-1894 te Dinteloord, overleden op 
14-05-1940 te Rotterdam op 45-jarige leeftijd. Geertje is met man en twee kinderen 
door een voltreffer op het huis waar ze tijdens de bombardementen schuilden 
omgekomen. Ze woonden toen in de Willibrordusstraat 34a in Rotterdam. De straat 
bestaat nog, er was een aantal huizen tussenuit, in elk geval de nummers 32-38. 

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-03-1925 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 
11-03-1925 te Rotterdam met Jacobus Marinus Korteweg, RET-schilder, 33 jaar oud, 
geboren op 29-06-1891 te Ooltgensplaat, overleden op 14-05-1940 te Rotterdam op 
48-jarige leeftijd, zoon van Laurens Korteweg en Maria Mosselman. 

6.Maria Johanna (Maria) Bette, geboren op 25-08-1898 te Poortvliet, overleden op 
06-03-1899 te Poortvliet, 193 dagen oud. 

7.Hubertus Marinus (Bertus) Bette, boekhouder/administrateur, geboren op 31-12-1899 te 
Poortvliet (Z), overleden op 12-02-1962 om 13.30 uur te Rotterdam-Pernis op 62-jarige 
leeftijd. 

Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 01-08-1945 te Rotterdam-Pernis, gehuwd voor de kerk op 
01-08-1945 te Rotterdam-Pernis (Geref.) met Adriaantje (Jaantje) Dubel, 37 jaar oud, 
geboren op 22-08-1907 te Rotterdam-Pernis, overleden op 30-03-1991 te Wageningen 
op 83-jarige leeftijd, dochter van Cornelis (Kees) Dubel, huisschilder, en Maartje 
Overweel. 
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Bron na inloggen: 
http://gw.geneanet.org/prince6?type=tree&n=bette&p=hubertus+marinus&oc=0&origin=fyg 

Geneanet-website van Hans Prince  
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DEEL 4 BIJLAGEN, BRONNEN EN LITERATUUR 
 
BIJLAGE I 
WEESKINDEREN 
 
 
Je bent twaalf jaar en je ouders overlijden een paar maanden na elkaar. Je staat er ineens 
nagenoeg alleen voor. Wat gebeurt er dan? In wat voor situaties kom je terecht? Hoe groei 
je op? Het laatste weeshuis sloot halverwege de twintigste eeuw. Maar wezen zijn van alle 
tijden.  
Een wees is een kind van wie een of beide ouders zijn overleden. Is slechts één ouder 
overleden, dan is men een halve wees. Zijn beide overleden spreekt men van een volle wees. 
Als een van de ouders is overleden, wordt in de plaats hiervan een voogd aangesteld, die 
medeverantwoordelijk is. Het kind kan zo bij de overgebleven ouder blijven. Voor volle 
minderjarige wezen moet een andere oplossing worden gekozen. Zij kunnen worden 
opgevangen in een weeshuis, bij een pleeggezin of worden geadopteerd. Traditioneel is het 
(zeker in de Rooms-Katholieke gemeenschap) de taak van peetouders om voor hun 
peetkinderen te zorgen als deze wees worden. Er is ook nog het begrip ‘verlaten wees’. Dit is 
een wees waarvan de overlevende ouder geen financiële bijdrage levert in de 
onderhoudskosten, omdat die ouder met het kind geen affectieve relatie (meer) 
onderhoudt. Weeskinderen komen in films geregeld voor als ze 19de-eeuwse of vooroorlogse 
periodes behandelen; op realistische en naturalistische schilderijen, voor het bestaan van de 
filmkunst, kun je weeskinderen afgebeeld zien. Wereldwijd veruit het bekendste verhaal 
over een wees is Dickens' roman Oliver Twist. 
 
Twee verschillende weesverhalen 
‘Het is een beetje moeilijk voor me om hierover te praten, want de gevolgen van opgroeien 
zonder moederliefde zijn zwaarder en groter dan je in eerste instantie zou denken. De 
gevoelens zijn te verbergen, maar de gevolgen voor je verdere ontwikkeling en 
persoonlijkheid zijn groot. Het maakt je een ander mens en het is soms moeilijk om met dat 
anders zijn om te gaan. Het is vooral emotioneel zwaar en verwarrend. Je emoties kunnen in 
de strik komen of je kan moeilijk met je emoties om gaan en je mist gewoon iets, en dat iets 
is moeilijk te vinden. Er is een lege plek, een gat in je leven. Je bent voortdurend op zoek 
naar datgene wat die lege plek weer kan vullen, je zoekt dan al gauw een partner die de 
littekens, schade en lege plekken weer kan herstellen. Maar zo kan je teleurgesteld raken, je 
hebt zelf een gebruiksaanwijzing die vele niet kennen. Je bent snel gekwetst op afwijzing 
omdat je iemand zoekt die als een soort moeder je schade en leegte weer kan herstellen, 
iemand die echt om je geeft en waar je altijd bij terecht kan als er iets is.  
Ook volwassenheid is iets wat bij mij deels niet goed ontwikkelde. Je wordt lichamelijk wel 
volwassen, maar een innerlijk deel blijft achtergesteld, onvolwassen, als een kind. Vaak roep 
je als het ware om hulp en liefde. Je hebt echt iemand nodig, meer dan een ander. Je kan het 
allemaal verbergen, maar het kan soms ook plotseling naar boven komen. Je emoties spelen 
een grote rol in je leven en wisselen voortdurend, van depressief met een hulpeloos gevoel 
tot agressie van oneerlijkheid of woede van ontevredenheid. Dan weer boos dan weer 
verdrietig. Die pijn verberg je, je blijft sterk, want als het allemaal naar boven komt barst je 
in tranen uit. Je bent gekwetst en in je verdere leven komen er alleen maar meer kwetsingen 
bij en alle kwetsingen komen veel zwaarder bij je aan en blijven veel meer in je geheugen 
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zitten dan bij andere mensen. Op een gegeven moment is iedereen slecht. Je wordt alleen 
maar gekwetst. Je vertrouwen in mensen raak je ook kwijt. Wie kan je nou nog vertrouwen, 
dat mensen je kwetsen wordt standaard. Wie kan je begrijpen, niemand begrijpt je en dat 
brengt alleen maar meer kwetsingen met zich mee. Het onbegrip en die kwetsingen geven je 
de neiging te denken dat mensen je iets aan willen doen, dat iedereen tegen je is. Je raakt je 
vertrouwen in de mens compleet kwijt, je sluit je zelf af, je vertrouwd niemand en bent altijd 
voorzichtig.  
Op feestdagen ben je alleen terwijl andere hun warme plek weten te vinden, in moeilijke 
tijden mis je warmte, liefde en geborgenheid, dat maakt je depressief, maar ook angstig en 
een gevoel van hulpeloosheid en dat kan weer een paniekaanval geven. Wat als er wat 
gebeurt, wie is er dan? Wat als ik iemand nodig heb, wie heb ik dan? Je probeert sterk te 
blijven en door te gaan. De toekomst is onzeker, je blijft hopen, maar waar hoop je eigenlijk 
op? Kan het allemaal wel weer goed komen en wat staat er mij in de toekomst te wachten? 
Dat zijn de vragen die je je zelf stelt.’ 
 
‘Ook ik ben zonder moederliefde opgegroeid en weet hoe moeilijk dit is. Het is niet makkelijk 
een bestaan op te bouwen omdat je zoveel hebt gemist en omdat je weet dat je het nooit 
zult krijgen. 
Toch kan ik zeggen dat ik er mee om heb weten te gaan. Met veel vallen en opstaan. 
Inderdaad door het los te laten. Het accepteren dat het zo is, mijzelf accepteren zoals ik ben. 
Het was niet makkelijk en het heeft jaren geduurd maar het is mogelijk! 
Blijf in jezelf geloven om iets positiefs op te bouwen. Om toch contacten aan te gaan en 
jezelf te laten zien omdat jij er ook mag zijn! Daardoor ga je groeien en ben je minder 
afhankelijk van je omgeving omdat je weet dat je sterk genoeg bent en jezelf kunt redden. 
Dan krijg je waar je zo naar verlangt, liefde en aandacht van mensen op een positieve 
manier, wat goed voor je is. Altijd zal een zeker gemis van moederliefde blijven, maar is dan 
niet meer zo overheersend in je leven.’ 
 
 

                                       
 
 Weeskinderen geschilderd door                                                                        Weeskinderen voor hun weeshuis, 1923 
   Thomas Kennington in 1885 
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Zorg voor weeskinderen West-Brabant 18de en 19de eeuw 
Hervormde gemeente Willemstad, 1645-2009 
 
Het weeshuis: 1671-1899 
In april 1662 besloot de kerkenraad 'dat men alle vlijt en neersticheijt sal aanwenden om, soo haast 
als mogelick is, een weeshuis op te rechten, op dat alle de arme weesen daar bij malkanderen mogen 
woonen, onder goede opsicht'. Dit plan zou pas werkelijkheid worden in 1671. Tot dan werden de 
wezen in families geplaatst, 'besteed' zoals men zei. De kerkenraad was niet zo te spreken over die 
bestedingen. Men constateerde dat de weeskinderen 'opwassen in allerleij ongebondenheden en 
ongeregeldheden, en sodanich werden opgevoet, so door quade havenisse als andersints, dat 
weijnige daer van tot behoorlijke perfectie geraken'.  
Het weeshuis ging van start in 1671 in een pand aan de Kerkring (heden Kerkring 12), aangekocht van 
secretaris Lodewijk Manteau, en bleef daar tot 1781. Honderd jaar laten zocht men een nieuw 
onderkomen, hetgeen in 1779 leidde tot de aankoop van het pand aan de Voorstraat, van Neeltje 
Bliek, weduwe van Joost van der Linde. Dit gebouw is de huidige kleuterschool. 
 
Alle diaconale activiteiten werden in het weeshuis ondergebracht, zoals bestedingen en bedelingen, 
alsmede de vergaderingen van de diaconie. Verder verschafte het weeshuis niet alleen onderdak aan 
weeskinderen, maar ook aan bejaarden die zich, tegen overdracht van hun vaak schamele bezit, in 
het 'diaconie ofte aelmoesseniers huijs' konden inkopen. De diaconale activiteiten waren dus nimmer 
van het weeshuis te scheiden. Uiteraard hebben de twee facetten van de diaconale taak ook slechts 
één archief gevormd. 
 
In 1685 begon de diaconie haar  eigen notulen op schrift te stellen. Het archief werd in het weeshuis 
bewaard. De bewaarplaats bleek te voldoen, want in het midden van de 19e eeuw werd er tevens 
het archief van de kerkenraad en de kerkvoogdij bewaard. De armenzorg veroorzaakte in de eerste 
helft van de 19e eeuw langdurig geschil tussen de diaconie en het gemeentebestuur, dat zowel de 
armenzorg als de diaconale eigendommen tot zich had getrokken. Gedurende de 'Franse Tijd' was 
namelijk een 'Commissie van Weldadigheid' opgericht, waarin de hervormde diaconie wel zitting had, 
maar niet het overwicht. De herhaalde pogingen van de kerkenraad werden in 1849 voor de 
Arrondissementsrechtbank met succes bekroond, in het voordeel van de hervormde kerk, die haar 
diaconale goederen terug kreeg. Het dagelijkse leven in het weeshuis verliep onder het toezicht van 
een weesvader en weesmoeder, ook wel binnenvader en -moeder genoemd. Verder hielden de 
kerkenraad en, in de 19de eeuw, het College van Regenten, nauw toezicht zowel op de weeskinderen 
als op de binnenvader en -moeder (hetgeen ook wel eens nodig was!). Naar onze huidige 
opvattingen was het dagelijkse leven van de weeskinderen weinig rooskleurig. De weesvader kon wel 
eens 'vreselijk razen en tieren, vloeken, lelijk spreken, kijven en schelden'. Toch was het verblijf in het 
weeshuis te verkiezen boven de bestedingen, waarbij de kinderen letterlijk verhuurd werden aan de 
minst vragende ambachtsman, eigenlijk om een vak te leren, in feite slechts om als goedkope 
arbeidskracht te dienen. 
De bar slechte sociale toestanden van de 19e eeuw leidden in 1848 tot de stichting, door de diaconie, 
van de 'werkinrichting', bestemd om aan behoeftige personen werk te verschaffen. Deze inrichting 
heeft bestaan tot 1870. vanaf 1866 werd de administratie ervan apart bijgehouden. Begin april 1899 
waren er nog maar drie wezen. Op 1 mei van dat jaar verlieten de twee laatste weesmeisjes het huis, 
en eindigde de historie  van het Willemstadse weeshuis. 
 
Het pand van het voormalige weeshuis, Voorstraat 24/26, wordt nu gebruikt als kleuterschool. Ironie 
van de geschiedenis? Waar vroeger moederloze kinderen een bitter leven tegemoet gingen, spelen 
nu gelukkige kinderen, trouw weggebracht en opgehaald door hun liefdevolle moeders. 
 
Bron: http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/?option=com_chapteredpages&id=149&Itemid=174. 
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BIJLAGE II 
DORPS- EN ARMENREKENINGEN DINTELOORD IN DE ZEVENTIENDE EEUW 
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BIJLAGE III    
BURGEMEESTERS VAN DINTELOORD IN DE NEGENTIENDE EEUW 
 
 
Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Dinteloord en 
Prinsenland tot die gemeente op 1 januari 1997 opging in de gemeente Steenbergen. 
 
 
 
1832 - 1845 Joseph Jiskoot   

Joost Jiskoot was bierbrouwer en burgemeester van Dinteloord 
 

Rond 1840 Jan Johannesz Stolk (1769-1846)  
 
1847 - 1859 Pieter Johanisse Vogelaar 
  Pieter J. Vogelaar was tevens bouman te Dinteloord 
   
1859 - 1880 W. Smits 
   
1880 - 1882 B.Th.A. Westerouen van Meeteren (werd burgemeester van Echteld en 
IJzendoorn) 
 
1883  N.J.A. Roldanus 
 
1883 - 1911 Cornelis van Mensch 
 
 
 
 
 

 
 

Gemeentehuis Dinteloord 
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BIJLAGE IV  
PIETER VOGELAAR EN ZIJN GEZIN, BURGEMEESTER VAN DINTELOORD  
 
 
Hans Prince geeft op zijn website ‘Dinteloord en omliggende gemeenten’ de navolgende 
indrukwekkende staat van dienst van Pieter Vogelaar en zijn vrouw Clasina Herselman en na 
haar overlijden Geertje Vroon: 
 
Hij is geboren op 4 mei 1794 in Dinteloord en Prinsenland, Noord-Brabant op 27 april 1794 en 
gedoopt 4 mei  1794 in de NH Kerk van Dinteloord. Doopgetuige was Cornelis H. Duivelaar. 
Hij is overleden op 29 april 1859 eveneens in Dinteloord en was toen 64 jaar oud. 
Pieter Vogelaar was vermogend, want hij komt voor op de lijst van hoogst aangeslagenen 
voor de rijksbelasting van 23-04-1852, Dag Nummer: X 97 in de Nederlandsche Staats-
Courant. 
 
Zie voor een uitgebreide opsomming genealogische gegevens  
van de Dinteloordse familie Vogelaar: 
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I42721.php  
en van de familie Herselman (van zijn eerste vrouw): 
http://members.home.nl/marf/herselman.html#p50. 
en van de familie Vroon (van zijn tweede vrouw): 
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I17581.php  
 
 
 
 

 
 

Dinteloord, Gemeentehuis en Westvoorstraat, 1913 
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    x (1) 

1815 
Clasina Johanna Herselman 

1797-1820 

Johannis Pieterse Vogelaar 
1817-1891 

 

Francijna Pieternella Vogelaar 
1819-1902 

 

Clasina Johanna Vogelaar 
1820-1885 

  

         
x (2) 
1821 

Geertje Vroon 
1801-1868 

 

Sija Anna Vogelaar 
  1822-1822 

Sija Anna 
Vogelaar 

1823-1823 

Johanna Martijna 
Vogelaar 

1823-1900 
 

 

Anthonij Simon Vogelaar 
1825-1906 

 

Pieter 
Cornelis 
Vogelaar 

1826-1826 

Sija Anna Vogelaar 
1827-1881 

 

 

Pieter Cornelis 
Vogelaar 

1830-1913 
 

Mathijs 
Vogelaar 

1832-1902 
 

Geertruij Vogelaar 
1833-1905 

 

 

Leendert Jacobus 
Vogelaar 

1835-1909 
 

Maria 
Adriana 
Vogelaar 

1836-1922 
 

Herbert Vogelaar 
1837-1838 

Cornelis Vogelaar 
1838-1839 

Herbert Vogelaar 
1841-1841 

Cornelis Vogelaar 
1841-1921 

 

Elizabeth Antonia 
Vogelaar 

1843-1843 
 

 

    

Pieter Jansz Vogelaar 
1717-1764 

Cornelia Nieuwenhuizen van 
1724-1778 

Adriaan Pieterse Timmers 
1723-1774 

Geertrui Soetens 
1729-1770 

  

Johannes Pieterse Vogelaar 
1748-1818 

Sija Anna Timmers 
1759-1838 

 

Pieter Vogelaar 
1794-1859 
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BIJLAGE V 
BOERENKNECHT EN BOERENMEID, ZWARE BEROEPEN14 
 
 
Toen ik op zoek ging naar beschrijvingen van het boerenleven in de Brabantse context, vond 
ik deze uitgebreide beschrijving met betrekking tot het knechtswerk in het Groninger land. 
Sommige termen zijn daardoor Gronings, maar de strekking is algemeen, dunkt mij.  Van wie 
aantoont dat er veel verschil zit in de boerenarbeid in Noord en Zuid Nederland, en mij een 
Brabantse evenknie kan aanreiken, verneem ik dat graag. Het gaat er mij om een indruk te 
geven van het werk van een boerenknecht.  
  
Boerenknechten rond het jaar 1850 
In de loop der laatste eeuw heeft de bedrijfsvoering der landbouwbedrijven op het 
Groninger land grote veranderingen ondergaan. Men behoeft slechts te wijzen op de 
vervanging van de traditionele wijze van bouwen door de wetenschappelijke, of op de 
mechanisering van tal van werkzaamheden, om te begrijpen, dat deze grote wijzigingen in 
het ganse boerenleven zouden ten gevolge hebben. Ook het verdwijnen van 
dienstpersoneel, dat inwonend op de boerderijen aanwezig is geweest, is een symptoom van 
de nieuwe tijd. In onze tijd is op de boerderijen geen mannelijk inwonend dienstpersoneel 
meer aanwezig; in de plaats daarvan treft men wel dikwijls een vaste arbeider aan, die met 
zijn gezin een huis dicht bij de boerderij bewoont, of een tot woning ingericht gedeelte 
daarvan heeft betrokken. Deze ontwikkeling heeft zich in de laatste halve eeuw voltrokken. 
 

De ouderen onder ons weten echter nog heel goed, hoe in de vorige eeuw de aanwezigheid 
van vast dienstpersoneel noodzakelijk is geweest in verband met de werkzaamheden, die 
verricht moeten worden. Op een flinke boerderij zijn gewoonlijk 4 knechten en 2 meiden 
aanwezig, maar in veel gevallen zelfs nog meer. De eersten zijn, opkomend naar leeftijd en 
rang de schaapvent, de derde vent, de middelste en de grootknecht, de laatste lutjemeid en 
grootmeid. Het inhuren van dit personeel geschiedt door bemiddeling van een 
bodenbesteder en heeft honderd jaar geleden reeds in oktober plaats. 
 

                 

                                                             
14 Bronvermelding: Een artikel van Harm Hillinga, met zijn instemming hier overgenomen. De tekst komt van 
zijn fraaie website  http://www.nazatendevries.nl/; een brede opzet van kwalitatief en prettig leesbaar 
historisch en genealogisch onderzoek en is door mij enigszins bewerkt.  
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Boerenmeid en boerenknecht rond 1850 
Het jaarloon van een schaapvent bedraagt ongeveer 25 gld., stijgt voor de derde vent tot 40 
gld., bij de middelste tot 80 gld., om bij de grootknecht te eindigen bij 100 gld. Dit zijn 
gemiddelde getallen; er zijn wel eens enkele boerderijen, waar iets meer betaald wordt, 
doch ook wel, waar het loon zelfs iets lager is geweest. Een lutjemeid verdient ongeveer 30 
gld., een grootmeid om en bij 50 gld. Op al die bedragen wordt één gulden als handpenning 
toegelegd. Alles natuurlijk met de kost, doch zonder verpleging. De kost is een belangrijke 
zaak, omdat die honderd jaar geleden in de arbeidersgezinnen meer dan schraal is. Dikwijls 
is het voor het gezin zelf een uitkomst, wanneer een jongen de leeftijd heeft bereikt, dat hij 
'de boer op kon', het is weer een eter minder. En de stevige boerenpot, met volop spek en 
zoepenbrij, komt de opgroeiende knaap zeer ten goede. Dit is wel nodig, want de werkdagen 
zijn erg lang in die dagen. 
  
En de boer houdt de wacht 
Wanneer 's morgens om 5 uur de knechten en arbeiders in een rij op de koepost gereed 
zitten, in afwachting van de gewone dagelijkse arbeid, hebben de 3 oudste knechts de 
koeien reeds gemolken en zijn de schaapjongen en de lutjemeid klaar met het 
schaapmelken. Allen zijn om half 4 opgestaan; de grootknecht moet gewoonlijk zorgen voor 
het waak houden. Het geldt bij flinke knechten als een punt van eer te zorgen, dat verslapen 
niet voorkomt. Eigenlijk heeft ieder lid van het personeel zijn eigen vaste dagtaak; deze is 
niet zwart op wit omschreven, maar geheel geregeld volgens oude traditie. Zo zijn b.v. in de 
wintertijd, wanneer het vee gestald is, de knecht en de schaapvent voor de verzorging 
daarvan bijna de gehele dag in de weer; soms moet ook de 3de vent bijspringen om dit werk 
binnen de gestelde tijd af te krijgen. Het is ook geen kleinigheid, de voedering en het drinken 
van ongeveer 30 stuks vee en 10 á 12 paarden, om van de schapen nog maar te zwijgen, 
voor 7 uur ‘s morgens te volbrengen. Het drinkwater moet immers bij bakemmers vol op de 
stallen gebracht worden, terwijl bovendien ook nog de mest moet worden uitgeschoven. 
 
Als om 8 uur de voormiddagwerkzaamheden aanvangen, wordt eerst de paardenmest, die 
voor de achterdeuren is blijven staan, naar de mestvaalt geschoven en daar verwerkt; de 
jongen heeft ondertussen voor het aanvegen en de schoonmaak van de mestpost, het 
karrenpad, enz. te zorgen. Na afloop hiervan moeten de dieren gerost worden; de knecht 
neemt de paarden en het zware vee voor zijn rekening, de schaapvent het jongvee. Als dit 
om ongeveer 11 uur is afgelopen, begint de tweede voedering, het zgn. ‘goedvoeren’, 
waarbij het vee zijn rantsoen kortvoer, met het benodigde hooi en stro krijgt toebedeeld. De 
tijd na de middagschaft wordt voor allerlei kleine karweitjes gebruikt, zoals het 
schoonmaken van de kleine paardenstal in de hut, het brengen en halen van graan naar de 
molen, het vullen van de voederkisten, het binnenbrengen van hooi, het gereedleggen van 
strooisel, en dergelijke werkzaamheden meer. Doch dan breekt al spoedig weer de melk- en 
voedertijd aan, die weer ingespannen arbeid eist tot aan de avond maaltijd toe. 
 
Dorsen met de vlegel 
Aan het dorsen op de schuurdeel nemen, naast de vaste arbeiders, de middelste en de 3de 
vent deel. Dit dorsen gebeurt grotendeels met het dorsblok, slechts tarwe en rogge worden, 
in verband met de behoefte aan dakstro, met de vlegel gedorst. Ook hier heeft men weer de 
traditionele werkverdeling. De eerste arbeider en de middelste knecht zijn bij het dorsblok; 
ze moeten de schoven aanleggen, lossnijden, keren en opschudden. De derde vent zorgt 
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voor het afwerpen van de schoven en moet voor het overige de tweede arbeider bijstaan. 
Deze heeft, als het stro onder ‘t blok is weggenomen, dit uit te schudden en weg te dragen. 
Bij al deze dingen heeft de eerste arbeider de leiding. Bij het koren schonen is hij de man, die 
het koren op de wanmolen schept; de tweede arbeider moet aan de zeef zitten; 
waaierdraaien doet de middelste, terwijl de derde vent op de zeef schept. Bijna nooit wordt 
van deze regel afgeweken, het zou moeilijkheden kunnen geven. 
 

                
 

Koren binnenhalen en dorsen 
 
Aan tafel 
Ook in andere dingen speelt de traditie een grote rol. Zo zit bij de maaltijden van het 
personeel de eerste arbeider aan het hoofd van de tafel, rechts van hem de knecht, links de 
grootmeid en vervolgens het verdere personeel. De eerste arbeider geeft voor de maaltijd 
het sein tot het gebed, door zijn pet af te nemen en deze voor de ogen te houden. Het weer 
op het hoofd plaatsen van de pet is het sein, dat men met het eten mag beginnen. Vier of vijf 
personen eten gezamenlijk uit één bak; wel heeft elk voor zich een houten bred, waarop het 
rondgedeelde spek en vlees ligt en dat elk met zijn eigen zakmes kort snijdt. En steeds heeft 
bij de morgenmaaltijd de knecht het roggebrood te snijden, steeds moet de derde vent voor 
het raspen van de kaas zorgen. 
 
Kleding 
Ook in de klederdracht heerst een zekere traditie. In verband met de geringe verdiensten 
zijn de stoffen eenvoudig, maar toch degelijk. De jongens dragen allen roodbaaien hemden 
en broeken van grof bruin Engels leer; ook de jas en het vest zijn van deze laatste stof, alleen 
de kwaliteit is wat beter. Worden de verdiensten wat groter dan wordt een duffelse jas 
bijgekocht, die winter en zomer gedragen wordt. Deze is ijzersterk en kan vele jaren mee. Als 
hoogste ideaal komt dan nog het bezit van een zilveren horloge in die tijd erg duur en van 
een witte Engels-leren broek met vetlaarzen. Hij, die als boerenknecht deze dingen draagt, 
wordt voor vol aangezien. 
 
Slechts enkele oudere knechten zijn in staat zich een lakens pak aan te schaffen; de meeste 
komen niet zo ver, omdat ze eerder gaan trouwen en dan is de weg naar enige luxe 
versperd. Dit zijn slechts enkele grepen uit het leven van een boerenknecht van rond het jaar 
1850; deze mogen voldoende zijn om te doen zien, hoeveel het leven van een werker op 
onze Groninger boerderijen in een eeuw tijds, dus weinig meer dan een mensenleven, 
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veranderd is. De oudsten onder onze arbeiders zullen zich hiervan nog vele dingen, en meer 
nog dan boven beschreven is, herinneren. 
 

 
 

Knecht en meiden aan het werk op het land 
 
Het leven van een boerenmeid 
Als onvermijdelijke aanvulling van het leven van een boerenknecht in 1850 kan iets worden 
verteld van dat van de boerenmeid in die jaren. Samen vormen ze immers een 
onverbrekelijk geheel in de ontwikkelingsgeschiedenis van de landarbeidersstand. Zoals de 
landarbeider voor zijn huwelijk als knecht op de boerderij werkzaam is, zo is het zijn vrouw 
als meid. Evenals bij de schaapvent beginnen ook hier de werkzaamheden als lutjemeid op 
zeer jeugdige leeftijd. Beide zijn gewoonlijk 14, hoogstens 15 jaar, dus nog kinderen. Zwaar is 
de arbeid niet, die hen wordt opgedragen, hun dagtaak duurt echter veel te lang; zelfs in de 
middagschaft wanneer het oudere mannelijke personeel een rustpauze heeft, hebben zij nog 
zoveel kleine karweitjes te verrichten, zoals kippenvoeren, eieren zoeken, enz., dat van enige 
rust geen sprake is. Geen wonder, dat ze ‘s avonds van vermoeidheid soms voortijdig in 
slaap vallen. En hun nachtrust is toch al zo kort. 
 

Zoals wij de schaapvent een manusje van alles zouden kunnen noemen, zo vervult de 
lutjemeid ongeveer een assepoesterrol. Een deel van haar arbeid wordt ingenomen door het 
melken van om en bij de 20 schapen, gezamenlijk met de schaapjongen. Vanaf de vrije week 
in mei, wanneer de lammeren van de schapen gescheiden worden, tot aan de 
Wehestermarkt (Wehe is een landelijk en rustig dorpje, gelegen in Noord-West-Groningen) 
moet dit drie maal per dag gebeuren. Met droog weer gaat dit nog, maar men kan zich 
voorstellen, hoe nat en vuil de kinderen op regendagen op de boerderij terug komen. En met 
de eerste maal melken moeten ze 's morgens om 5 uur klaar zijn. De tweede maal is 's 
middags en de derde `s avonds na 6 uur. 
 

 
 

Nog wat resten bij elkaar rapen 
om een paar centen extra te verdienen (Vincent van Gogh) 
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Na de Wehestermarkt worden de beurten tot 2 maal per dag beperkt, doch dit betekent 
voor de lutjemeid geen verlichting, omdat ze vanaf die dag het avondmelken geheel alleen 
moet verrichten, de schaapvent moet dan ander werk doen. Verder is het vuile werk op de 
boenpost in hoofdzaak voor haar. Als zij hiermee klaar is, moet zij ‘s zomers mee aan het 
wieden of meehelpen aan alle mogelijke karweitjes in de tuin of in het bedrijf. Voor al dat 
werk, van de zéér vroege ochtend tot ‘s avonds na 6 uur, ontvangt ze een jaarloon van 
ongeveer 30 gld, met daarboven één gulden als handpenning. De beloning stijgt met de 
jaren, maar ook als grootmeid krijgt ze niet meer dan 45 á 50 gld. Tien á 20 jaar eerder 
worden die bedragen op verre na niet bereikt. In de voor de landbouw moeilijke jaren van 
kort na 1830 zijn getallen bekend van 7 tot 10 gulden voor een lutjemeid en van 35 tot 37 
gulden voor een grootmeid, voor deze laatste soms vermeerderd met een Ned. pond wol. 
Rond het jaar 1800 zijn die bedragen eerder iets hoger en lopen voor de grootmeid soms op 
tot 50 gld. Maar daarvoor moet ze dan ook helpen bij het binnenhalen van de oogst, ze moet 
n.l. voerloegen. En let wel, alle bedragen zijn per jaar .... 
 
Ook rond 1850 is het wel of niet kunnen voerloegen een belangrijke factor bij het inhuren; 
de vaststelling van het loon hangt er van af. Het voerloegen door de grootmeid is vrijwel 
regel op die boerderijen, waar grote dochters aanwezig zijn om de boerin in de huishouding 
bij te staan. Er wordt van de meiden wel veel gevergd. Het aantal eters is, ook al door het 
inwonend dienstpersoneel, vrij groot en elke dag moeten de maaltijden 'boven en ,'achter' 
stipt op tijd op tafel staan. Het huis- en kamwerk eist veel tijd; des namiddags moeten 
bovendien nog ongeveer 10 koeien worden gemolken, terwijl daarna nog tijd gevonden 
moet worden om de kalveren en varkens te voederen. In de oogsttijd is er wanneer de meid 
moet voerloegen, een invaller voor het melken.  
 

 
 

Evenals voor de knechten zijn ook voor de meiden de werkzaamheden volgens de traditie 
geregeld; alleen bij hoge noodzaak wordt van die regel afgeweken.  
 
Kleding van boerenmeiden 
De kleding is bij de meiden al even sober en eenvoudig als bij de knechten. Als ideaal geldt 
het bezit van een vijfschaften rok en buis; van haast nog meer betekenis is het bezit van een 
zilveren oorijzer. Wie dit bezit moet steeds de haren kortgeknipt hebben; slechts aan het 
voorhoofd blijven een paar lokken over Wanneer het oorijzer niet gedragen wordt, komt in 
de plaats daarvan een klein bont mutsje. De dracht op werkdagen is een bruin tierentijnen 
schort en een zgn. 'romke', dat in de plaats van een jakje gedragen wordt. Over dat romke 
wordt een tot een driehoek gevouwen blauw katoenen doek gedragen, met de ene punt 
achter op de rug en de twee punten voor bij het romke ingeslagen. De hals met een klein 
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gedeelte van de borst blijft dus onbedekt. Men beweert wel, dat het een schilderachtige 
dracht is geweest, en dat een knappe boerendeerne er lang niet onvoordelig in uitkwam. 
Een mantel, een hoed, of een kanten mutsje, wordt door een boerenmeid evenmin 
gedragen als door een arbeidersvrouw; het oorijzer blijft dus bloot. 
Alleen bij slecht weer komt daarover een doek of wollen muts, die overigens ook wel apart 
gedragen wordt. Veel vrije tijd hebben de meiden niet, eigenlijk nog minder dan de 
knechten. Een vrije week is er evenwel, die op de zondag na 12 mei begint en een week later 
eindigt. Het hoogtepunt van die week is voor hen een bezoek aan de (Groninger) kermis, die 
in die zelfde tijd gehouden wordt; vooral op 'Dikke Dinsdag' kan in de Stad op een groot 
aantal bezoekers gerekend worden. Maar eigenlijk weten de knechten en meiden met hun 
vrije dagen geen raad; ze zwerven maar wat bij de straat en zoeken hun vermaak in de kleine 
kroegjes, die dan nog in een vrij groot aantal aanwezig zijn. 
 
Feesten en de stille zomeravond 
Hoogtepunten in hun bestaan zijn verder het kisthalen bij verandering van dienst, de 
boerenboeldag, de dorpskermissen en misschien nog enkele belangrijke gebeurtenissen 
meer. Het leven verloopt dus veel gelijkmatiger dan tegenwoordig, de onrust overheerst de 
mensen nog niet. Hoe eenvoudig ook, dat oude leven heeft toch zijn aantrekkelijkheid. Waar 
zijn die mooie dagen gebleven, wanneer het personeel van een boerderij op de bank tegen 
de achtergevel, onder begeleiding van de onvolprezen harmonica, op een stille zomeravond 
zijn oude volksliederen laat weerklinken? Idealiseren mag men die tijd niet; de werktijden 
zijn immers eindeloos lang, het werk was zwaar. 
De sociale zorg voor de werkers van thans is oneindig veel beter dan toen, doch gevoelen de 
mensen in onze dagen zich gelukkiger dan in die van 1850? 
 
Een landarbeidersbudget in 1860 
Landarbeiders, die in hun bestaansgeschiedenis immers ook zo duidelijk te maken hebben 
met een neergang en met een opgang, alles binnen de tijd van anderhalve eeuw. Wanneer 
we de aanvang van de neergang rond het jaar 1800 stellen, dan heeft deze een kleine eeuw 
geduurd. Daarna komt de opgang, die tot de dag van vandaag voortduurt en van een 
betekenis is, die nog niet elke landarbeider zich volkomen weet te realiseren. De sporen van 
de neergang hebben zich daarvoor te diep in `t gemoed vast gegrift. Dat juist rond het jaar 
1800 die neergang begint, is historisch zeer goed te verklaren; dan immers heeft, tengevolge 
van de grote omwenteling in die jaren, ook op het Groninger platteland een grote 
verandering in de samenleving plaats. Door de uitschakeling en het vertrek van de jonkers, 
met als gevolg de afbraak van tal van borgen, is de bestuursmacht op het platteland in 
hoofdzaak in handen der landbouwende bevolking gekomen. 
 
Evenals de landarbeider in deze eeuw, heeft ook de boer zijn strijd voor de vrijmaking 
moeten strijden. Deze komt echter anderhalve eeuw voor die van de landarbeider en begint 
al voor 1750. Twee omwentelingen, in 1749 en in 1795, hebben de vrijmaking van de 
boerenstand ten gevolge gehad. De uitschakeling en de neergang van de jonkers heeft 
automatisch de opkomst van de boerenstand in de hand gewerkt. De uitschakeling van de 
jonkers is echter niet de enige oorzaak daarvan geweest. De geweldige stijging van de koren- 
en landprijzen met daarnaast het vast en altijddurend worden van de beklemhuren zijn een 
zeer belangrijke factor in het opstijgen in maatschappelijk opzicht van de Groninger boer. Hij 
heeft onmiddellijk begrepen, dat deze verandering van positie ook in geestelijk opzicht zijn 
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eisen stelt, omdat aan hem een deel van de leiding van de plattelandssamenleving wordt 
opgelegd. 
 
Deze ontwikkeling heeft, hoe kan het anders, zijn invloed doen gelden op de verhouding 
tussen de boer en zijn arbeiders. Tot om en bij 1800 vormen ze nog een eenheid; er bestaat 
een patriarchale verhouding; beiden kunnen op elkaar rekenen, en zoals de arbeider opkomt 
voor de belangen van zijn boer, zo acht deze het zijn plicht, onder alle omstandigheden voor 
zijn arbeider te zorgen. Maar reeds kort daarna komt in die verhouding een wijziging. 
Meerdere welvaart leidt bij de boer tot een weelderiger levenswijze, die vooral tot uiting 
komt in het aanbrengen van nieuwe grote voorgebouwen aan de boerderij. Dit leidt tot een 
scheiding in het grote boerengezin; het dienstpersoneel, dat tot die tijd daarvan deel heeft 
uitgemaakt, komt voortaan niet meer 'boven' doch wordt verwezen naar een voor hen 
ingerichte bodenkamer. Meer en meer worden ze aan zichzelf overgelaten; de meer dan 
slechte inrichting van hun verblijf drijft hen de straat op, met alle noodlottige gevolgen 
daarvan. 
Boerenjongenskroegen rijzen op als paddenstoelen uit de grond, en sterke drank en het mes 
leiden tot een totale verwildering van een gedeelte van het inwonend personeel. En dit 
heeft tientallen van jaren geduurd! Ook voor het uitwonend personeel, de getrouwde 
arbeiders, is de verandering geen verbetering geworden. De arbeidsverhoudingen hebben 
langzamerhand een wijziging ondergaan en zijn steeds zakelijker geworden; de patriarchale 
band heeft plaats gemaakt voor de wet van vraag en aanbod, waardoor veel lossere 
bindingen ontstaan. 
 
Bij werkloosheid vindt de boer geen aanleiding meer om voor arbeiders te zorgen, die 
misschien maar even voor hem gewerkt hebben; sociale wetten zijn er nog niet en `t gevolg 
is dus, dat in vele arbeidersgezinnen in de winter bittere armoede wordt geleden. Een paar 
cijfers mogen misschien duidelijk maken, hoe gering de verdiensten van een landarbeider in 
die tijd zijn geweest. Een opgave van het jaar 1818 stelt de verdienste van een arbeider bij 
zomerdag op 50 á 80 cent per dag; ‘s winters is dit van 20 tot 40 cent; enkele emolumenten 
komen daar nog bij. Later wordt dit wel beter, maar nog in 1860 blijven de inkomsten van 
een gehuwde arbeider hier op het platteland beneden 300 gld. En daar zijn de verdiensten 
van zijn vrouw en de opbrengst van de emolumenten bij inbegrepen. 
Deze emolumenten zijn o.a.: een bepaalde oppervlakte aardappelen, wortelen en koolrapen 
om de helft, terwijl de opbrengst van het aren-zoeken onderling onder de arbeiders 
verdeeld wordt. Verder nog dikwijls een schaap in de weide, het overgebleven eten en oude 
afgelegde kledingstukken.  

 
 

Korenschoven binden (Vincent van Gogh) 
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Verdiensten 
Hoe in 1860 de inkomsten van een vaste arbeider op het platteland over de verschillende 
posten verdeeld zijn, mag blijken uit het volgende staatje: 

 
Daghuren over 30 weken á f 3.- f 90.- 
Daghuren over 21 weken á f 2.45 - f 51.45 
Verdiensten met aangenomen werk - f 30.- 
Voor 5 zak aardappelen á f 2.25 tot f 11.25 
Voor 6 zak gele wortelen á f 0.60 - f 3.60 
 
Voor 4 mud opgezochte gerst á f 4.- tot f 16.- 
Voor 1/2 mud opgezochte tarwe á f 7. - tot f 3.50 
Voor 1/2 mud opgezochte rogge á f 6.- tot f 3.- 
Voor 2 lammeren á f 4.- tot f 8.- 
Voor de helft der wol van een schaap - f 2.- 
Inkomsten van de vrouw - f 72.- 
Totaal der inkomsten - f 290.80 (per jaar) 
 
Wanneer men nagaat, wat voor dit luttele bedrag moet worden gepresteerd, met een 
werkdag, die ‘s zomers toch ongeveer 15 uur duurt en ‘s winters maar weinig korter is, dan 
moet men zeggen, dat hier toch wel een dieptepunt bereikt is. Van een gezellig huislijk leven 
kan geen sprake zijn, in de bare tijden staat men immers al ‘s morgens tussen 2 en 3 uur op, 
om op tijd op het werk te zijn en ‘s avonds zijn man en vrouw beiden te moe, om zelfs maar 
naar enige gezelligheid te streven. Voor feestelijke gelegenheden, traktaties bij 
verjaardagen, kan per jaar slechts 5 gulden worden uitgetrokken. 
De verdiensten zijn zodanig, dat ter verlichting van de huishoudelijke kosten de kinderen zo 
spoedig mogelijk de deur uitmoeten. Gelukkig zijn er gaandeweg verbetering; een 
vergelijking met de cijfers van thans doet zien, hoe groot die is. Evenals de boer voor 150 
jaar terug; is nu ook de arbeider vrij man geworden en heeft zich een zelfstandige positie in 
de samenleving veroverd. Evenals op de boer vroeger, rust nu op hem de verplichting, zich 
ook geestelijk omhoog te werken, om zijn taak in het maatschappelijk leven naar behoren te 
kunnen vervullen. 

                                             
 
N.B. Link naar het origineel:  
http://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Artikels%20en%20columns.html. 
Zie ook het vergelijkbare en toegespitste in de website van de families Beekman en Spinder: 
http://members.home.nl/hsspinder/Geschiedenis.html. 
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BIJLAGE VI  
BEVOLKINGSREGISTERS EN TELLINGEN VAN MENSEN 
 
 
De eerste echte ‘telling des volks’ in Nederland wordt gehouden in 1795 en komt uit op 2,08 
miljoen inwoners.15 Vanaf dat jaar raken we beter en beter geïnformeerd over het 
bevolkingsaantal van Nederland en over de aantallen geboorten en sterfgevallen die er 
plaatsvinden (zie kader). Dat wil niet zeggen dat men over de demografische ontwikkeling 
van Nederland vóór de aanvang van de 19de eeuw volledig in het duister tast. De kerkelijke 
registratie van dopen, begraven en huwen, fiscale tellingen van zeer verschillende aard 
(tellingen van haardsteden), tellingen met een militair oogmerk (weerbare mannen) en 
talloze andere bronnen maken het mogelijk een schatting te maken van de ontwikkeling van 
de Nederlandse bevolking vóór de aanvang van de bevolkingsstatistiek.  
 
Het bevolkingsaantal van Nederland voor het jaar 1500 is geschat op een getal tussen 900 
duizend en 1 miljoen. Voor 1550 komt de schatting uit op 1,2 à 1,3 miljoen terwijl rond 1650 
met 1,85 à 1,90 miljoen inwoners een voorlopig maximum wordt bereikt. Bij de eerste 
‘echte’ volkstelling in 1795 worden nauwelijks méér Nederlanders geteld. Vóór 1500 is het 
bronnenmateriaal nog schaarser en de onzekerheid veel groter. De meest gebruikte 
schatting voor het jaar 1000 komt uit op zo’n 300 duizend mensen, ongeveer evenveel als 
momenteel in de provincie Flevoland wonen. 
 
Op grond van deze soms zeer magere gegevens en gebruik makend van enkele aanvullende veronderstellingen 
mag worden aangenomen, dat vanaf de aanvang van het tweede millennium circa 70 miljoen mensen het 
Nederlandse grondgebied hebben bewoond. Vanaf 1850 hebben circa 37 miljoen mensen voor kortere tijd of 
hun leven lang in Nederland gewoond. 
 
Huwelijk, gezin en geboorte 
Bij de volkstelling van 1947 werden in Nederland nog bijna 97 duizend gehuwde paren 
geteld die in hun eerste huwelijk negen of meer kinderen ter wereld hadden gebracht. Dat 
was iets meer dan 5 procent van alle paren. Iets meer dan 19 duizend van deze paren 
woonde in Noord-Brabant; ze vormden meer dan 10 procent van alle paren in deze 
provincie. Boeren in Brabantse gemeenten als Oirschot die in de jaren 1920-1940 waren 
gehuwd kregen gemiddeld tussen de 6,5 en 7 kinderen. Als gevolg van de sterke daling van 
de zuigelingen- en kindersterfte bleven na 1900 ook steeds meer kinderen in leven. 
 
Geboorte en sterfte 
In de periode 1850-2000 zijn er in totaal in Nederland 26,9 miljoen mensen geboren. Tot aan 
het begin van de 20ste eeuw neemt het aantal geborenen vrij regelmatig toe, van 105 
duizend per jaar tot omstreeks 170 duizend per jaar. Tot aan het einde van de Eerste 
Wereldoorlog verandert dit niveau nauwelijks. Na de Tweede Wereldoorlog zien veel meer 
kinderen dan voorheen het levenslicht. Het historische hoogtepunt wordt in 1946 bereikt 
met 284 duizend. Daarna blijft tot aan het einde van de jaren zestig de geboorte op een 
hoog niveau. Gedurende 
de eerste helft van de jaren zeventig komt hier abrupt een einde aan en zakt het aantal 
geborenen in Nederland terug naar het vooroorlogse peil.  

                                                             
15 Zie de Bevolkingsatlas: https://www.nidi.nl/shared/content/output/2003/nidi-2003-bevolkingsatlas.pdf. 
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BIJLAGE  VII 
IT’S FAMILY, RELATIEBENAMINGEN IN DE GENEALOGIE 
 
 
Familie is de groep personen waarmee men direct of indirect door middel van één of meer 
ouder-kind-relaties is verbonden. 
 
Familie, benamingen in de genealogie. 
Iedereen heeft ouders; dit is eerstegraads familie. De andere kinderen van die ouders zijn 
broers en zussen. Dit zijn tweedegraads verwanten. De ouders van die ouders zijn 
grootouders, of opa's en oma's. De grootouders worden ook als tweedegraads familie 
beschouwd. 
 
De kinderen van die grootouders zijn ooms (mannelijk) en tantes (vrouwelijk). Dit is 
derdegraads familie, omdat er drie stappen tussen zitten: kind → ouder → grootouder → 
oom (nonkel) of tante. 
 
Degenen met wie ooms en tantes getrouwd zijn, vormen aangetrouwde familie. Hun 
kinderen zijn neven of nichten, en de beginpersoon is ook een neef (mannelijk) of nicht 
(vrouwelijk) van dezen. Voor die oom(s) en tante(s) is de beginpersoon ook een neef of 
nicht. 
 
Een geslacht is een familie in de loop van de geschiedenis, althans in de mannelijke lijn, en 
dus in het algemeen met dezelfde achternaam. 
 
Geslachtsgeschiedenis of geslachtskunde beschrijft de ontwikkeling van een familie vanaf 
haar oudst gedocumenteerde voorvader via haar hoogte- en dieptepunten (van vader op 
zoon, niet moeder op dochter) tot aan haar huidige telgen, met speciale aandacht voor 
geboorte- en sterfdata en -plaatsen. 
 
Verwantschap berust in beginsel op biologische relaties tussen individuen en groepen. Het is 
echter meer dan een netwerk van genetische relaties tussen mensen, het is voornamelijk 
een cultureel en geen biologisch verschijnsel. De cultuur waaruit ons begrip familie stamt is 
dan met name de Romeinse. Het woord familie komt van het Latijnse familia en dit is op zijn 
beurt een leenwoord uit het Etruskisch. 
 
Elk individu is verwant aan talloze andere individuen, maar lang niet al deze relaties worden 
ook sociaal of cultureel erkend. Verwantschap is volgens Peter Kloos daarom een taal waarin 
de structuur van de samenleving beschreven wordt. Bijna iedere samenleving heeft zijn 
eigen verwantschapssysteem en binnen de antropologie zijn vele verschillende 
verwantschapssystemen bestudeerd en beschreven. Er zijn bijvoorbeeld systemen waarbij 
afstamming niet in de lijn van de vader (patrilineair), zoals in Europa het geval is, maar in de 
lijn van de moeder wordt gevolgd (matrilineair). Ook het belang van de diverse verwanten 
verschilt per cultuur. In wat men in de antropologie bijvoorbeeld het Hawaïaanse 
verwantschapssysteem noemt, worden broers en zussen van de ouders allen vader en 
moeder genoemd, en de zonen en dochters hiervan worden allen broer en zus genoemd. 
Hiermee wordt het belang van de familierelatie aangeduid. 



266 
 

 

 
 
 

 
Generatie  

Naam  
1 probanda 
2 ouder  vader  moeder 
3 grootouder grootvader grootmoeder 
4 overgrootouder etc. etc. 
5 betovergrootouder 
6 oudouder 
7 oudgrootouder 
8 oudovergrootouder 
9 oudbetovergrootouder 
10 stamouder 
11 stamgrootouder 
12 stamovergrootouder 
13 stambetovergrootouder 
14 stamoudouder 
15 stamoudgrootouder 
16 stamoudovergrootouder 
17 stamoudbetovergrootouder 
18 edelouder 
19 edelgrootouder 
20 edelovergrootouder 
21 edelbetovergrootouder 
22 edeloudouder 
23 edeloudgrootouder 
24 edeloudovergrootouder 
25 edeloudbetovergrootouder 
26 edelstamouder 
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27 edelstamgrootouder 
28 edelstamovergrootouder 
29 edelstambetovergrootouder 
30 edelstamoudouder 
31 edelstamoudgrootouder 
32 edelstamoudovergrootouder 
33 edelstamoudbetovergrootouder 
34 voorouder 
35 voorgrootouder 
36 voorovergrootouder 
37 voorbetovergrootouder 
38 vooroudouder 
39 vooroudgrootouder 
40 vooroudovergrootouder 
41 vooroudbetovergrootouder 
42 voorstamouder 
43 voorstamgrootouder 
44 voorstamovergrootouder 
45 voorstambetovergrootouder 
46 voorstamoudouder 
47 voorstamoudgrootouder 
48 voorstamoudovergrootouder 
49 voorstamoudbetovergrootouder 
50 vooredelouder 
51 vooredelgrootouder 
52 vooredelovergrootouder 
53 vooredelbetovergrootouder 
54 vooredeloudouder 
55 vooredeloudgrootouder 
56 vooredeloudovergrootouder 
57 vooredeloudbetovergrootouder 
58 vooredelstamouder 
59 vooredelstamgrootouder 
60 vooredelstamovergrootouder 
61 vooredelstambetovergrootouder 
62 vooredelstamoudouder 
63 vooredelstamoudgrootouder 
64 vooredelstamoudovergrootouder 
65 vooredelstamoudbetovergrootouder 
 
Generatie 66 t/m 129 = Generatie 2 t/m 65 met 'aarts' ervoor. 
Generatie 130 t/m 257 = Generatie 2 t/m 129 met 'opper' ervoor. 
Generatie 258 t/m 513 = Generatie 2 t/m 257 met 'hoog' ervoor.  
Generatie 513 is volgens dit schema hoogopperaartsvooredelstamoudbetovergrootouder 
 
N.B.  
Het voorvoegsel 'bet' in betovergrootmoeder en betovergrootvader betekent beter, meer.  
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BIJLAGE VIII 
DE AFSCHEIDING 1834 
 
 
De Afscheiding van 1834 is de aanduiding van een kerkelijke beweging in het Nederland van 
de 19de eeuw, die uiteindelijk heeft geleid tot zelfstandige gereformeerde kerken naast de 
Nederlandse Hervormde Kerk. De Afscheiding van 1834 heeft, hoewel klein begonnen, grote 
invloed gehad op de vorming van het protestants-christelijke volksdeel van de moderne 
Nederlandse samenleving. 
 
Ontstaan 
Aan het begin voorstonden. Tevens probeerde de regering meer greep op de kerk te krijgen. 
Daarom werd in 1816 een reglement aan de kerk opgelegd, dat de Dordtse Kerkorde 
verving, die de kerken sinds 1618 hanteerden. In dit reglement uit 1816 werd de bestaande 
structuur van de kerk waarin de leden van de hogere bestuursorganen werden benoemd 
door leden van de lagere organen vervangen voor een stelsel waarin de hogere organen de 
leden van de lagere organen van de 19de eeuw kwam er in de Nederduits Gereformeerde 
Kerk, dé protestantse kerk van Nederland in die tijd, steeds meer invloed van stromingen die 
een verlichte interpretatie van de Bijbel benoemden. De leden van de hoogste organen, de 
landelijke synodale vergadering en de provinciale kerkbesturen, werden benoemd door het 
Departement voor Hervormde Eredienst. De naam van de Nederduits Gereformeerde Kerk 
werd gewijzigd in Nederlandse Hervormde Kerk. 
De Cock 
 
Deze ontwikkeling riep weerstand op in piëtistische kringen. Onder meer in 1822 bij J.W. 
Vijgeboom in Axel (Zeeuws-Vlaanderen) en in 1832 in Oude Pekela. In 1834 bleek dat ook 
orthodoxe dominees ernstige bezwaren hadden tegen deze gang van zaken. In het 
betreffende jaar scheidden een aantal kerken zich af van de Nederlandse Hervormde Kerk. 
De beweging ontstond in het Groningse Ulrum, waar onder leiding van dominee Hendrik de 
Cock een grote groep mensen uit de kerk stapte. De hervormde kerk had ds. De Cock 
geschorst omdat hij openlijk en fel kritiek had op de praktijk van het kerkelijk leven en de - 
zijns inziens - verwatering van de Bijbelse leer. De gemeente van ds. De Cock was het niet 
met deze schorsing eens. Omdat de vele protesten geen effect hadden, scheidde men zich af 
van de Nederlandse Hervormde Kerk. 
 
Oost-Nederland 
In Oost-Nederland was Anthony Brummelkamp een bekende voorvechter van de 
Afscheiding. Onder zijn invloed ontstonden afgescheiden gemeentes in onder andere 
Varsseveld, Winterswijk, Aalten en Wierden. Maar ook anderen waren in deze regio actief, 
zoals Dirk Hoksbergen in Kampen en Wolter Wagter Smitt (ook Luitenant Smitt genoemd) in 
Zwolle en Zalk. 
 
Holland, Zeeland, Utrecht, (noordwestelijk) Noord-Brabant 
In Holland, Utrecht en Noord-Brabant werd de beweging geleid door Hendrik Scholte en in 
Zeeland was Huibert Jacobus Budding eveneens een belangrijk leider. 
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Erkenning 
De Nederlandse overheid wilde dat ze erkenning als afzonderlijk kerkgenootschap 
aanvroegen, maar de Afgescheidenen wilden dat in het begin niet. Volgens hen waren zij de 
echte voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk. Doordat zij niet officieel erkend 
waren, bevonden zij zich in een moeilijke positie. Er werd een wet van Napoleon toegepast, 
namelijk dat voor samenkomsten van meer dan 20 personen toestemming moest worden 
gevraagd. Deze toestemming werd lange tijd niet gegeven. Verschillende voorgangers van de 
afgescheidenen kwamen daarom in de gevangenis terecht. Na 1845 emigreerden veel 
afgescheidenen naar de Verenigde Staten onder leiding van bekende predikanten als 
Albertus van Raalte en Hendrik Pieter Scholte. 
 
Afsplitsingen 
De afscheiding van 1834 stond aan de wieg van de vorming van vele afscheidingen (en 
enkele fusies) die later nog zouden volgen. 
Een conflict over het aanvragen van erkenning door de overheid en het laten varen van de 
naam gereformeerd voor het eigen kerkgenootschap leidde tot een splitsing van de 
afgescheidenen in de Gereformeerde Kerken onder het Kruis en de Christelijke Afgescheiden 
Gemeenten. 
Na de beëindiging van de vervolgingen gingen deze in 1869 weer samen in de Christelijke 
Gereformeerde Kerk. 
 
In 1892 ging de Christelijke Gereformeerde Kerk samen met de Nederduits Gereformeerde 
Kerken (dolerende) die ontstaan waren uit de Doleantie van 1886 en vormden de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Een klein deel van de Christelijke Gereformeerde Kerk 
deed niet mee met de fusie en ging verder onder dezelfde naam. 
 
Fusie 
Op 1 mei 2004 fuseerden de Gereformeerde Kerken in Nederland met de Nederlandse 
Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN). Hiermee is het grootste deel van de aanhangers van de Afscheiding en de Doleantie 
na lange tijd terug onder één landelijke kerkorganisatie met de hervormden. 
 
 
 

                   
 
    Ds. Hendrik de Cock (1801-1842)        Ds. Hendrik Peter Scholte (1805-1868)    Ds. Anthoniy Brummelkamp (1811-1888) 
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BIJLAGE IX   
DE AFSCHEIDING IN DINTELOORD  
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Bron: C. Smits, De Afscheiding van 1834, achtste deel, provincie Noord-Brabant, Dordrecht 1988. 
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BIJLAGE X     
DOMINEE KOCKEN16, DE KWESTIES MOERDIJK EN DINTELOORD 
 
 

 

                                                             
16 1. J.C. Rullmann, De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw, historisch 
geschetst. Amsterdam 1917; internet: http://www.dbnl.org/arch/rull001stri02_01/pag/rull001stri02_01.pdf.  
2. Pieter de Bie, Johannes Lindeboom en G.P. van Itterzon, Biographisch woordenboek van protestantsche 
godgeleerden in Nederland. Deel 5, ’s-Gravenhage 1943, p. 77-79; internet o.m.: 
http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu09_01/molh003nieu09_01_0978.php.  
3.  Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) deel 9, internet:  
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#source=9&page=276&view=imagePane. 
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Ds. N.A. de Gaay Fortman (1845-1927)  
hier op latere leeftijd 
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Ds. Kocken, sfeertekening van de situatie in 1873 en ingezonden brief ds. Niemeijer 
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BIJLAGE XI 
EEN KLEINE KERKGESCHIEDENIS17, VAN THUISZITTERS EN THUISLEZERS  
 
 
Tot de Franse revolutie (1795) was de kerk in ons land de toen zogeheten Gereformeerde 
kerk. Andere kerkgenootschappen, zoals de Rooms-Katholieke, de Lutherse, de Oud-
Katholieke, de Doopsgezinde en Remonstrantse werden slechts gedoogd. Zij hielden hun 
erediensten veelal in zogenaamde schuilkerken. Aan de buitenkant leken het gewone 
huizen, zodat zij in het straatbeeld niet opvielen. In Amsterdam is dit op het Begijnenhof nog 
duidelijk te zien. 
 
Als in 1813, na de Napoleontische tijd, de prins van Oranje vanuit Engeland in ons land 
terugkeert, breekt er een nieuwe tijd aan. 
De prins wordt Koning Willem I en er wordt orde op zaken gesteld. Politiek en 
maatschappelijk. Wie was deze eerste Koning der Nederlanden? 
Hij is vooral bekend gebleven om de stugge vlijt waarmee hij zich meer dan een kwart eeuw 
zich heeft ingezet voor het vervullen van zijn koninklijke plichten. Die strekten zich naar zijn 
mening uit over alle levensterreinen, dus ook over de kerk. Oude plannen om de kerk te 
hervormen werden door hem weer ter hand genomen. 
Op 6 januari 1816 werd door de synode aan Z. M. Koning Willem I het ‘Algemeen Reglement’ 
ter goedkeuring aangeboden. Zo werd de Gereformeerde kerk van Nederland….. Nederlands 
Hervormd. De kerk moest naar de geest van de mens en niet naar de Geest van Christus 
geleid worden. De kerk moest zich voegen naar de regering. 
Aan het staatshoofd en het Ministerie van Godsdienstzaken was men voortaan 
verantwoording schuldig. Zij bepaalden welk beleid er gevoerd zou worden. 
 
Thuiszittende mensen 
Ook waren er in die tijd veel Conventikels, dit zijn samenkomsten van gelijkgezinde vromen, 
ook wel genoemd ‘gezelschappen’ of ‘thuiszittende mensen’. 
De oorsprong van dit conventikelwezen ligt in de 17de eeuw en wordt aangeduid onder ‘De 
Nadere Reformatie’. Het doel was samenkomen om elkaar te ‘stichten’. Dit door het spreken 
over de gereformeerde leer en de persoonlijke geloofsbeleving. Deze ‘gezelschappen’ 
werden vaak naast of in plaats van officiële kerkdiensten gehouden. Essentiële leerstukken 
werden geloochend. Aan de tucht hield men de hand niet. Van strikte handhaving der oude 
belijdenis en de ‘Dordtsche kerkorde’ was geen sprake. 
 
Standsverschil 
Ook de sociale factor mag niet vergeten worden. Het verzet van het ‘gewone’ volk tegen het 
heersende kerksysteem was duide-lijk aanwezig. Het ‘standsverschil’ bestond in die tijd nog 
in alle hevigheid. 
De ‘aanzienlijken’ en de door hen gevormde besturen (maatschappelijk en kerkelijk) hadden 
alle macht in handen. Klachten over de predikanten betroffen niet alleen de “LEER” maar 
ook hun hoogmoedige opstelling tegenover de ‘gewone’ man. 
 

                                                             
17 Bron: http://www.historie-sliedrecht.nl/01-kerkgeschiedenis/. Dit is een uitgebreide website met veel 
geschiedkundige en genealogische informatie met betrekking tot Sliedrecht en de Alblasserwaard. Rijk 
geïllustreerd en voorzien van goed leesbare (kerk)geschiedenisbeschrijvingen.  
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Roepstemmen 
Het uit Zwitserland overgekomen Reveil riep tot opwekking. Da Costa ontwikkelde zijn 
bezwaren tegen de ‘geest der eeuw’. 
Rampen, een cholera-epidemie, de oorlog met België, maakten omstreeks 1830 de mensen 
des te meer onrustig. Velen zagen er roepstemmen in tot bekering, van Gods wege komende 
tot land en volk. 
 
Thuislezers 
De benaming thuislezers wordt vandaag de dag gebruikt voor diverse groepen Nederlandse 
christenen die thuis preken lezen en geen (of nauwelijks) kerkdiensten bezoeken. Het 
fenomeen is vooral bekend binnen kringen van bevindelijk gereformeerden. 
 
Een in 2012 gehouden onderzoek door het tot deze stroming behorende familieblad Terdege 
[1] schat het aantal mensen dat in de eigen woning godsdienstoefeningen houdt op tussen 
de 3000 en 6000. Volgens dit onderzoek zijn er ten minste acht typen thuislezers te 
onderscheiden. De bekendste groep zijn de volgelingen van Jan Pieter Paauwe, een 
predikant die begin 20e eeuw buiten de Nederlandse Hervormde Kerk kwam te staan. Zij 
worden ook wel paauweanen genoemd en tellen circa 1000 personen [2]. Door de roman 
Knielen op een bed violen van Jan Siebelink verkregen zij ook buiten bevindelijk 
gereformeerde kring bekendheid. 
 
Een belangrijk deel van het aantal thuislezers bestaat uit mensen die zich niet meer thuis 
voelen in de bevindelijk gereformeerde kerken, omdat daar in hun ogen de waarheid niet 
geheel verkondigd wordt. Zij grijpen terug op preken van de zogenaamde oudvaders. Een 
andere relatief grote en in omvang toenemende groep zijn behoudende evangelische 
christenen. 
 
Drie kleinere groepen zijn reformatorische sympathisanten van de Engelse Strict Baptists, die 
hun kinderen niet willen laten dopen en zodoende buiten de reformatorische kerken in 
Nederland vallen, de volgelingen van wijlen ds. Rustige uit Hierden en thuislezende 
Messiaans-belijdende Joden. Verder zijn er reformatorische christenen die het gebruik van 
een vervoermiddel op zondagen afwijzen in verband met de zondagsheiliging, waardoor het 
vooral buiten de Bijbelgordel moeilijk wordt om een kerk te bezoeken. Tot slot zijn er 
mensen die door traumatische ervaringen met predikanten of kerkenraden besloten hebben 
voortaan thuis te lezen. 
 
De meeste kinderen van thuislezers bezoeken reformatorische of protestants-christelijke 
scholen. Er zijn echter ook thuislezers die hun kinderen uit principe zelf les geven[3]. 
 

1. http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/thuislezers_steeds_diversere_groep_1_
619300  

2. http://www.refdag.nl/oud/kl/010830kl08.html  
3. http://www.refdag.nl/nieuws/regio_2_210/gewetensbezwaar_geen_reden_thuishou

den_kind_1_240053  
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BIJLAGE XII 
JOHANNIS IZAAK BETTE I EN DE NATIONALE MILITIE  
 
 
Voor het zoeken naar gebeurtenissen in het leven van Johannis Izaak Bette gedurende de 
periode 1847-1852, stuiten we bij de huwelijksbijlagen (1855) op zijn periode in militaire 
dienst. Naast de  in de lopende tekst van dit boek genoemde invalshoek via de website van 
het Nationaal Archief is er veel te leren over zulk onderzoek naar militairen via de website 
van het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis.18 In Den Haag vormen deze twee historische 
centra bijna een eenheid, want ze zijn buren van elkaar. In de website van het CBG wordt uit 
de doeken gedaan wat nodig is aan kennis om het onderzoek naar militairen uit te voeren. 
Van deze webtekst heb ik voor deze BIJLAGE overgenomen wat als een soort reminder kan 
dienen bij de voortgang van dit onderzoek naar de militaire diensttijd van Johannis Izaak. Ik 
beperk mij tot in dit onderzoek van belang zijnde tekst.  
 
Van beroepsleger naar dienstplicht 
Om onderzoek te kunnen doen in de verschillende militaire bronnen is het handig om iets te 
weten van de ontwikkelingen van het leger. Dat bepaalt waar je moet zoeken. 
 
Huurlingen 
Het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1588-1795) staat bekend als het 
Staatse Leger. Dit was een beroepsleger dat uit huurlingen bestond. Dat waren vaak 
buitenlanders, Duitsers, Zwitsers, Schotten. Soms bleven ze na hun diensttijd in de 
Republiek, stichtten ze een gezin, en hebben ze nakomelingen tot in de huidige tijd. Van de 
legeradministratie uit deze periode, zoals lijsten met de manschappen, stamboeken, is zeer 
weinig bewaard gebleven. 
 
Dienstplicht 
In 1810 werd onder de Franse overheersing de dienstplicht ingevoerd. Die bleef na het 
vertrek van de Fransen bestaan. Met de invoering van de dienstplicht werden 
dienstplichtigen geloot onder de mannelijke beroepsbevolking. De administratie en de loting 
werd vastgelegd in registers die we overkoepelend 'militieregisters' noemen. De ingelote 
dienstplichtigen en vrijwillige beroepsmilitairen werden ingeschreven in zogeheten 
stamboeken van het regiment waarbij ze waren ingedeeld. Militieregisters en stamboeken 
zijn de twee meest gebruikte bronnen voor onderzoek naar voorouders die in het leger 
hebben gediend. 
 
Legeronderdelen 
Weten wat je voorouder in het leger deed? Dat hangt af van het legeronderdeel waar hij in 
diende. 
 
Landmacht 
Het leger van de Republiek stond bekend om zijn goede en professionele organisatie. De 
meeste soldaten werden ingezet als infanterie (soldaten te voet). Daarnaast werd gebruik 
gemaakt van cavalerie (soldaten te paard) en artillerie (kanonnen). Deze drie afdelingen zien 

                                                             
18 Zie http://cbg.nl/kennis/themas/militaire-voorouders/.   
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we ook terug bij de Koninklijke Landmacht, die op 9 januari 1814 werd opgericht. De slag bij 
Waterloo (1815), de Belgische Opstand (1830) en de Tweede Wereldoorlog (1940) zijn de 
bekendste oorlogshandelingen waar de Koninklijke Landmacht bij betrokken was. 
 
Militieregisters en stamboeken 
De administratie en de loting voor de dienstplicht werd vastgelegd in registers die we 
overkoepelend 'militieregisters' noemen. Omdat elke dienstplichtige zich inschreef, komen 
alle Nederlandse jongens die tussen ongeveer 1811 tot 1940 ouder dan achttien waren in de 
militieregisters voor. Zelfs als ze uitgeloot waren voor de dienstplicht, een vrijstelling kregen 
of een vervanger (remplaçant) hadden ingehuurd.  
 
Militieregisters- en lotingsregisters  
Met de invoering van de dienstplicht werd iedere mannelijke inwoner van achttien jaar (later 
verhoogd naar negentien en twintig jaar) dienstplichtig voor de Nationale Militie. Ze 
meldden zich bij de gemeente waar ze woonden en werden geregistreerd in de 
militieregisters. Elke gemeente moest jaarlijks een aantal dienstplichtigen leveren. De 
gemeente lootte uit de dienstplichten degenen die daadwerkelijk in dienst moesten. Dat 
gebeurde op nummervolgorde. Wie het laagste nummer geloot had was eerst aan de beurt. 
Daarna volgden de hogere nummers, tot het gewenste aantal bereikt was. De loting onder 
de dienstplichtigen werd bijgehouden in de lotingsregisters. 
 
De militieregisters bevatten allerlei gegevens: naam van de dienstplichtige, geboortedatum, 
geboorteplaats, beroep, namen van de ouders, signalement, reden voor vrijstelling of 
afkeuring, datum van inlijving en regiment waarbij ingelijfd. 
 
Wie ingeloot was kon zijn nummer ruilen met iemand die een hoger nummer had op de lijst 
en daarmee vrijgesteld was. Dit heet nummerverwisseling. Iemand die ingeloot was kon zich 
ook laten vervangen door een remplaçant, een plaatsvervanger van buiten de lijst. Wie de 
werkelijke dienst ontliep door gebruik te maken van een nummerverwisselaar of remplaçant 
betaalde zijn plaatsvervanger hier voor. De mogelijkheid van plaatsvervanging werd 
afgeschaft in 1898. De loting bleef bestaan tot 1938. Iedere dienstplichtige werd daarna 
opgeroepen voor militaire dienst. 
 
Raadplegen 
De militieregisters werden in tweevoud opgemaakt. Een exemplaar bleef in de gemeente. 
Het tweede exemplaar kwam in het archief van het provinciebestuur. Of ze al dan niet 
bewaard zijn verschilt van plaats tot plaats. Een aantal registers is in de loop der tijd 
vernietigd. De bewaarde registers zijn te vinden in gemeentelijke archieven en bij de 
regionale historische centra in de provinciehoofdsteden. 
 
Een deel van de militieregisters is inmiddels online op naam te doorzoeken en te raadplegen 
via de website www.militieregisters.nl. De Noord-Hollandse gegevens daaruit zijn ook via 
www.wiewaswie.nl  beschikbaar. 
 
Stamboeken 
Beroepsmilitairen en ingelote dienstplichtigen werden ingeschreven in de stamboeken van 
het regiment waarbij ze waren ingedeeld. Deze stamboeken zijn aangelegd en bijgehouden 
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bij alle legeronderdelen (in zowel Nederland als de voormalige koloniën), maar niet altijd 
volledig bewaard gebleven.  
In de stamboeken werden de persoonsgegevens van de militairen genoteerd: naam, 
geboortedatum, woonplaats en de namen van zijn ouders. Daarnaast werd net als in de 
militieregisters een signalement opgenomen waarin de uiterlijke kenmerken worden 
beschreven. Verder zijn gegevens over de diensttijd vermeld: overplaatsingen, verlof, 
onderscheidingen, krijgsverrichtingen waaraan werd deelgenomen en opgelopen 
verwondingen. Garnizoensplaatsen werden niet genoteerd. 
 
Raadplegen 
Stamboeken zijn aangelegd per regiment. Daarom moet je eerst het regiment van de 
gezochte militair vinden. Dat kan via het militieregister waarin hij is ingeschreven, het 
militiebewijs uit de huwelijksbijlagen of een militair zakboekje. Ben je op zoek naar een 
remplaçant, dan moet je naast het regiment waarin hij zou dienen vooraf ook de exacte 
lichtingsdatum weten. Wanneer je op zoek bent naar een officier volstaat alleen de naam. Er 
zijn namelijk naamindexen die de weg wijzen naar het regiment waarin zij dienden en het 
bijbehorende stamboek. 
De bewaard gebleven stamboeken van Nederlandse militairen, het KNIL en het leger in 
West-Indië kunnen op microfiche worden ingezien op de Bronnenzaal van het CBG. Is er 
geen microfiche beschikbaar, dan kan het origineel worden aangevraagd en ingezien bij het 
Nationaal Archief.  
 
Op dit moment kan een deel van de stamboeken ook online worden geraadpleegd. 
FamilySearch biedt bijvoorbeeld scans aan van stamboeken uit de collectie van het Nationaal 
Archief. Op een klein deel hiervan is een index gemaakt die is opgenomen in WieWasWie, 
waarbij tevens een koppeling is gemaakt met de scans op FamilySearch. Van de online 
beschikbare stamboeken uit de periode 1813-1830 is nu ongeveer de helft geïndexeerd. 
 
De stamboeken van militairen uit de periode na 1924 vind je bij het Ministerie van Defensie 
in Kerkrade. Op de website van dit ministerie wordt een PDF-formulier aangeboden 
waarmee een verzoek om gegevens kan worden ingediend. 
In de laatste kolom in stamboeken staat iets over beëindiging van de dienstperiode, 
bijvoorbeeld dat een soldaat overgeplaatst of verdronken was. Of bijvoorbeeld dat hij als 
deserteur 'kruiwagenstraf' kreeg. 
 
Waar was mijn voorouder gelegerd? 
Afhankelijk van de omstandigheden en het regiment waar ze deel van uitmaakten, kunnen 
militairen op verschillende plaatsen gelegerd zijn geweest. 
 
Garnizoensplaatsen  
In Nederland lagen diverse garnizoensplaatsen zoals Amersfoort, Utrecht en Breda. Om na te 
gaan of je voorouder sporen hebben achtergelaten in de plaatsen waar ze gelegerd waren, 
zoek je ook daar. 
 
Het kan lastig zijn om de juiste garnizoensplaats te achterhalen. In dat geval is het boekje 
Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940 van H. Ringoir een handig 
hulpmiddel. Daarmee kun je nagaan waar je militaire voorouder in het huwelijk is getreden, 
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en waar eventuele kinderen zijn geboren of gedoopt. Je moet dan wel weten in welk 
regiment je voorouder heeft gediend. Omgekeerd kun je via het boekje van Ringoir ook het 
regiment achterhalen wanneer je weet in welke plaats je voorouder gelegerd was.  
Vanaf de negentiende eeuw werden in garnizoensplaatsen ook wel aparte 
bevolkingsregisters aangelegd voor de militairen die in de plaatselijke kazerne gelegerd 
waren. 
 
Inkwartiering 
Soms werden militairen ingekwartierd bij burgers. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 
mobilisatietijd, zoals in 1870 (kort, vanwege Frans-Duitse oorlog), in 1914 (Eerste 
Wereldoorlog) en 1939/1940 (Tweede Wereldoorlog). In gemeentelijke en regionale 
archieven kun je, wanneer dat door de gemeente is vastgelegd, informatie vinden over 
inkwartiering. 
 
Hoe zag mijn militaire voorouder eruit? 
Het is mogelijk om een beeld te vormen van het uiterlijk van voorouders als militair. Zowel 
over het fysieke uiterlijk (of signalement) als over het uniform dat ze gedragen moeten 
hebben kun je informatie vinden. 
 
Signalementen en uniformen 
Militieregisters en stamboeken geven van elke ingeschreven man een signalement. 
Genoteerd zijn de vorm van aangezicht (smal, langwerpig, vol), voorhoofd (hoog, laag), neus 
(klein, spits, dik), mond (groot, klein) en kin (spits, ordinair, rond). Ook de kleur van de ogen, 
haar en wenkbrauwen zijn vastgelegd. Eventuele littekens of andere afwijkende kenmerken 
werden onder ‘Merkbare teekenen’ vermeld. De lengte van de mannen werd aangegeven in 
ellen, palmen, duimen en strepen, later in aantal meter en millimeters. Hoewel ze subjectief 
zijn, kunnen deze beschrijvingen helpen een beeld te vormen van het uiterlijk van 
voorouders. 
Een indruk van het uiterlijk van militaire voorouders wordt ook gegeven door de uniformen 
die ze hebben gedragen. Tot begin twintigste eeuw toonden verschillende militaire 
uniformen de eenheid, hiërarchie en discipline van een leger. Met behulp van de gegevens 
uit de militaire bronnen is het mogelijk om te zoeken naar een prent of afbeelding van de 
betreffende uitrusting. Het Nationaal Militair Museum (NMM) heeft zowel onderdelen van 
originele uniformen als prenten uit uniformboeken in de collectie. Via de website te 
raadplegen. 

• Bronnen en onderzoeksgidsen bij het Nationaal Archief 

Onderzoeksgidsen Militairen Staatse Militairen Stamboeken 1795-1813  

• Informatie en bronnen bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 

NL Militairen in Napoleontische leger NIMH | Beeldbank NIMH | Militaire voorouders  

• Collectie en officiersboekjes bij het Nationaal Militair Museum (NMM): 

Officiersboekjes online 1725-1810 Collectie NMM  

• Stamboeken en militieregisters op naam doorzoeken: 

Stamboeken na 1813 Militieregisters WieWasWie  
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BIJLAGE XIII  
FAMILIE VAN DER VLIET UIT SINT ANNALAND 
 
 
Eerste generatie19 
1. Adriaan Jansz van der Vliet. Hij trouwde Jannetje Dimmensdr. Habakuk, v 3-1-1706 te Sint 
Annaland. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
+ 2 i. Martinus van der Vliet. 
 
Tweede generatie 
2. Martinus van der Vliet, gedoopt 03-01-1706 te Sint Annaland. Hij trouwde Suzanna Klaassen, v 
1734 te Sint Annaland, geb. ca 1710. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
+ 3 i. Francina van der Vliet. 
+ 4 ii. Isaac Martinusz van der Vliet. 
 
Derde generatie 
3. Francina van der Vliet, gedoopt 04-04-1734 te Sint Annaland, begraven 13-05-1785 te Poortvliet. 
Zij trouwde Jan Bolier, 18-03-1761 te Tholen, gedoopt 22-10-1730 te Scherpenisse, begraven 29-08-
1797 te Poortvliet. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
+ 5 i. Jan Jansz Bolier. 
4. Isaac Martinusz van der Vliet, gedoopt 09-11-1749 te Sint Annaland, overl. 24-12-1829 te Sint 
Annaland. 
Hij trouwde Jannetje Baak, 09-05-1779 te Nieuwe Tonge (dochter van Ewoud Cornelisz Baak en 
Roberdina Lameer), gedoopt 22-06-1755 te Sint Annaland, overl. 18-05-1816 te Sint Annaland. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
+ 6 i. Susanna van der Vliet. 
+ 7 ii. Martinus van der Vliet. 
+ 8 iii. Eeuwoud van der Vliet. 
+ 9 iv. Adriaan van der Vliet. 
 
Vierde generatie 
5. Jan Jansz Bolier, gedoopt 19-07-1761 te Tholen, overl. 14-12-1816 te Nieuw Strijen. Hij trouwde 
Antonia Antoinsdr Poot, ca 8-4-1790 te Poortvliet, geb. te Nieuw Vossemeer, overl. v 14-12-1816. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
+ 10 i. Nicolaas Bolier geb. 1793. 
11 ii. Lena Bolier, geb. 16-10-1794 te Nieuw Strijen of Poortvliet, overl. 02-11-1856 te Poortvliet. 
Zij trouwde (1) Dirk Willemsz Bogerd, 01-05-1823 te Poortvliet, geb. 27-08-1775 te 
Tholen, overl. 12-01-1847 te Poortvliet. Zij trouwde (2) Leendert Wagemaker, 26-11-1847 
te Poortvliet, geb. 1791 te Sint Philipsland, overl. 30-12-1865 te Poortvliet. 
+ 12 iii. Frans Bolier geb. 07-11-1797. 
6. Susanna van der Vliet, gedoopt 08-03-1783 te Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Pieter Vriens, v 
29-7-1803 te Kruisland, Steenbergen, gedoopt 02-11-1777 te Steenbergen, overl. 26-03-1863. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
13 i. Jannetje Vriens, gedoopt 07-10-1804 te Kruisland, overl. 16-03-1875 te Ooltgensplaat. Zij 
trouwde Adriaan van de Klooster, 19-05-1826 te Sint Annaland, geb. 20-04-1800 te Sint 

                                                             
19 Bron https://sites.google.com/site/koenegenealogie/Home/nog-meer-families-van-flakkee/adriaan-jansz-
van-der-vliet 
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Annaland, overl. 01-06-1864 te Sint Annaland. 
14 ii. Cornelis Vriens, geb. 25-05-1813 te Steenbergen, overl. 30-09-1870 te Oud Vossemeer. 
Hij trouwde (1) Adriana van den Boomgaard, 14-12-1849 te Oud Vossemeer, geb. 
22-12-1822 te Oud Vossemeer, overl. 08-05-1862 te Oud Vossemeer. Hij trouwde (2) 
Adriaantje de Jager, 03-03-1864 te Sint Annaland, geb. 02-12-1837 te Zonnemaire, overl. 
14-01-1874 te Stavenisse. 
15 iii. Pieter Vriens, geb. 06-09-1818 te Steenbergen. Hij trouwde (1) Sara Adriana Wakkee. Hij 
trouwde (2) Cornelia Slinger, 12-10-1859 te Oude Tonge, geb. 17-02-1837 te Oude Tonge (dochter 
van Johannes Slinger en Jannetje Arentsdr Muije). 
7. Martinus van der Vliet, gedoopt 10-07-1786 te Sint Annaland, overl. 14-02-1854 te Steenbergen. 
Hij trouwde (1) Pietertje Steenbergen, 20-10-1824 te Strijen, geb. 28-11-1798 te Westmaas 
(dochter van Pieter Steenbergen en Elisabeth de Raadt). Hij trouwde (2) Maria Jacoba Goedhart, 
20-08-1836 te Ooltgensplaat, geb. ca 1806 te Tholen (dochter van Willem Goedhart en Tannetje 
van der Male), overl. 11-02-1871 te Ooltgensplaat. 
Kinderen van: Pietertje Steenbergen: 
+ 16 i. Johanna van der Vliet geb. ca 1827. 
+ 17 ii. Izaak van der Vliet geb. 12-07-1827. 
+ 18 iii. Elizabeth van der Vliet geb. 11-08-1829. 
Kinderen van: Maria Jacoba Goedhart: 
+ 19 iv. Willem van der Vliet geb. ca 1837. 
+ 20 v. Cornelis van der Vliet geb. 08-09-1839. 
21 vi. Pieter van der Vliet, geb. 13-08-1846 te Ooltgensplaat. 
8. Eeuwoud van der Vliet, gedoopt 30-11-1788 te Oude Tonge, overl. 19-12-1866 te Sint Annaland. 
Hij trouwde Catharina Hoek, 28-04-1813 te Sint Annaland, geb. 10-01-1790 te Yerseke (dochter van 
Marinus Hoek en Cornelia van Oudennaren), overl. 03-01-1886 te Sint Annaland. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
+ 22 i. Cornelia van der Vliet geb. 12-07-1816. 
+ 23 ii. Izaak van der Vliet geb. 28-07-1818. 
24 iii. Martinus van der Vliet, geb. ca 1829, overl. 17-12-1894 te Herkingen. Hij trouwde Kaatje 
van der Male. 
+ 25 iv. Pieter van der Vliet geb. 14-01-1832. 
+ 26 v. Susanna van der Vliet geb. ca 1835. 
9. Adriaan van der Vliet, gedoopt 26-12-1790 te Nieuwe Tonge, overl. te Sint Annaland. Hij trouwde 
(1) Cornelia Dane, 12-07-1817 te Stavenisse, geb. 1789 te Stavenisse (dochter van Cornelis Cornelisz 
Dane en Cornelia Steendijk), overl. 13-03-1821 te Stavenisse. Hij trouwde (2) Wilhelmina Cornelia 
Knegt, 18-09-1826 te Oud-Vossemeer, geb. ca 1802 te Oud-Vossemeer (dochter van Willem Knegt en 
Rachel Fase). 
Kinderen van: Cornelia Dane: 
+ 27 i. Jannetje van der Vliet geb. 04-01-1818. 
Kinderen van: Wilhelmina Cornelia Knegt: 
28 ii. Izaak van der Vliet, geb. ca 1827 te Sint Annaland. Hij trouwde (1) Adriana van IJzerlooij, 
18-06-1852 te Steenbergen, geb. te Steenbergen (dochter van Jakob van IJzerlooij en Maria 
Antonia Koek). Hij trouwde (2) Willemina Lindhout, 06-09-1883 te Tholen, geb. ca 1837 
te Sint Annaland (dochter van Marinus Lindhout en Cornelia Johanna van Wijngaarden). 
29 iii. Wilhelmina van der Vliet, geb. te Steenbergen. Zij trouwde Jan Korten, 18-04-1861 te 
Dinteloord, geb. te Willemstad (zoon van Aart Korten en Maaijke Stolk). 
30 iv. Susanna van der Vliet, geb. ca 1837 te Steenbergen, overl. 26-11-1903 te Steenwijk. Zij 
trouwde Cornelis Willem van Leeuwen, 01-02-1870 te Steenbergen, geb. te Gouda (zoon 
van George van Leeuwen en Ewouda Johanna van Rekum). 
+ 31 v. Maria van der Vliet geb. ca 1839. 
32 vi. Cornelia van der Vliet, geb. 1840 te Steenbergen. Zij trouwde Dirk Jongejan, 08-11-1876 te 
Voorburg, geb. 29-08-1844 te Voorburg (zoon van Leendert Jongejan en Elisabeth de Koning). 
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33 vii. Catharina van der Vliet, geb. 31-05-1842 te Steenbergen. Zij trouwde Bastiaan Breedveld, 
07-08-1872 te Grave, geb. 08-09-1848 te Nieuw Lekkerkerk (zoon van Pieter Breedveld en 
Adriana Verhaar). 
 
Vijfde generatie 
10. Nicolaas Bolier, geb. 1793 te Poortvliet, overl. v 6-7-1863. Hij trouwde Cornelia van 't Hof, 28-04-
1842 te Sint Maartensdijk, geb. 17-10-1815 te Sint Annaland (dochter van Christiaan van 't Hof en 
Anna van den Boogert), overl. 14-01-1878 te Sint Annaland. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
34 i. Jan Bolier, geb. 11-12-1842 te Poortvliet. 
12. Frans Bolier, geb. 07-11-1797 te Poortvliet, overl. 19-01-1830 te Scherpenisse, Westkerke. Hij 
trouwde Janna Bijnagte, 26-09-1821 te Scherpenisse, geb. 1797 te Scherpenisse, overl. 27-11-1874 te 
Zierikzee. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
35 i. Maria Bolier, geb. 31-12-1823 te Scherpenisse, overl. 13-06-1859 te Zierikzee. Zij trouwde 
Izaak Goedegebuure, 16-09-1857 te Zierikzee, geb. 02-09-1825 te Sint Annaland, overl. 
07-10-1902 te Zierikzee. 
16. Johanna van der Vliet, geb. ca 1827 te Steenbergen, overl. 04-12-1887 te Ooltgensplaat. Zij 
trouwde Johannis Okker, 07-02-1852 te Ooltgensplaat, geb. ca 1822 te Ooltgensplaat (zoon van Krijn 
Okker en Wilhelmina Wolfert). 
Kinderen uit dit huwelijk: 
36 i. Willemina Okker, geb. 11-08-1852 te Ooltgensplaat, overl. 03-09-1852 te Ooltgensplaat. 
37 ii. Willemijna Okker, geb. 24-10-1853 te Den Bommel. Zij trouwde Mattheus Kammeraad, 
04-04-1879 te Ooltgensplaat, geb. ca 1855 te Herkingen (zoon van Bastiaan Kammeraad en 
Jannetje Leijdens). 
38 iii. Pietertje Maria Okker, geb. 18-11-1854 te Den Bommel, overl. 30-10-1855 te Den Bommel. 
+ 39 iv. Martinus Okker geb. 09-11-1860. 
40 v. Krijn Okker, geb. 14-01-1866 te Ooltgensplaat. Hij trouwde (1) Maatje Berkhof, 
04-06-1886 te Den Bommel, geb. ca 1867 te Oude Tonge (dochter van Cornelis Berkhoff en 
Neeltje Timmers). Hij trouwde (2) Aagje Zwerus, 17-09-1897 te Oude Tonge, geb. 
15-05-1860 te Oude Tonge (dochter van Krijn Zwerus en Pieternella Dijkgraaf). 
17. Izaak van der Vliet, geb. 12-07-1827 te Steenbergen, overl. 04-08-1886 te Den Bommel. Hij 
trouwde Maatje Overbeeke, 14-07-1855 te Ooltgensplaat, geb. 12-03-1829 te Ooltgensplaat (dochter 
van Jacobus Jansz Overbeeke en Adriaantje Kalle), overl. 19-05-1902 te Den Bommel. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
41 i. Adriaantje van der Vliet, geb. 25-11-1856 te Ooltgensplaat, overl. 16-12-1856 te Ooltgensplaat. 
42 ii. Adriaantje van der Vliet, geb. 31-12-1857 te Den Bommel, overl. 25-08-1858 te Ooltgensplaat. 
43 iii. Martinus van der Vliet, geb. 27-11-1859 te Den Bommel, overl. 17-08-1877 te Den Bommel. 
+ 44 iv. Adriaantje van der Vliet geb. 03-04-1861. 
45 v. Pietertje van der Vliet, geb. 27-11-1862 te Den Bommel, overl. 23-11-1865 te Ooltgensplaat. 
18. Elizabeth van der Vliet, geb. 11-08-1829 te Steenbergen, overl. 04-02-1887 te 
Dinteloord. Zij trouwde Johannis Izaak Bette, 08-06-1855 te Dinteloord, geb. 19-03-1828 te 
Dinteloord, overl. 08-07-1889 te Dinteloord. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
+ 46 i. Johannis Izaak Bette geb. 23-08-1862. 
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BIJLAGE XIV 
FAMILIE STOLK STAMBOOMGEDEELTE M.B.T. ADRIANA STOLK20 
 
 
Generatie 1 
1.  Hendrick Jansz. Stolk, zoon van Jan Anthonisz. /Stolck Stolckman en Neeltje ( Nieltje ) 

Cornelisdr. Stolck, is geboren in 1615 te Heinenoord. Hij is getrouwd op 3 juni 1635 te 
Heinenoord met Neeltje Paulus.  
Zij kregen 1 kind: 

• Jan Hendriksz. Stolk, volg 2. 
Hendrick Jansz. is overleden in 1662 te Heinenoord (Hoeksche Waard, Zuid Holland). 

 
Generatie 2 
2.  Jan Hendriksz. Stolk, zoon van Hendrick Jansz. Stolk en Neeltje Paulus, is geboren in 1651 te 

Strijen (Hoeksche Waard, Zuid Holland). Hij is getrouwd (1) in 1675 te Strijen met Lijsbeth 
Leendertsd Smeer.  
Zij kregen 1 kind: 

• Pieternella Stolk, volg 5. 
Hij is getrouwd (2) op 27 oktober 1680 te Strijen met Marie Simonsd Liesvelt.  
Zij kregen 2 kinderen: 

• Hendrik Jansz. Stolk, volg 3. 
• Simon Jansz Stolk, volg 4. 

Jan Hendriksz. is overleden op 2 mei 1696 te Strijen. 
 
Generatie 3 
3.  Hendrik Jansz. Stolk, zoon van Jan Hendriksz. Stolk en Marie Simonsd Liesvelt, is geboren op 

26 oktober 1680 te Strijen en is gedoopt op 26 oktober 1680 te Strijen. Hij is getrouwd op 21 
mei 1707 te Strijen met Margareta (Grietje) Ariens Sneukelaar, dochter van Arien Staasz 
Sneukelaar en Teuntje Gerritsd. Zij is geboren op 26 maart 1688 te Strijen (Zuid-Holland) en, is 
gedoopt op 26 maart 1688 te Strijen en is gedoopt op 26 maart 1688 te Strijen. Margareta 
(Grietje) Ariens is overleden.  
Zij kregen 18 kinderen: 

• Teuna Stolk, volg 6. 
• Teunis Stolk, volg 7. 
• Teuna Hendriksd Stolk, volg 8. 
• Maaike Stolk, volg 9. 
• Maijke Hendriksd Stolk, volg 10. 
• Adriana Hendriksd Stolk, volg 11. 
• Jan Hendriksz Stolk, volg 12. 
• Jan Hendriksz. Stolk, volg 13. 
• Maijke Stolk, volg 14. 
• Maijke Hendriksd Stolk, volg 15. 
• Arij Hendriksz Stolk, volg 16. 
• Arij Hendriksz Stolk, volg 17. 

                                                             
20 Deze deelgenealogie Stolk met het oog op Adriana Stolk (dit is een ingekorte bewerking van wat gevonden 
wordt in  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-stolk/stamboom/I202/, waar onbekendheid met de 
plaatselijk- aardrijkskundige situatie opvallend is (o.m.: Strijen wordt in Noord-Brabant geplaatst; Engelse 
vermeldingen). De verwijzingsnummers (volg…) heb ik laten staan om aan te geven dat deze tekst uit een veel 
groter geheel stamt.  
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• Petronella Hendriksd Stolk, volg 18. 
• Petronella Hendriks Stolk, volg 19. 
• Petronella Hendriksd Stolk, volg 20. 
• Janna Stolk, volg 21. 
• Sijmon Hendriksz Stolk, volg 22. 
• Teuna Hendriksd Stolk, volg 23. 

Hendrik Jansz. is overleden in 1747 te Strijen. 
 
Generatie 4 
13.  Jan Hendriksz. Stolk, zoon van Hendrik Jansz. Stolk en Margareta (Grietje) Ariens Sneukelaar, 

is geboren op 8 maart 1716 te Willemstad (Noord Brabant) is gedoopt op 8 maart 1716 te 
Willemstad en is gedoopt op 8 maart 1716 te Willemstad. Hij is getrouwd op 4 november 
1736 te Willemstad met Gertje Janssen Kraemer (Kremer).  
Zij kregen 6 kinderen: 

• Grietje Stolk, volg 26. 
• Johannes Stolk, volg 27. 
• Hendrik Stolk, volg 28. 
• Leendert Stolk, volg 29. 
• Adriana Stolk, volg 30. 
• Leena Stolk, volg 31. 

Jan Hendriksz. is overleden na 4 februari 1750. 
 
Generatie 5 
27.  Johannes Stolk, zoon van Jan Hendriksz. Stolk en Gertje Janssen Kraemer (Kremer), is geboren 

op 27 augustus 1738 te Willemstad en is gedoopt op 27 augustus 1738 te Willemstad. Hij is 
getrouwd (1) op 8 juni 1766 te Dinteloord en Prinsenland (Noord-Brabant) met Maria Borgers. 
Zij kregen 2 kinderen: 

• Geertje Jansd Stolk, volg 53. 
• Jan Johannesz Stolk, volg 54. 

Hij is getrouwd (2) op 30 april 1775 te Dinteloord en Prinsenland met Tannetje Adriaansd de 
Rooij. Johannes is overleden op 9 april 1821 te Dinteloord en Prinsenland. 

 
Generatie 6 
54.  Jan Johannesz Stolk, zoon van Johannes Stolk en Maria Borgers, is geboren op 19 februari 

1769 te Dinteloord en Prinsenland en is gedoopt op 19 februari 1769 te Dinteloord en 
Prinsenland. Hij is voor een periode burgemeester van Dinteloord. Hij is getrouwd op 21 
september 1792 te Dinteloord en Prinsenland met Adriana Hendriksd van Opstal.  
Zij kregen 5 kinderen: 

• Maria Stolk, volg 100. 
• Johannis Stolk, volg 101. 
• Cornelia Stolk, volg 102. 
• Johanna Stolk, volg 103. 
• Jan Jansz Stolk, volg 104. 

Jan Johannesz is overleden op 1 juni 1846 te Dinteloord en Prinsenland. 
 
Generatie 7 
104.  Jan Jansz Stolk, zoon van Jan Johannesz Stolk en Adriana Hendriksd van Opstal, is geboren op 

23 oktober 1803 te Dinteloord en Prinsenland en is gedoopt op 23 oktober 1803 te Dinteloord 
en Prinsenland. Hij is bouwman van beroep. Hij is getrouwd (1) met Adriana Vogelaar. Hij is 
getrouwd (2) met Geertje Breure. Hij is getrouwd (3) op 13 maart 1828 te Dinteloord en 
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Prinsenland met Geertje Adriaansd Breure.  
Zij kregen 5 kinderen: 

• Jan Stolk, volg 140. 
• Adriaan Stolk, volg 141. 
• Leendert Stolk, volg 142. 
• Adriana Maria Stolk, volg 143. 
• Cornelis Marinus Stolk, volg 144. 

Jan Jansz is overleden op 23 november 1867 te Dinteloord en Prinsenland. 
 
Generatie 8 
140.  Jan Stolk, zoon van Jan Jansz Stolk en Geertje Adriaansd Breure, is geboren op 8 juni 1828 te 

Dinteloord en Prinsenland. Hij wordt vermeld als ‘peen-agent commissionair’ van beroep. Hij 
is getrouwd (1) op 3 oktober 1850 te Dinteloord en Prinsenland met Rebecca Vogelaar.  
Zij kregen 6 kinderen: 

• Jan Stolk, volg 196. 
• Maria Stolk, volg 197. 
• Gerard Stolk, volg 198. 
• Geertje Stolk, volg 199. 
• Adriana Stolk, volg 200. 
• Pieternella Stolk, volg 201. 

Hij is getrouwd (2) op 9 augustus 1894 te Oud-Vossemeer (Zeeland) met Johanna Pieternella 
Gunst. Jan is overleden op 24 november 1902 te Dinteloord en Prinsenland. 

 
Generatie 9 
197. Maria Stolk, dochter van Jan Stolk en Rebecca Vogelaar, is geboren op 3 december 1853 te 

Steenbergen. Zij is getrouwd in 1885 te Tholen met Hubertus de Wilde, zoon van Izaak de 
Wilde en Jacomina Cornelia Moerland. Hij is geboren op 27 mei 1850 te Sint Maartensdijk. Hij 
is landbouwer van beroep. Hubertus is overleden op 14 april 1914 te Tholen.  
Zij kregen 11 kinderen: 

• Jan de Wilde, volg 287. 
• Gerard Johannes de Wilde, volg 288. 
• Gerard Johannes de Wilde, volg 289. 
• Arie Cornelis de Wilde, volg 290. 
• Jacomina Izabella de Wilde, volg 291. 
• Jacomijna de Wilde, volg 292. 
• Hector Hubertus Marinus de Wilde, volg 293. 
• Hubertus Marinus de Wilde, volg 294. 
• Rebecca de Wilde, volg 295. 
• Marinus Hubertus de Wilde, volg 296. 
• Cornelis Izaak de Wilde, volg 297. 

Maria is overleden op 12 juni 1941 te Waarde en is begraven in Oud Vossemeer. 
200.  Adriana Stolk, dochter van Jan Stolk en Rebecca Vogelaar, is geboren op 25 juni 1861 te 

Dinteloord en Prinsenland. Zij is getrouwd op 7 mei 1885 te Dinteloord en Prinsenland met 
Johannis Izaak Betten. Adriana is overleden 1 augustus 1959 in Rotterdam-Pernis, op 98-
jarige leeftijd. Adriana Stolk en Johannis Izaak Bette kregen in Dinteloord vijf en in Poortvliet 
twee kinderen. 
 

201.  Pieternella Stolk, dochter van Jan Stolk en Rebecca Vogelaar, is geboren op 17 januari 1865 te 
Dinteloord en Prinsenland. Pieternella is overleden op 6 maart 1865 te Dinteloord en 
Prinsenland. 
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BIJLAGE XV 
EEN INDRUKWEKKENDE GEBEURTENIS IN HET HUIS VAN DE GROOTOUDERS VAN ADRIANA STOLK 
 
 
Op de avond van 15 november 1864 heeft er zich in Dinteloord een gruwelijke roofmoord 
afgespeeld. De landelijke en lokale pers schreef daar indertijd veel over en ook in het 
Cultuurhistorisch Jaarboek 2009 van  Cultuurhistorische Vereniging ‘Nyen aenwas van 
Nassau’ is er een artikel aan gewijd.  
 
Vreemd genoeg doet zich bij dit artikel, in afwijking van alle verdere artikelen in dit steeds 
interessante boekwerk, de situatie voor dat er geen auteursnaam wordt vermeld. De 
inhoudsopgave geeft op de plaats van de auteursnaam het woord ‘Panflet’, dat verder bij 
het artikel niet wordt herhaald. Er van uitgaande dat het niet om een typefout gaat, zal het 
hier waarschijnlijk om een pseudoniem gaan, een schuilnaam van iemand die een richting 
wijst en met dit schrijven naar een pamflet-achtige opzet verwijst.  
Een pamflet is bedoeld om anderen te informeren. Het is een tekst over een onderwerp dat 
in de belangstelling staat of waarvan de maker vindt dat die belangstelling zou behoren te 
bestaan. Meestal gaat het bij een pamflet over een actueel onderwerp. Je zou het kunnen 
zien als een schreeuw om aandacht, een vorm van demonstreren. Met een pamflet probeer 
je zoveel mogelijk mensen te bepalen bij een bepaald onderwerp. Het zij zo, meer is er wat 
mij betreft niet over de stijl te zeggen.  
Het artikel bevat voor zover ik kan nagaan louter diverse krantenteksten21 en geen eigen 
mening van de auteur. Hoewel die mening natuurlijk kan samenvallen met de krantentekst. 
Het omvat drie pagina’s in genoemd Jaarboek, die ik hierbij als tekst opneem. De illustraties 
in het artikel zijn louter ter versterking van het gruwelijke en onthutsende van de besproken 
zaak en laat ik achterwege. Het is al aangrijpend genoeg, dunkt me.  
 
Een belangrijke reden dat ik dit gebeuren in dit boek onder de aandacht breng, is gelegen in 
het feit dat de roofmoord plaatsvond in het grootouderlijk huis van mijn grootmoeder, 
Adriana Stolk, die toen een kleuter van drie jaar was. Het zal haar in eerste instantie, mag ik 
hopen, zijn onthouden van de ernst van zulke dingen op de hoogte te zijn, maar bij het 
opgroeien zal Adriana ontdekt hebben wat een enorme impact deze gebeurtenis op haar 
grootouders en haar eigen ouderlijke gezin zal hebben gehad.    
 
Wreedaardige moord22 
‘In verband met den gruwelijken moord, in den avond van den 15e November te Dinteloord 
gepleegd, verzoekt de Officier van Justitie te Breda opsporing en berigt: of in den avond van 
dien dag of daarna, in eenige Gemeente, een Nederlandsch Bankbillet, groot f 40- nieuw 
model, met bloed bevlekt of sporen van bloed dragende is vertoond of uitgegeven: en zoo 
ja, inlichting omtrent de vertoonder of uitgever. 
 
Het stoffelijk overschot van de zoo wreedaardig vermoorde CORNELIA JACOBA LAVEN is des 
Zaterdags te Dinteloord in diepe stilte ter laatste rustplaats gebragt.- Geliefde Christen! 
Beschouw toch eens hoe gruwelijk het toch is om een mensch, zoo in zijn eigen huis van het 
leeven te berooven.- Nu valt ligt te begrijpen hoe deze huishouding te moede was, toen zij 

                                                             
21 Behalve door locale bladen weergegeven in o.m. Provinciale Drentsche en Asser courant d.d. 22-11-1864.  
22 Tekst Cultuurhistorisch Jaarboek Nyen Aenwas van Nassau, 2009. 
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de vermoorde CORNELIA JACOBA LAVEN, (…doodgeslagen… de tekst gebruikt gruwelijker 
beeldende woorden, die ik hier maar achterwege laat, jcb)  op den grond zag liggen.- Ieder 
stortte uit in een vloed van tranen over het jeugdig meisje, dat altijd trouw en eerlijk was, en 
nu zoo wreed om het leven gebragt is.- Men huivert als men nagaat welk een marteldood zij 
ondergaan heeft: maar het is te hopen, dat na de marteling die zij onderstaan heeft de 
goede God dit schuldeloos slagtoffer zal opgenomen hebben in zijn hemelrijk; waar jong en 
oud is met haar droevig lot bewogen. 
 
Maar wat kan al ons klagen helpen. Zij is de slagtoffer geweest dat door de hand eens 
moordenaars heeft moeten sterven. Maar geliefde Christenen! Hoe is het toch mogelijk dat 
de goede God zoo een gruwel kan gedoogen; maar God wil dat hij van her geregt 
achtervolgd zal worden, en wij allen hopen dat de Justitie den moordenaar in handen mag 
krijgen, om hem zijn verdiend loon te geven voor de gruweldaad die hij gepleegd heeft; 
maar blijft het voor den regter verholen, ontvlugten kan de afschuwelijke moordenaar zijn 
geweten niet, want het alziend oog rust altijd op hem, en het spreekwoord is niet vergeesch 
dat de kruik zoolang te water gaat tot zij barst. 
 
Toen haar vreselijk verminkt ligchaam werd ter aarde gebragt, volgde eene onafzienbare 
menigte, zoo jong als oud, den lijkstoet; de lijkbaar werd door jongelingen gedragen en 
gevolgd door hare veelvuldige vriendinnen, die allen een geknakt takje bloemen droegen. 
De Predikant der Gemeente hield bij de geopende groeve eene hartroerende rede en alle 
omstaanden smolten in een gloed van tranen. Eene deputatie uit den Gemeente- Raad, 
gevolgd door de openbare magt, sloot den stoet. 
 
De Justitie is van Dinteloord nog niet terug gekeerd. Volgens geruchten zouden er 
arrestatiën gedaan zijn, maar zoo men nu verneemt uit de Courant van den 19e November 
zijn er verschillende geruchten in omloop gebragt omtrent den gepleegden moord onder 
Dinteloord. Zoo verhaalt men o.a. dat die uit oude wraak, welke in betrekking staat met een 
in hetzelfde huis gedanen nachtelijken aanval in 1856, toen dit bewoond werd door den 
heer VAN DISS en familie, die door zoogenaamde Zwarte bende handen en voeten 
gebonden, en met moord bedreigd werden, gevolgd door diefstal, waarbij toen de meid des 
huizes, op een bovenkamertje het gevaar der huisgenooten door eene spleet der deur heeft 
gadegeslagen, en bij de behandeling der zaak een der beste getuigen tegen de booswichten 
was, tengevolge waarvan, zoo als bekend is, twee der hoofdmannen van die bende, KLERKS 
en DE JONG, te 's Hertogenbosch daarvoor in datzelfde jaar met den strop gestraft zijn; dit 
zou dezelfde meid zijn die den 15 November jl. in hetzelfde huis zo gruwzaam vermoord is 
geworden.  
Wij kunnen en moeten op vaste gronden dit verdichtsel tegenspreken, daar de vermoorde, 
zoo als bereids bekend is, nu den ouderdom van 21 jaar eerst heeft bereikt. De Officier van 
Justitie, vergezeld door den Regter-Commissaris, den Griffier en beëdigde Klerk bij de 
Regtbank te Breda, hebben zich wederom op nieuw naar de gemeente Dinteloord begeven.  
Ook was gezegd dat aldaar een gegoed jongeling van den boerenstand zich door middel van 
een geweer van het leven heeft beroofd; doch men verdiept zich in allerlei gissingen. 
Volgens hetgeen de Couranten schrijven van den 20e November omtrent de afgrijsse1ijke 
moord, gepleegd in den avond van de 15e November, tusschen 6 en 8 ure, op eenige 
minuten afstands aan den grindweg van Prinsland en Dinteloord, kunnen wij met zekerheid 
het navolgende mededeelen:  
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het was op dien avond dat de heer J. S... met Zijne echtgenote zich ter kerk had begeven, om 
een intree-reden van een nieuw beroepen Leeraar bij een in de nabuurschap staande 
christelijk afgescheidene gemeente bij te wonen, en hunne Nicht, CORNELIA JACOBA LAVEN, 
alleen te huis was achtergelaten. Dit meisje van omstreeks 21 jaar oud, de bloem van 
Prinsland genaamd, geboren op het eiland Tholen, in Zeeland, woonde bij haar Oom en 
Tante tot gezelschap, en was, om hare deugd en schoonheid bij een ieder bemind en 
hooggeacht, en hield zich op den avond van den moord onledig met appelen te schillen. De 
ellendige moordenaar moet heimelijk het woonvertrek binnengeslopen zijn, heeft een zijn 
slagtoffer, dat zich, volgens een kenteeken, moedig verdedigd moet hebben, ... 
(doodgeslagen, de tekst is hier gruwelijk en beeldend, jcb) en haar daarna met de rokken 
over het hoofd achter de kagchel op den grond geworpen hebben en daarna uit de kast een 
somme gelds ontvreemd, waarna hij langs de achterdeur moet zij verdwenen. De Officier 
van Justitie vergezeld van den Regter-Commissaris, den Griffier en beëdigd Klerk der 
Arrondisements-Regtbar alhier, zijn heden eerst van Dinteloord teruggekeerd. Bij het 
afzenden dezes is men den dader nog niet op het spoor, en wat het doodschieten van dien 
jongeling betreft is slechts een verzinsel.’ 
 

 
 

Provinciale Noordbrabantsche 
en 's Hertogenbossche courant, 22-11-1864 
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Delftsche courant 22-11-1864 
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Over de begrafenis 
 

 
 
 

Algemeen Handelsblad 22-11-1864, idem Nieuwe Amsterdamsche Courant Anno 1864, 
Rotterdamsche courant  nagenoeg dezelfde tekst 23-11-1864 

 

 
 
Over de mogelijke moordenaar 
 
Pieter den Boef, ‘een zeer slecht sujet’  
Pieter den Boef bracht een groot deel van zijn leven in een tuchthuis door en wordt 
omschreven als "een zeer slecht sujet". Hij had al eens een 5-jarige tuchthuisstraf ondergaan 
in Leeuwarden, maar zelfs in de gevangenis misdroeg hij zich voortdurend en gaf meermalen 
zijn voornemen te kennen om enkele ambtenaren in de gevangenis te vermoorden. Begin 
1867 zat Pieter den Boef opnieuw een tuchthuisstraf uit in Leeuwarden. Dit keer was hij tot 
6 jaar veroordeeld. In het tuchthuis zou Pieter de moord hebben bekend op een 21-jarig 
meisje in de gemeente Dinteloord. Het hele verhaal wordt hieronder uit de doeken gedaan:  

 
Bredasche Courant, 1867 

 
Op 15 november 1864 werd een gruwelijke moord gepleegd in het huis van het echtpaar 
Van der Stolk buiten de bebouwde kom van Princenland in de gemeente Dinteloord. Terwijl 
het echtpaar 's avonds naar de kerk was, werd er in hun huis ingebroken. Hun dienstmeisje 
en nicht, Cornelia Jacoba Laven, werd "op gruwelijke wijze vermoord en in haar bloed 



306 
 

badende" terug gevonden. Het kabinet was opengebroken en daaruit werd voor ƒ 80 aan 
papier en geld vermist. De moord wordt aldus beschreven: 

 
Middelburgsche Courant, 19-11-1864 

 
Begin 1865 werd een zekere Krijn van Baalen, timmerman te Dinteloord, opgepakt, verhoord 
en in hechtenis gehouden, maar uiteindelijk kon deze verdenking niet worden gestaafd met 
bewijzen (aldus De Noord-Brabanter, staat- en letterkundig dagblad 22-12-1865, jcb).  

 
De zaak werd begin 1867 opnieuw opgerakeld door de bekentenis van Pieter den Boef. 
Eind maart 1867 werd Pieter vanuit het tuchthuis in Leeuwarden naar Breda 
getransporteerd om te worden verhoord. Ook "zijne voormalige bijzit te Fijnaart 
woonachtig" werd verhoord. De leeftijd in onderstaand bericht moet een typefout zijn, want 
in andere berichten is Pieter 20 jaar jonger. 

 
De Noord-Brabanter, 07-03 1867 
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Op 31-7-1867 werd Pieter den Boef wegens gebrek aan bewijs teruggevoerd naar de  
strafinstelling in Leeuwarden. Later verklaarde Pieter dat hij die moord alleen had bekend 
om beter in de gelegenheid te zijn om te kunnen ontvluchten. 
 
Begin 1868 had Pieter den Boef een steen uit de vloer van zijn cel weten los te maken en die 
naar het hoofd van een bewaarder gesmeten, toen die de cel binnenkwam. Daarbij waren 2 
bewaarders gewond geraakt. Op 16 juli moest Pieter daarvoor bij het Provinciale 
Gerechtshof van Groningen terecht staan. Daarbij bleek dat Pieter ook al een aantal keren 
had geprobeerd om zelfmoord te plegen. Pieter was duidelijk ongelukkig. 
 
Wie was dit "zeer slecht sujet", deze Pieter den Boef? Vermoedens over identiteit worden 
bevestigd in een PDF Gerechtelijke Vonnissen. Pieter den Boef werd geboren op 23-8-1837 
in Willemstad als zoon van de jong gestorven Willem den Boef (1806-1838) en diens 
echtgenote Cornelia Markus (±1810-1877). Pieter was hun enige overlevende kind. Ook al 
zijn grootouders waren inmiddels overleden, dus Cornelia Markus stond als weduwe alleen 
voor de opvoeding van haar zoon. In 1845 beviel Cornelia van een buitenechtelijk zoontje, 
dat maar 7 maanden oud werd. In 1850 zou Cornelia hertrouwen en opnieuw in 1857.  
 
Pieter ging als tamboer in dienst bij het 63ste regiment infanterie. Zijn aangezicht en kin 
waren rond, zijn ogen blauw en zijn haar en wenkbrauwen blond. Hij was 1,65 meter lang. 
Pieter verliet de dienst toen hij werd veroordeeld tot de eerder genoemde 5 jaar 
tuchthuisstraf. Zijn overlijdensdatum heb ik niet kunnen vinden.  
 
 
Bronnen: hoogeveen-historie.nl, kranten.kb.nl, www.wiewaswie.nl ; geschreven door Joan Bos, maart 
2014 
en http://genealogiebos.blogspot.nl/2014/03/pieter-den-boef-een-zeer-slecht-sujet.html.  
Zie ook: http://heemkundekringdewillemstad.nl/literatuur/eerder_verschenen/wijngaarden_5.htm. 
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BIJLAGE XVI   
DE DECENNIA (1830-1890) 
gebeurtenissen in een wijder verband tijdens het leven van Johannis Izaak Bette  
 
 
Het leven van Johannis Izaak Bette, dat wil zeggen de eerste en niet de tweede 
hoofdpersoon in dit boek, speelt zich geheel af in de negentiende eeuw. Een eeuw van 
omwenteling, revolutie, afscheiding, schisma, vernieuwing en grote vooruitgang op velerlei 
gebied. Napoleon ging, kwam nog even terug, en verdween daarna voorgoed. Het eerste 
stoomzeilschip ter wereld, de Savannah uit Amerika maakte een wereldreis. Het 
elektromagnetisme en daarmee het principe van de elektromotor wordt uitgevonden.  
 
In Nederland gleed de trekschuit voort. Kinderen leerden er nog altijd rekenen volgens de 
eeuwenoude methode van Willem Bartjens. Het populairste kinderboek heette De Brave 
hendrik en speciaal voor meisjes was er De Brave Maria. Een hoofdfiguur uit een andere 
bestseller, de Camera Obscura van Nicolaas Beets, werd legendarisch wegens zijn 
'onverzettelijken afkeer van stoommachines'. De revolutionaire jaren van de patriotten en 
de Fransen leken vergeten. 
 
Van de 2,4 miljoen inwoners woonden veruit de meesten in het verstedelijkte Holland. De 
rest van het land werd gekenmerkt door grote leegte en uitgestrektheid. Zeker een derde 
deel van ons land gold als woestenij. Friesland kende eindeloze venen en moerassen, 
Drenthe was grotendeels een hoogveenvlakte. Op de Veluwe en in het Gooi lagen 
gigantische heidevelden en zandverstuivingen. De Peel was een ondoordringbare wildernis.  
 
De meeste wegen bestonden vooral in herfst en wintertijd enkel uit modder. In Friesland, 
Drenthe en Overijssel lag nog geen enkele straatweg. Een reis van Groningen naar Den Haag 
duurde een dag of drie. Een stad als 's-Hertogenbosch was 's winters soms wekenlang 
onbereikbaar! De diligence tussen Amsterdam en Rotterdam deed er een uur of acht over. 
Maastricht lag, in de beleving van de rest van het land, oneindig ver weg. Het leven spelde 
zich voornamelijk af in kleine verbanden: de volgende boerderij, het naburige dorp een 
marktplaats of kermis in een stadje. Niet zelden was dat alles wat velen tijdens hun leven 
zagen.23  
 
1830-1839 
van ontwikkelingen en vernieuwing24 
  
Belgische afscheiding 
In Frankrijk brengt de Julirevolutie van 1830 de Julimonarchie aan de macht. Het Franse 
parlement kiest Lodewijk Filips van Orléans tot koning der Fransen. In augustus slaat de vlam 
over naar Brussel en begint de Belgische Revolutie. 

                                                             
23 Zie Geert Mak, Jan Bank, Gijsbert van Es, Piet de Rooy, René van Stipriaan, Verleden van Nederland, 
Amsterdam 2008; E. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, Amsterdam 
1986; zie ook http://www.geertmak.nl/nl/nederland/kijken-en-luisteren/de-zomer-van-1823/ met veel 
materiaal over het 19de eeuwse Nederland.   
24 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/1830-1839.  
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Het Voorlopig Bewind roept de onafhankelijkheid uit van de Zuidelijke Nederlanden onder 
de naam België. Het Nationaal Congres laat de Belgische Grondwet opstellen. Leopold I legt 
de eed af en wordt de eerste koning der Belgen. 
Tsaar Nicolaas II wil Nederland te hulp komen, maar de Novemberopstand van 1830 in 
Congres-Polen verhindert dat. 
Nederland probeert in de Tiendaagse Veldtocht de opstand alsnog te onderdrukken. Maar 
als Engeland en Frankrijk een ultimatum stellen, moet Nederland zich terugtrekken. 
In de Volhardingspolitiek weigert Nederland lange tijd om zich bij de afscheiding van België 
neer te leggen. Maar in de loop van de jaren gaat de discussie steeds meer over de 
voorwaarden van de scheiding. Hoe wordt de staatsschuld verdeeld? Wat wordt de grens? 
In 1839 ondertekent Willem I ten slotte het Verdrag van Londen en erkent daarmee het 
Koninkrijk België. 
De Belgische textielindustrie verliest door de afscheiding haar afzetmarkt in Nederlands-
Indië. Een aantal fabrieken verruilt het onafhankelijke België voor de omgeving van Haarlem, 
Gemert en de Achterhoek (Bredevoort en Aalten). 
 
De Belgische Revolutie nader bekeken25 
De Belgische opstand of Belgische omwenteling noemen we de burgerlijke 
weerstandsbeweging in 1830 tegen koning Willem I der Nederlanden die tot de 
onafhankelijkheid van België heeft geleid. 
 
De politieke situatie was in die zin bijzonder dat de toenmalige grootmachten Frankrijk, de 
Duitse staten en het Verenigd Koninkrijk een bufferzone hadden gecreëerd door de 
Belgische gebieden toe te wijzen aan het nieuwe Nederlandse koninkrijk. Het bestuur was 
hier dus opgelegd zonder veel binnenlandse inspraak. 
 
De crisis in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden stond niet op zichzelf. In heel Europa 
ontstond een weerstand tegen de autoritaire restauratieregimes van na het Congres van 
Wenen in 1815. Na de Julirevolutie van 1830 in Frankrijk kwamen ook de Polen in opstand 
tegen de Russen, de Italianen tegen de Oostenrijkers en de Ieren tegen de Engelsen (de Tithe 
War van 1831 tot 1836). 
 
Willem I had, zoals alle Europese regimes van na 1815, een autoritaire regeerstijl. Zo 
voortvarend hij de economie stimuleerde, zo conservatief was zijn politiek. 
De economie stimuleerde hij met maatregelen als de oprichting van de Generale 
Maatschappij, die aan de wieg stond van de indrukwekkende industriële revolutie in de 
Zuidelijke Nederlanden en de oprichting van de eerste Nederlandstalige universiteit in Gent. 
Zijn conservatieve politiek bleek onder meer uit de ondervertegenwoordiging van Zuid-
Nederlanders in het bestuur en legerleiding, hoewel ze een groter deel van de bevolking en 
het leger uitmaakten. De taaldwang ten aanzien van het Nederlands als voertaal zorgde voor 
de nodige weerstand in het Zuiden, waar niet alleen Wallonië Franssprekend was, maar ook 
de adel en de bourgeoisie in Vlaanderen. De katholieken, die de meerderheid van de 
bevolking uitmaakten, eisten vrijheid van onderwijs en godsdienst en de nieuw-liberalen 
hadden bezwaren tegen de repressieve regeerstijl van Willem I. Bovendien waren de 
kerkelijke leiders eveneens Franstalig georiënteerd. Dit leidde tot het unionisme en toen dit 

                                                             
25 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Revolutie.  
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samengaan, geleid door jonge en besliste intellectuelen, aan kracht won, werd de 
afscheiding een ernstig alternatief. 
 
In 1829 verhevigde de oppositie van de zijde van de Zuid-Nederlandse parlementsleden 
binnen de Staten-Generaal. Het vooral Franstalige deel van de burgerij uitte zijn ongenoegen 
door het organiseren van 'patriottische banketten' en het sturen naar Den Haag van door 
velen ondertekende 'petities' nam hand over hand toe. Het strafrechtelijk beteugelen van de 
oppositie maakte alleen maar dat 'martelaars' (zoals Louis de Potter) nationale bekendheid 
kregen en in sommige kringen tot het heldendom werden verheven. 
 
Een opvoering van de opera De Stomme van Portici (La Muette de Portici) van Daniel Auber 
op 25 augustus 1830 in Brussel was de aanleiding tot georganiseerde rellen van Fransgezinde 
separatisten, gevolgd door volksrumoer, dat door de burgerij met een inderhaast gevormde 
burgerwacht in bedwang werd gehouden. 
 
De Septemberrevolutie 
Het weifelende en onhandige optreden van Willem I en zijn zonen leidde in september 1830 
tot een definitieve breuk. Enerzijds had Willem I wel al in juni 1830 de onbeperkte 
taalvrijheid weer ingevoerd en het Filosofische College voor priesters afgeschaft. Anderzijds 
liet hij noch persvrijheid, noch een staatshervorming toe. Hij stuurde zijn zoon, kroonprins 
Willem, naar Brussel, terwijl zijn andere zoon, prins Frederik, die opperbevelhebber was van 
het koninklijke leger, in en rond Vilvoorde klaarstond met een leger van 6000 man. Dit 
optreden werd vergeleken met dat van een bezetter. 
 
De troepen bleven vooralsnog in Vilvoorde en prins Willem ging onder bescherming van de 
Brusselse burgerwacht de stad binnen. Deze laatste stelde op 3 september voor dat de prins 
bij zijn vader voor een bestuurlijke scheiding van België en Nederland onder de 
Oranjedynastie zou pleiten. Willem I weifelde echter en liet enkele weken verlopen. Pas op 
29 september besloten de Staten-Generaal tot scheiding, maar toen hadden de 
opstandelingen deze eis al laten vallen. 
 
In Holland zorgden de onlusten in het Zuiden voor een nieuwe sympathie voor de koning en 
was er grote aanhang voor een stevig optreden tegen het 'muitzieke Belgenrot'. Dit 
accentueerde de tegenstelling tussen noord en zuid waardoor de opstand een nationalistisch 
karakter kreeg. 
De opstootjes in Brussel werden gewelddadiger, vooral nadat er begin september 
gewapende versterking uit Luik gekomen was. Spontaan werden vrijkorpsen opgericht, die 
geleid werden door verkozen of door zichzelf benoemde leiders.  
 
Op 23 september trok het regeringsleger, onder aanvoering van prins Frederik met een leger 
van 12.000 man Brussel binnen. De burgerwacht kon de volkswoede op dit leger afwentelen 
en doen omslaan in een nationale opstand. Het leger, dat zich in het Warandepark had 
opgesteld, werd het doelwit van de Brusselse opstandelingen en van overal toegesnelde 
idealisten. Ook vanuit het buitenland stroomden vrijwilligers toe: zo werd in Frankrijk het 
Légion belge parisienne opgericht, dat met privé-steun gefinancierd werd (o.a. van graaf de 
Merode) en twee bataljons van telkens 400 vrijwilligers leverde. Dit gebeurde met 
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instemming van de Franse regering, die zo een eventuele aanhechting van België bij Frankrijk 
in de hand wou werken. 
 

 
 

Het regeringsleger trekt Brussel binnen via de Naamse Poort op donderdag 23 september 1830 
 
Toen het regeringsleger (waarvan 2/3 Zuid-Nederlanders) na vier dagen strijd, met 
honderden doden en gewonden aan beide zijden, in de nacht van 26 op 27 september 
opbrak, begon de scheiding pas goed. Tijdens deze gevechten in het park van Brussel kwam 
een revolutionaire regering tot stand: het Voorlopig Bewind. Op 4 oktober riep deze de 
onafhankelijkheid van België uit. 
 
Het Voorlopig Bewind van de Zuidelijke Nederlanden riep op 4 oktober 1830 de 
onafhankelijkheid uit. Het regeringsleger reageerde op de kleine troepenmacht die de 
nieuwe Belgen in Brussel verzamelden, maar was niet voorbereid op een guerrillaoorlog in 
de nog middeleeuwse straten van de steden. Na gevechten her en der geraakte het 
grotendeels vooral Franstalige leger in ontbinding en werd het bijna geheel uit de zuidelijke 
provincies verdreven, als het al niet overliep naar de Belgische zijde. Een Nationaal Congres 
werd verkozen, een staatsvorm - de constitutionele monarchie - werd gekozen, een naar de 
normen van de tijd liberale grondwet werd uitgevaardigd en een koning werd gekozen die 
aan de mogendheden vertrouwen kon geven. 
 
Frankrijk bleef denken aan een verdeling tussen de buurlanden van het opstandige gebied 
(zie verdelingsplan Talleyrand). De andere grootmachten wilden vooral de feitelijke situatie 
van rust handhaven en lieten het Belgische bewind zijn gang gaan. In maart 1831 kon het 
een orangistische poging om het gezag van Oranje te herstellen verijdelen. Rusland had in 
Polen met een andere opstand te maken, zodat het de Nederlandse koning geen steun kon 
bieden. Het nieuwe regime werd stilaan door de grootmachten aanvaard, zeker nadat het 
eindelijk een koning had gevonden. Daarop werden in juni de achttien artikelen voorgesteld, 
dat voor het Congres wel aanvaardbaar was. 
 
Voor Willem I waren deze voorwaarden in tegenstelling tot die van januari echter niet 
aanvaardbaar. In augustus 1831 rukte het Nederlandse leger opnieuw zonder veel 
tegenstand op naar Brussel tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Nadat een Frans leger de grens 
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overstak, trok Willem I zijn troepen, die al voor Leuven stonden, terug tot Antwerpen. Een 
Nederlands garnizoen onder leiding van generaal Chassé behield met een groot aantal 
kanonnen en soldaten de citadel van Antwerpen. Willem I verkreeg gunstiger voorwaarden 
met de vierentwintig artikelen van oktober 1831 maar deze sloeg hij af. Franse troepen 
namen de citadel wekenlang onder vuur en in december 1832 viel de stad in Franse handen. 
Nederland erkende de Belgische onafhankelijkheid pas in 1839, bij het Verdrag van Londen, 
na een lange en kostbare volhardingspolitiek. In het verdrag van Maastricht (1843) werd de 
grens tussen België en Nederland vastgesteld. 
 
De Tiendaagse Veldtocht26 
De Tiendaagse Veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831 was een veldtocht van eerste koning 
Willem I der Nederlanden om de Belgische Opstand met wapengeweld te onderdrukken. 
Hoewel die opzet slaagde, verkreeg België zijn soevereiniteit door de dreiging van Franse 
militaire steun. 
De massale desertie van de Zuid-Nederlandse soldaten tijdens de Belgische Opstand had 
koning Willem verbijsterd en had tot demoralisatie bij de Noord-Nederlanders geleid, zodat 
het revolutionaire bewind snel zijn gezag over vrijwel het gehele zuiden van het koninkrijk 
kon vestigen. Toen er echter tussen "Hollanders" en "Belgen" onenigheid rees over de 
boedelscheiding, besloot koning Willem nogmaals te proberen om met wapengeweld zijn 
gezag te herstellen. Hij koesterde daarbij hoop op ruggensteun van Pruisen, Oostenrijk en 
Rusland, die echter zou uitblijven. 
 
Vanwege het gemak waarmee zij in 1830 de "Hollandse" troepen hadden verdreven, waren 
de leiders van de Belgische Opstand al te overmoedig geworden, zodat zij geen rekening 
hielden met de mogelijkheid van een serieuze "Hollandse" aanval en verzuimden een 
behoorlijke legermacht op te bouwen. 
 
Veel Noord-Nederlandse protestanten waren eigenlijk wel tevreden met de afscheiding van 
België omdat in hun kleine rest-vaderland de protestantse suprematie gemakkelijker 
gewaarborgd kon blijven. Veel katholieke Noord-Nederlanders betreurden de afscheiding 
om diezelfde reden. Koning Willem was echter onverzoenlijk. De publieke opinie van Noord-
Nederland beschouwde de nederlaag die het Nederlandse leger tijdens de opstand geleden 
had tegen de Belgische rebellen wel als een nationale schande, die gewroken moest worden. 
Het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldde naar aanleiding van de oproep van Willem I om 
de wapens op te pakken viel echter tegen. Willem I was daarom genoodzaakt om de 
gewestelijke en stedelijke schutterij op te roepen voor actieve velddienst. 
 
De benoeming van Leopold van Saksen-Coburg door het Nationaal Congres tot koning der 
Belgen was voor koning Willem reden om niet langer te wachten met militair ingrijpen. Hij 
wilde verhinderen dat de nieuwe monarch daadwerkelijk zijn macht zou vestigen. 
 
Legerbewegingen Tiendaagse Veldtocht 
Het oorspronkelijke doel van de veldtocht was een rechtstreekse aanval op Brussel. Van dit 
plan werd afgeweken naar aanleiding van een aantal inlichtingenrapporten die de 
Nederlandse kolonel La Sarraz vanuit Aken verstuurde. La Sarraz beweerde, onterecht, dat er 
bij de Belgische bevolking een grote ontevredenheid heerste over de revolutionaire regering. 

                                                             
26 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiendaagse_Veldtocht.  
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Het nieuwe doel van de veldtocht was om de Belgische bevolking in staat stellen om door 
middel van een orangistische contrarevolutie de revolutionaire regering te verdrijven. Het 
plan van voor de veldtocht zelf was het drijven van een wig tussen de Belgische legers bij de 
Maas en de Schelde. Vervolgens zou eerst het Maasleger opgerold worden om daarna het 
Scheldeleger te verslaan. 
 
In de vroege ochtend van 2 augustus 1831 trokken de Nederlanders de Noord-Brabantse 
grens bij Poppel over. Ook verschillende studentencompagnieën ondersteunden het leger. 
Bij de Belgen was de troepenconcentratie bij de grens niet onopgemerkt gebleven en 
verschillende wegen waren door hen onbegaanbaar gemaakt door het omkappen van 
bomen. Bij Nieuwkerk vonden de eerste gevechten plaats. Opperbevelhebber de prins van 
Oranje, de latere koning Willem II arriveerde die middag in de buurt van Poppel om de 
vrijwillige Utrechtse studenten een hart onder de riem te steken. Ondertussen viel 
Zondereigen in Nederlandse handen onder leiding van generaal Van Geen en 400 Belgen 
werden naar Merksplas teruggedreven. In Poppel plunderden de Nederlanders voor circa 
4500 gulden aan brood, wapens en geld. 
 
De prins van Oranje voert het Nederlandse leger aan in de Slag bij Ravels op 3 augustus 1831 
In een proclamatie werd naar buiten gebracht dat de veldtocht geen wraak was tegen het 
verstoten van de Oranjes van de Belgische troon, nu deze enkele dagen eerder door koning 
Leopold was bestegen. Er zou slechts de Nederlandse eis worden onderstreept, die een 
eerlijkere scheiding voorstond. 
 
In Ravels vocht men met name rondom de pastorie. Tot in Turnhout was het kanongebulder 
te horen en bewoners begonnen naar Antwerpen te vluchten. Er kwam geen versterking 
voor de Belgische troepen, maar desondanks werden er kleine overwinningen geboekt. Dit 
was niet van lange duur, want al snel werd het gehele dorp ingenomen. Het Belgische leger 
onder leiding van generaal Charles Niellon trok zich allereerst terug in de omliggende 
bossen, maar de strijd hervatte zich daar. Daarop trok men terug tot een moeras bij 
Schuurhoven, waar de Belgen grote vuren ontstaken. De Nederlanders maakten er maar hun 
rustplaats, terwijl de Belgen nog verder terrein verloren door naar Turnhout te vertrekken. 
Hoewel bij de Belgen slechts vier of vijf soldaten gesneuveld waren en twaalf gewonden en 
Ravels strategisch niet zeer belangrijk was, werd het door de Nederlanders als zeer 
belangrijk ervaren. 
 
Op 3 augustus maakten 11.000 man zich op de Ravelse heide klaar voor een aanval op 
Turnhout onder leiding van generaal Saksen-Weimar. De divisie van Van Geen deed 
voorkomen alsof het zou oprukken naar Antwerpen, maar zou via het westen de stad 
aanvallen. Twee stukken Belgisch geschut werden spoedig door de artillerie van de 
Nederlanders het zwijgen opgelegd. Na een gevecht vluchtten de Belgen halsoverkop 
Turnhout uit. Veel wapens van de burgerwacht moesten achtergelaten worden door 
transportproblemen. Slechts een enkele soldaat onder commando van luitenant Balfour 
bleef achter om nog een enkel schot te lossen. Al spoedig ging de burgemeester Van 
Lieshout in onderhandeling tot overgave. Deze had al aan Niellon te kennen gegeven dat hij 
te weinig manschappen had om de stad te verdedigen. 
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De eerste divisie nam de weg Turnhout/Antwerpen en stationeerde zich in Vosselaar, de 
tweede divisie bezette Turnhout; de derde divisie, onder generaal Meyer, legerde in de 
dorpen Arendonk en Retie. 
 
Op 4 augustus splitsten de troepen in Vosselaar zich; een gedeelte bleef achter, terwijl het 
andere gedeelte een schijnaanval richting Antwerpen uitvoerde. In de buurt van Turnhout 
wachtten de Nederlandse soldaten van generaal Van Geen samen met de prins van Oranje 
en zijn broer Frederik op het bericht over de uitkomst van de strijd die de Belgen onder 
leiding van Niellon en de Nederlanders onder leiding van Saksen-Weimar voerden. Nadat de 
stad was ingenomen, trokken allen kort na de middag Turnhout eveneens binnen. De 
burgemeester was de enige van het bestuur die werd aangetroffen. De Vrijheidsboom die op 
het marktplein stond, voerde de Belgische vlag in top. Deze werd neergehaald en al spoedig 
wapperde de Nederlandse driekleur in de stad. De prins van Oranje beval echter de vlag 
binnen te halen, omdat er slechts sprake was om het geschonden recht te handhaven en dat 
het niet de bedoeling was Turnhout te bezetten. De soldaten echter, hongerig en dorstig, 
plunderden vele verlaten huizen. 
 
De 2e divisie van Saksen-Weimar trok richting Geel en Diest. Op verschillende plaatsen vond 
men kruit en wapens. De eerste divisie verliet Turnhout een dag later. De derde divisie onder 
luitenant-generaal Meijer marcheerde naar Limburg. Op vele plaatsen moest nog gevochten 
worden. 
 
Legerbewegingen 2-12 augustus 1831 
Op 8 augustus versloegen de Nederlanders vlotjes het Maasleger onder Daine bij Hasselt. 
Daine feestte inderdaad liever met het Judasgeld, dat hij kreeg van Cockeril, in het hotel de 
Wynroemer in Hasselt en was ook nog loslippig. De dochter van uitbater Ory wist het geld 
van de Nationale Bank met haar man de Villeval op tijd naar Luik te brengen. Ook Frankrijk 
spioneerde langs zijn agent Hermant, gehuwd met de andere dochter[1]. Op 11 augustus 
werd ook de voorhoede van het Scheldeleger bij Boutersem verslagen. Toen de Belgen op 12 
augustus ook de Slag bij Leuven dreigden te verliezen, leek het jonge koninkrijk verloren. 
Zonder toestemming van de beide Kamers zou het Franse leger niet te hulp mogen komen; 
artikel 121 van de Grondwet liet de aanwezigheid van vreemde troepen slechts toe 
krachtens de wet. Toch besloot de regering al op 8 augustus de grens voor de Fransen open 
te stellen. Een dag later zette maarschalk Gérard zich met zijn ongeveer 70.000 soldaten 
sterk leger in beweging. De Fransen konden dit zonder problemen doen, omdat Pruisen 
zonder Russische dekking geen steun aan de Nederlanders wilde verlenen. De Russische 
tsaar kon immers geen hulp verlenen, vanwege de Poolse opstand. De Franse koning 
Lodewijk Filips zou hoogstwaarschijnlijk teruggeschrokken zijn voor het vooruitzicht van een 
algemene, Europese oorlog. 
 
De prins van Oranje wilde echter voorkomen dat er gevechten zouden plaatsvinden met de 
Fransen en na interventie van de Engelse minister werd op 12 augustus al een 
wapenstilstand gesloten. De laatste Nederlandse regeringstroepen trokken zich op 20 
augustus terug uit België maar behielden een voet in Antwerpen, Luxemburg en Maastricht. 
De gevolgen van de Tiendaagse Veldtocht 
Voor een groot deel van de Noord-Nederlandse politieke opinie was dit een bevredigende 
oplossing. Koning Willem moest echter constateren dat zijn droom van een "perfect 
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amalgaam" tussen Noord- en Zuid-Nederland de bodem was ingeslagen. Vanwege het 
Nederlandse militaire machtsvertoon en de gebleken zwakte van de Belgische staat, 
besloten de grote mogendheden de boedelscheidings-voorwaarden enigszins ten gunste van 
Nederland te wijzigen. Zo kreeg België 16/31 deel van de staatsschuld en vervielen de 
Belgische claims op Zeeuws-Vlaanderen en delen van Limburg. 
 
Een Pruisisch en een Nederlands garnizoen bleven de vestingen van respectievelijk 
Luxemburg en Maastricht bezetten, terwijl een Nederlands garnizoen tot 1832 de citadel van 
Antwerpen in handen zou houden. Dat laatste garnizoen, geleid door generaal Chassé, zou 
uiteindelijk door een tweede tussenkomst van Franse troepen tot capitulatie worden 
gedwongen. 
 
Herinneringsmedaille 
Voor alle mannen die aan de veldtochten hadden meegedaan werd een herinnerings-
medaille, het Metalen Kruis, geslagen, gemaakt van het brons van vijf kanonnetjes die bij 
Hasselt waren buitgemaakt. 
 
Gevolgen van de Belgische Opstand 
Reeds snel na de Belgische Revolutie bleek een grote groep mensen twijfels te hebben bij 
hun nieuwe vaderland. Proteststemmen kwamen vooral van Vlaamse kant, bijvoorbeeld in 
de regio rond Gent, waar de textielindustrie zwaar te lijden had onder de nieuwe politieke 
situatie. Dit werd bekend onder de naam orangisme. Ook industriële steden, zoals Luik, 
hadden ook een grote orangistische partij. In de jaren 1831-1834 werden deze orangisten 
door knokploegen geplunderd en verjaagd. Tegen de plundering in april 1834 werd vrijwel 
niet opgetreden, maar gaven in het buitenland een slechte indruk omdat ze wel in de pers 
vermeld werden. In 1834 verbood minister van Justitie Joseph Lebeau zelfs het publiekelijk 
uitdrukken van orangisme. De jonge staat leek wel een oord van anarchie, en ook 
binnenlands werd het gebrek aan ordehandhaving voor het indijken van deze protestmarsen 
aangeklaagd. Hierna gingen de orangisten ondergronds om na 1839 het verzet op te geven. 
 
Juist de volhardingspolitiek van Willem I zorgde voor een druk die voorlopig het unionisme 
stand deed houden. Hierdoor lag de nadruk niet op het religieuze, maar kon men werken 
aan natievorming. Door de voortdurende vijandschap van Nederland kon een nationaal 
besef ook sterker groeien. Andersom gold dit ook voor Nederland, waar Willem I jarenlang 
vrijwel geen oppositie meer had. 
De Belgische omwenteling was een van de vele conflicten die tussen 1830 en 1832 het 
conservatieve systeem van 1815 bedreigden dat in Europa een machtsevenwicht moest 
brengen en de revolutionaire gedachte in moest dammen. De ligging van de jonge staat was 
dusdanig dat deze een verstorende invloed had op de bestaande verhoudingen. Een nieuwe 
Europese oorlog lag daardoor binnen de mogelijkheden en het zou jaren duren voordat de 
grootmachten België zouden accepteren als vaststaand feit. Omdat Willem I ervan uitging 
dat België een Europese oorlog niet als zelfstandige staat zou overleven, bleef hij 
vasthouden aan zijn volhardingspolitiek. 
 
Nederland 
De kostbare volhardingspolitiek van Willem I resulteerde na de onafhankelijkheid van België 
in hoge financiële lasten zonder baten. Daarnaast werkte het systeem niet meer waarbij de 
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in het Zuiden gefabriceerde producten door noordelijke schepen vervoerd werden, zodat er 
economisch moeilijke tijden aanbraken voor Nederland. Het was nu duidelijk dat Nederland 
tot de kleine mogendheden behoorde en noodgedwongen begon men een 
neutraliteitspolitiek te volgen. 
 
Europa 
In Spanje volgt in 1833 de kleine prinses Isabella haar overleden vader Ferdinand VII op, 
vertegenwoordigd door haar moeder Maria Christina als regent. Dit wordt niet door 
iedereen geaccepteerd en het verzet leidt tot de Eerste Carlistenoorlog die duurt van 1833 
tot 1839. 
In 1834 wordt een nieuwe Quadruple Alliantie gevormd tussen Groot-Brittannië, Frankrijk, 
Spanje en Portugal om de onafhankelijkheid van België te garanderen en de koninginnen 
Isabella II van Spanje en Maria II van Portugal te steunen tegen troonpretendenten. 
De Poolse opstand leidt in 1831 tot het inperken van de autonomie door de Russische 
regering. De Republiek Krakau komt in 1833 onder Oostenrijks toezicht te staan, en wordt in 
1836 - 1837 door Wenen bezet. 
Ernst August, hertog van Cumberland, volgt in 1837 de overleden Britse koning op in het 
Koninkrijk Hannover. Hij schort de liberale grondwet van 1833 op, waarna de Göttinger 
Sieben het land verlaten. 
 
Nederland 
De voortdurende mobilisatie van het leger brengt Nederland op de rand van een 
staatsbankroet. Internationaal raakt de regering van Willem I in een isolement. 
Limburg is tussen 1830 en 1839 in Belgische handen, op de vestingen Maastricht en Mook 
na. In 1839 wordt het Hertogdom Limburg gesticht. De facto is Limburg dan een 
Nederlandse provincie. 
Door de Belgische opstand komt in Nederland een eind aan de betrekkelijke persvrijheid. 
Alleen het Amsterdamse Algemeen Handelsblad en de Arnhemsche Courant laten nog af en 
toe voorzichtig een kritisch geluid horen. In 1837 wordt echter De Gids opgericht. 
Afscheiding van 1834: Na de schorsing van de dominee van Ulrum Hendrik de Cock scheiden 
de gereformeerden zich af van de Hervormde Kerk. De regering probeert de alternatieve 
diensten te voorkomen door het samenscholingsverbod uit de Napoleontische tijd weer uit 
de kast te halen. Maar de eenheid van de protestanten in Nederland is voltooid verleden 
tijd. 
 
België 
Het gebeuren rond de Belgische Revolutie brengt een groep van jonge, progressieve clerici 
op het voorplan. Hun invloed op de bisschoppelijke administratie neemt snel toe. Binnen de 
zegevierende kerkelijke oppositiebeweging uit de vorige jaren komt een opsplitsing tot stand 
tussen liberaal-katholieken en ultramontanen. 
 
Medisch 
Veel militairen keren besmet met pokken terug van het Belgisch front naar het militaire 
hospitaal in Utrecht. Van uit Utrecht gaat de verspreiding naar de andere grote steden 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag met honderden pokkengevallen. Dat is 20 jaar na het 
begin van grootscheepse inentingscampagnes; het immuunproces is ook onder reeds eerder 
gevaccineerde zodanig afgenomen dat ze opnieuw voor het pokkenvirus vatbaar blijken te 
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zijn. Een cholera-epidemie die in 1817 in Brits-Indië is uitgebroken, bereikt in 1831 Europa. 
In Nederland overlijden tot 1833 5000 mensen aan de ziekte, vooral in Scheveningen en 
omgeving. 
 
Wetenschap, techniek en cultuur 
Van 1831 tot 1836 reist Charles Darwin met het schip de Beagle langs de kusten van Latijns-
Amerika. Hij doet waarnemingen die hij 25 jaar later zal verwerken in zijn boek On the 
origine of species. 
Michael Faraday ontdekt de elektromagnetische inductie. Daaruit volgt weer de uitvinding in 
1832 van de industriële dynamo. 
De ontwikkeling van de elektrische telegraaf van Pavel Schilling leidt tot de uitvinding en 
ontwikkeling van het morse door Samuel Morse. Hij wordt in korte tijd wereldberoemd door 
zijn telegraaf, die eenvoudiger van constructie is dan de meeste andere systemen en waarbij 
slechts twee draden nodig zijn voor een verbinding. 
 
Spoorwegen 
Londen wordt verbonden met Birmingham, Liverpool en Manchester. 
Na 1830 levert John Cockerill de rails en locomotieven voor de eerste spoorwegen van het 
onafhankelijke België en van de rest van het Europese vasteland. In 1838 vormt hij het 
eerste grote geïntegreerde industriële complex met hoogovens, staalgieterij, walserijen, 
smederijen en constructiewerkplaatsen, aan de oevers van de Maas, ontsloten door een 
eigen haven en via spoorwegen verbonden met nabijgelegen erts- en kolenmijnen. 
In Nederland lukt het in de jaren 1832-1834 niet, om de gelden bijeen te brengen voor een 
spoorverbinding tussen Amsterdam en Keulen. Maar de in 1837 opgerichte Hollandsche 
IJzeren Spoorwegmaatschappij opent in 1839 de lijn Amsterdam - Haarlem als proefstuk 
voor een verbinding Amsterdam - Rotterdam. 
 
 
1840-1842 
een inkijkje in de problematiek rond de Afscheiding  
 
Zeeuwse Afscheiding 
De Zeeuw Adriaan van Dijke is geboren op 1 januari 1763 in Westkerke en gedoopt op 8 
januari 1763 in Scherpenisse, Zeeland.  
Adriaan trouwt (1) in 1790 met Jannetje Reijngoudt met wie hij drie kinderen krijgt, en (2) 
met Maria van Oeveren met wie hij nog eens drie kinderen krijgt. Hij overlijdt 3 februari 
1849 in Sint-Phillipsland, Zeeland en was toen 86 jaar oud. 
Van hem lezen we een paar opmerkelijke zaken die enig inzicht geven in de situatie van de 
veertiger jaren in de 19de eeuw. De familie van Dijke heeft een rijke uit archiefbronnen 
ontstane en beschreven genealogie op haar website. Ook J. Kempeneers heeft e.e.a. in de 
archieven opgezocht en via de website van Hans Prince wereldkundig gemaakt.27 
 
Adriaan van Dijke was in 1789 arbeider (GADTB nr. 506), later landbouwer, diaken 
Nederduits Geref. Gemeente Sint Philipsland 1810-1812, ouderling Ned. Herv. Gemeente 

                                                             
27 De bronnen zijn: http://www.genvandijke.nl/stambomen/41-stamboom-gd04 en  
https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/I80687.php. 
Zie verder J. Kempeneers, Onderzoek naar Zeeuwse burgemeesters 1850-1855.  
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1819-1824 en 1827-1829, belijdenis Sint Philipsland 19-3-1785. Westkerke was tot 1816 een 
zelfstandige gemeente, westelijk gelegen van Scherpenisse.  
In de periode van 1806-1826 was Adriaan pachter/gebruiker van de boerderij "Reephoeve" 
te Sint Philipsland; volgens het bevolkingsregister was hij van 1813-1825 ingeschreven aldaar 
als landbouwer. 
In de periode van 1821-1837 was Adriaan in het bevolkingsregister ingeschreven op het 
adres Voorstraat westzijde 20 te Sint Philipsland, cijnsplichtige van 1832-1833. 
In de periode van 1826-1832 was hij pachter/gebruiker van de boerderij "Bouwlust" te Sint 
Philipsland. 
Uit bescheiden van de voormalige hypotheekbewaarder te Zierikzee over het tijdvak van 
1832-1842, nr. 99 folio 124,125 t/m 128 aktenr. 35 blijkt: 
"Adriaan bezit kapitale hofstede, genaamd "Bouwlust", met 71HA, 33 are en 90ca grond". 
Adriaan behoorde tot één van de grootste landbouwers in Sint Philipsland, die de 
gemeenteraad van die plaats domineerden. Burgemeester Marinus Dorst (1767-1853) kreeg 
in zijn benoemingsjaar 1837 naast zich als assessoren de landbouwers Jeremias van Oeveren 
en Adriaan van Dijke, die in 1847 op 84-jarige leeftijd eervol ontslag kreeg. 
De meest enerverende gebeurtenis tijdens het burgemeesterschap (1837-1851) van Marinus 
Dorst was ongetwijfeld de afscheiding. Vanaf 1839 maakte een groot deel van de bevolking 
zich los van de Hervormde Kerk en sloot zich aan bij de afgescheiden gemeente, waarvan 
Adriaan's zoon, de landbouwer Pieter van Dijke, al spoedig de leidinggevende figuur werd. 
Burgemeester Dorst heeft met behulp van zijn veldwachter de afscheiding proberen tegen te 
werken door onder meer het opmaken van processen-verbaal, waardoor gerechtelijke 
vervolging kon plaatsvinden. Binnen het college van burgemeester en assessoren leidde dit 
tot spanningen. Adriaan was één van de twee assessoren, op wiens hofstede de 
godsdienstoefeningen van zoon Pieter werden gehouden. Vanzelfsprekend had vader 
Adriaan bezwaren. Burgemeester Dorst bleef echter pal staan. Onvermoeid verzette hij zich, 
evenals zijn buurman, de Hervormde predikant ds. S.J. Everaers en na diens overlijden in 
januari 1842 ook ds. A.F. Gerlach, tegen de samenkomsten van de afgescheidenen. In mei 
1842 kwam het bijna tot een crisis. De beide assessoren, Jeremias van Oeveren en Adriaan 
van Dijke, vielen burgemeester Dorst af. Jeremias, hoewel Hervormd, kon het wat zijn 
geweten betreft niet over zijn hart krijgen om mee te werken aan deze vervolging. Adriaan 
van Dijke, bijna 80 jaar oud, kwam het evenmin gelegen dat zijn zoon Pieter steeds heviger 
werd vervolgd. Zowel burgemeester Dorst als de beide assessoren dreigden met ontslag, dat 
echter niet werd aangevraagd. Gemeentesecretaris Van Voorst Catshoek steunde de 
burgemeester en deed al het mogelijke om de assessoren op de lijn van de burgemeester te 
krijgen. Na veel geldboeten en gevangenisstraf kreeg Pieter van Dijke uiteindelijk op 10 
oktober 1844 vergunning om met zijn gemeente samen te komen in een gebouw op het erf 
van het door hem bewoonde huis (ult. 1992 Voorstraat 38).  
Adriaans zoon Pieter van Dijke levert ook een pittige bijdrage aan dit geheel en ook daarover 
bericht ons de website van Hans Prince. Dat gaat als volgt en geeft een nader zicht op de 
eerder genoemde gegevens met betrekking tot de Afscheiding in genoemde Zeeuwse 
plaatsen: 
 
Pieter van Dijke is geboren op 9 juli 1812 in Sint-Phillipsland. Hij trouwt in 1832 met 
Pieternella Maria Mol, hij is overleden op 3 maart 1883 in Sint-Phillipsland en was toen 70 
jaar oud. Hij is begraven op 8 maart 1883. 
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Pieter van Dijke28 speelde een belangrijke rol in de afscheiding van de Nederlands 
Hervormde Kerk (zie het boek van dr. J Wesseling De afscheiding van 1834. Daar lezen we: 
Pieter van Dijke [61] (zn. van Va), geb./ged. Sint Philipsland 9/16-7-1812, predikant, 
overl./begr. Sint Philipsland 3/8-3-1883, tr. (1) [20] Sint Philipsland 25-8-1832 Pieternella 
Marina Mol [100], geb. Sint Philipsland 16-1-1815, overl. Sint Philipsland 15-10-1853, dr. van 
Marinus Mol [264], landbouwer en Pieternella Jacobs van Oeveren [265], landvrouw. 
 
Pieter kreeg in het testament van Adriana van Oeveren = zuster van zijn vrouw Maria van 
Oeveren (moet zijn: moeder jcb) het recht van voorkeur op de boerderij ‘Bouwlust’, gelegen 
in de Oude Polder te Sint Philipsland, waarvan hij gebruik maakte en werd zodoende in 1832 
eigenaar.  
 
In zijn jonge jaren ging Pieter vechtend, stropend en feestend door het leven. Na zijn 
huwelijk in 1832 nam hij zich voor om een ander leven te gaan leiden maar dat was moeilijk 
in de praktijk te brengen. Ook nadat hij tot diaken in de Hervormde Kerk was benoemd hield 
hij zijn geliefkoosd jagen en stropen nog zoveel mogelijk vol op 's-Heeren rustdag. Pieter was 
niet alleen landbouwer op de hoeve maar ook schipper en koopman.  
Hij deed belijdenis te Sint Philipsland in mei 1833. Vanaf 1836, het jaar van Pieters bekering, 
tot omstreeks 1840 was de boerderij de plaats van samenkomst van de Afgescheiden 
gemeente van Sint Philipsland (thans Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland), van 
welke gemeente Pieter de eerste voorganger was. Op de boerderij preekte meermalen Ds. 
H.J. Budding, die zich als enige predikant in Zeeland had afgescheiden van de Hervormde 
Kerk. Pieter genoot grote bekendheid als lerend ouderling (oefenaar) sinds 1842. Nadat 
Pieter op 23-3-1851 tot predikant was bevestigd door Ds. L.G.C. Ledeboer is de boerderij 
overgegaan naar Pieters jongere broer Abraham. Pieter woonde in 1832 op het adres 
Voorstraat westzijde 38 te Sint Philipsland. In 1859 is hij met zijn gezin uit Middelburg naar 
Sint Philipsland gekomen, waar de woningen Voorstraat 38 en 40 in verband met zijn 
gezinsgrootte een tijd lang samengevoegd zijn geweest en door Pieters gezin waren 
bewoond. Later werd deze samenvoeging weer ongedaan gemaakt. Sinds 1990 is hier een 
winkel gevestigd. 
 

 
 

De boerderij van Pieter van Dijke  

                                                             
28 Zie ook http://vanmelle.info/paginas/De-gevangenschap-van-ds.-Pieter-van-Dijke.pdf. 
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BIJLAGE XVII 
ZEVENTIEN KEER VERHUISD 
 
 
Wat kan Johannis Izaak Bette en zijn vrouw Adriana Stolk bewogen hebben in het begin van 
de 20ste eeuw met hun gezin van de Dinteloordse Stoofstraat naar de Krimpense 
Stormpolder te verhuizen? We moeten ons realiseren dat zij hiervoor negen jaar in 
Poortvliet gewoond hadden en dat de kinderen inmiddels zo ongeveer 18, 16, 11, 8, 7 en 4 
jaar oud zijn. Een flink gezin met opgroeiende kinderen die naar school moeten… Over hun 
boerderijtje, school en kerk in Poortvliet is al geschreven, dus we beginnen deze bijlage met 
de verhuizing naar Krimpen aan de IJssel tot enkele verhuizingen in Rotterdam. De overige 
verhuizingen binnen de stad Rotterdam zijn in de lopende tekst toegelicht.  
 
 
1. KRIMPEN AAN DE IJSSEL 

 
De Historisch Kring Krimpen29 geeft via haar website een prachtige eerste indruk van deze 
plaats in de Krimpener Waard.  
 
We bekijken eerst afstand en route van Poortvliet naar Krimpen. Dat kan modern via Google-
maps. De afstand is 73 kilometer en de kortste route gaat over Dinteloord. Voor de snelheid 
van paard en wagen rekent men maximaal op 8 km/uur (een met huisraad beladen wagen 
zal minder snel gaan, zeker op de wegen van rond 1900), hetgeen betekent dat men 
minstens 10 of 12 uur onderweg is. Een hele onderneming met een gezin.  
 

 
 

                                                             
29 Zie: https://www.historischekringkrimpen.nl/. Veel publicaties van de verschillende werkgroepen en een 
uitgebreide bibliografie.  
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Met kadasterkaarten uit die tijd (Topotijdreis en met de in te stellen tijd op 190030) krijgen 
we een indruk van de omgeving Stormpolder, ten Zuiden van Krimpen zelf. Het ziet er naar 
uit dat het bij Stormpolder rond 1900 om landbouwgebied gaat. Enig onderzoek laat echter 
zien dat in Stormpolder grote scheepsmakerijen en scheepswerven ontstonden, zoals Van 
der Giessen die al in de 19de eeuw stoomboten en zeeschepen bouwde. 
 

 
 

 
 
 

                                                             
30 Zie: http://www.topotijdreis.nl/. 
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Korte geschiedenis Stormpolder 
In 1811 vormde Stormpolder samen met Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel 
een gemeente. In 1817 is het weer een zelfstandige gemeente geworden. Maar de openbare 
voorzieningen waren bepaald mager: er was geen school (tot 1853 gingen de kinderen in 
Ouderkerk aan den IJssel naar school!), geen kerk, geen straatverlichting, geen 
vergaderlokaal. Het raadhuis was gevestigd in een boerenhuis. In 1855 is de gemeente 
opgeheven en opgegaan in de gemeente Krimpen aan den IJssel.  
Stormpolder was oorspronkelijk een eiland met een relatief lage dijk. Sinds 1884 was de 
polder te bereiken via een brug. Tot 1935 was dat een smal houten bruggetje vanaf de 
Poldersedijk. In dat jaar is het vervangen door een stenen brug. In verband met de 
industrialisatieplannen moest de polder beter toegankelijk worden gemaakt. Daarom is in 
1975 een grotere brug gebouwd.   
Tot in de eerste helft van de 20ste eeuw was Stormpolder nog grotendeels in gebruik als 
landbouwgebied. Later werd het een bedrijventerrein met onder meer één van de grootste 
scheepswerven van Nederland ter wereld: (overdekte loods) Van der Giessen-De Noord. In 
de 17de eeuw al vestigen de eerste scheepsmakerijen zich op het eiland. In de 19de eeuw 
groeit de werf Van der Giessen uit tot een industriële onderneming (onder meer 
stoomboten en zeeschepen). Rond 1900 breidt de industrie zich uit met een koolteerfabriek, 
een tegelfabriek en een brandstoffenhandel. 
 
 
2. CAPELLE AAN DE IJSSEL 

 
We bekijken eerst afstand en route van Stormpolder naar Capelle aan de IJssel. Een 
schatting vinden we opnieuw via Google-maps. De afstand is zo’n 7 kilometer en de kortste 
route gaat over Krimpen.  

 



323 
 

 
 

Kaarten via http://www.topotijdreis.nl/ 
 

 
 

Hier blijkt een zeer gedegen en enthousiaste historische Vereniging actief te zijn,31 die een 
uitgebreide hoeveelheid informatie levert, onder meer over de ontstaansgeschiedenis van 
dit IJsseldorp. Uit het organogram van de vereniging versie januari 2017 vernemen we dat de 
naam Stolk er nog steeds bekend is. Opvallend is tevens de onwaarschijnlijk grote 
hoeveelheid prachtig verzorgde publicaties, te koop via de webwinkel.32 

                                                             
31 Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, website: http://www.hvc-capelle.nl/. 
32 http://www.hvc-capelle.nl/webwinkel/, voor elke geïnteresseerde zeer de moeite waard.  
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Leven en werken in Capelle rond begin 20ste eeuw33 
In de loop van de 20ste eeuw kon door de oprukkende industrie (vooral de scheepsbouw) en 
de toenemende bebouwing, de veeteelt zich niet meer handhaven. Ook de IJsselstenen 
moesten het afleggen tegen de dikkere en goedkopere Waalstenen. Ook ging de kwaliteit 
van het kleislib erg achteruit door de verontreinigingen die toen al door lozingen van 
schepen en nieuwe industrieën werden veroorzaakt. Dit was dus reeds de voorbode van de 
latere ernstige verontreinigingen! 
 
Beroepsbevolking 
De bewoners uit die tijd waren visser, boer, steenplaats-arbeider, tuinder, touwbaan-
arbeider, baggeraar en turfsteker. Aan de overkant van de rivier in Ouderkerk woonden 
honderden schippers, zij vervoerden voornamelijk zand en grind, in veel mindere mate 
voedsel en vee. De concurrentie was groot. Op zondags gingen zij allen naar de kerk. 
 
Vooral de arbeiders op de steenplaatsen in de regio leefden in grote armoede. In de ogen 
van nu, waren ze min of meer lijfeigenen en vrouwen en kinderen moesten allen meewerken 
in de steenbakkerijen. Armoede en zware werkomstandigheden eisten hun tol. Er waren 
vele grote gezinnen van 15 kinderen of meer, kinderarbeid, de meisjes moesten al vroeg aan 
het werk als dienstmeid bij de eigenaren. De arbeiders leefden in kleine huisjes op het 
terrein. 
 
  
3. ROTTERDAM-KRALINGSEVEER 

 

 
                                                             

33 Bron: http://www.capelsewijken.nl/wopcaphistorie00.html; een uitzonderlijk informatief foto- en 
tekstboekje over de geschiedenis van Capelle aan de IJssel, van de hand van H.A. Voet:  http://www.europese-
bibliotheek.nl/nl/boeken/Capelle_aan_den_IJssel_in_oude_ansichten/100-102290/artikel. 
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Opnieuw bekijken we eerst afstand en route van Capelle aan de IJssel naar Rotterdam, 
Schaardijk 463. Een schatting vinden we opnieuw via Google-maps. De afstand is zo’n 6 
kilometer en de kortste route gaat vrij linea recta.  
 
Om te weten waar de Schaardijk gelegen is, zoomen we wat meer in: 
 

 
 

 
 
 

Kaarten via http://www.topotijdreis.nl/ 
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We zien de bebouwing boven het woord Boterfabriek 
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Korte geschiedenis en ontwikkeling Kralingseveer34 
De nederzetting Kralingse Veer heeft zich ontwikkeld nabij en ontleend haar naam aan het 
veer van Kralingen naar IJsselmonde. Reeds in 1333 is sprake van het veer van Kralingen. Het 
veer en de nabijgelegen (voormalige) bebouwing zijn waarschijnlijk echter van nog oudere 
datum. De bebouwing van Kralingse Veer bevond zich op en langs de rivierdijk, de 
Schaardijk, die in de 13de eeuw is aangelegd. 
Het voormalige dorp Kralingseveer is een van de oudste kernen binnen de gemeente 
Rotterdam. Ter plaatse van het veer naar IJsselmonde ontstond in de loop der eeuwen aan 
de dijk langs de Maas een lintvormig dorp. Dit dorp was met een kaarsrechte weg, de 
IJsselmondselaan, haaks op de Schaardijk verbonden met de 's-Gravenweg. Eind 19de eeuw 
werd Kralingseveer vanwege de aanwezigheid van de zalmindustrie en andere fabrieken in 
het buitendijkse gebied flink uitgebreid. Langs de IJsselmondselaan ontstond een gemengd 
gebied met woningen en enkele andere functies zoals een kerk en een school. Later werden 
volgens de oorspronkelijke en nog altijd zichtbare kavel- en slotenstructuur nog enkele 
huizenblokken gebouwd. Na de neergang van de zalmvisserij werden buitendijks een aantal 
andere fabrieken gebouwd. Ter plaatse van de kleine haven aan de Nieuwe Maas ligt de 
betonmortelcentrale. Op het bedrijfsterrein van de betonmortelcentrale staan verschillende 
silo's en andere gebouwen. Dijkverzwaringen leidden tot de sloop van de oorspronkelijke 
kern langs de dijk. Door de komst van bedrijven en industrie in grote, hoge gebouwen langs 
de oever van de IJssel ging de relatie tussen woonwijk en rivier verloren. De aanleg van de 
spoorlijn, later vervangen door de Abraham van Rijckevorselweg en de aanleg van de 
sneltram verbraken de noord-zuid relatie van de IJsselmondselaan met Kralingen. De A16 en 
de Van Brienenoordbrug en kantorenpark Rivium hebben de oost-west relatie verstoord. 
 
De grondruil met de gemeente Capelle aan den IJssel heeft ervoor gezorgd dat de woonwijk 
vrijwel volledig omsloten wordt door die gemeente. Capelle heeft rondom de woonwijk aan 
de west- en noordzijde het kantorenpark Rivium en woonwijk Fascinatio ontwikkeld. Aan de 
oostzijde ligt de woonwijk Capelle-west waar de inwoners van Kralingseveer terecht kunnen 
voor voorzieningen zoals scholen, winkels en de metro. 
 
Aan en in de haven, alsmede in de dijk en in een strook aan de noordzijde ervan (met 
huiserven van de langs de dijk gelegen bebouwing), kunnen sporen van bewoning vanaf de 
13de eeuw verwacht worden. Verspreid over het hele plangebied kunnen bewoningssporen 
en vondsten uit de prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd voorkomen.35 
 
Aan de IJsselmondselaan liggen vier blokken met rug-aan-rugwoningen. In laat negentiende-
eeuws Rotterdam kwam het type van de rug-aanrugwoningen veel voor, maar is nauwelijks 
bewaard gebleven. Dat maakt de rugaan-rugwoningen in Kralingseveer bijzonder. Met name 
de twee blokken nabij de Schaardijk, aangezien deze nog in redelijk oorspronkelijke staat 
verkeren en nog steeds diepe achtertuinen hebben die bedoeld waren voor het verbouwen 
van eigen groenten en fruit. 

                                                             
34 Voor deze tekst, die aansluit bij de gegevens van de heer Paul Weyling over het Zijdenkousenbuurtje, zie 
p.117: 
http://www.rotterdam.nl/Clusters/RSO/Document%202013/Bekendmakingen/Bestemmingsplannen/DEELGE
MEENTE%20PRINS%20ALEXANDER/Ontwerpbestemmingsplan%20Kralingseveer.pdf p. 13.  
35 Hoogstwaarschijnlijk zonder het te weten, hebben Johannis Izaak en Adriana met hun gezin aan de Schaardijk 
dus op ‘historische grond’ gewoond. Men spreekt in hierboven aangehaald bestemmingsplan van 
‘industrieterrein Stormpolder’ en van het’ industrieterrein Feijenoord-Schaardijk’.  
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Alternatieve mogelijkheden betreffende het Zijdekousenbuurtje en woningen waarin Jan 
Bette en Adriana Stolk hebben gewoond in Kralingen/Kralingseveer door de heer Paul 
Weyling, email maart 2017 en hier met toestemming overgenomen. 
 
De foto met de woningen rechts (zie blz. 177,178 van dit boek jcb) is even na de tweede 
wereldoorlog gemaakt in de richting van de ‘s-Gravenweg (noordelijke richting). De andere 
foto is vermoedelijk genomen in de jaren ’30 in de richting (zuidelijke) van de 
spoorwegovergang in de spoorlijn Utrecht-Rotterdam-Maas. Dus allebei na de tijd van 
Johannis Izaak. Rechts van de spoorwegovergang de dienstwoning van de overwegwachter. 
Links van de spoorwegovergang liggen aan beide zijde van het spoor de perrons van de halte 
Kralingseveer. In 1935 werd deze halte gesloten voor reizigers en opgeheven. Op de 
voormalige spoorbaan, die in oktober 1953 is gesloten, ligt sinds 1965 de Abram van 
Rijckevorselweg. Deze woningen zijn rond 1969 gesloopt. 
 
Wat betreft de andere  woningen van Johannis Izaak ben ik tot een andere conclusie 
gekomen Die C142 ligt vrijwel zeker op de locatie van de gemailde foto’s. De A23 en A27 
liggen vrijwel zeker meer naar de dijk en bestaan nog. A23 IJsselmondselaan 110 en A27 
IJsselmondselaan 114 maken deel uit van van 6 dubbele huizen die in 1898 zijn gebouwd. A 
27 is eerst hernummerd in 114, zoals ik eerder heb laten weten en is tegenwoordig 
IJsselmondselaan 320. Hoe het met A23 zit kan ik niet meer zien, waarschijnlijk heeft deze 
ruggelings aan de andere zijde gelegen. De dubbele huizen zijn deels enkel geworden, een 
aantal zijn ook hernummerd in Elandstraat. Maar die nummer 320 lijkt vrij zeker. Jammer 
dat het archief niet meer bestaat, dan kon ik voor 100% zekerheid gaan. 
 
De Zijdenkousenbuurt is van ruim na 1909, en waarschijnlijk in de jaren ’20, in de tijd dat de 
IJsselmondselaan aan de oostzijde nog van Capelle was. Dus voor de familie Bette niet van 
toepassing. De naam zijdenkousenbuurt  komt door de dames die er woonden, het waren 
beter gesitueerde en luxe geklede Rotterdamse gezinnen die buiten wilden wonen. Ook 
waren de woningen wat luxer als de anderen in die die tijd in Capelle-Kralingseveer. Waar de 
naam Cuba zijn oorsprong heb ik nooit kunnen achterhalen.  
 
Overigens heette de IJsselmondselaan eerder Oostkade en na de annexatie van Kralingen 
door Rotterdam in 1895 Kralingsche Oostkade. Capelle noemde de Kralingsche Oostkade aan 
de Capelse zijde van de grens met de gemeente Rotterdam officieus al IJsselmondselaan 
maar maakte dat in 1920 officieel, Rotterdam deed dit pas in 1922. 
 
De IJsselmondselaan was tot 1941 de gemeentegrens tussen Rotterdam en Capelle aan den 
IJssel. De oostkant was Capelle, de westkant Rotterdam. Direct achter de IJsselmondselaan 
startte de gemeente Capelle aan den IJssel halverwege de jaren '20 onder de verwarrende 
naam 'Uitbreidingsplan West l' met nieuwbouw. De straten kregen de namen van dichters 
en schrijvers. Op 1 augustus 1941 werd het 'uitbreidingsplan West 1', in de volksmond 
echter altijd Kralingseveer genoemd, door de gemeente Rotterdam geannexeerd. De grens 
met Capelle werd ongeveer 600 meter naar het oosten verplaatst, naar daar waar nu 
ongeveer de Poolvosweg is. Omdat de straatnamen van Kralingseveer in Rotterdam al 
bestonden werden deze gewijzigd in die van een hoefdier. Het stukje Nijverheidstraat tussen 
de IJsselmondselaan en de nieuwe gemeentegrens kreeg de naam IJsseldijk. ln 1978, bij een 
grondruil tussen Rotterdam en Capelle, werd Kralingseveer bijna weer Capels grondgebied. 
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Bewoners van de wijk stemden bij een volksraadpleging echter tegen een overgang naar 
Capelle. Het gevolg was dat Kralingseveer een enclave werd binnen Capelle, die alleen nog 
via de Schaardijk met het grondgebied van Rotterdam is verbonden. 
 

 
4. ROTTERDAM-KRALINGEN 

 
Van de Schaardijk in Kralingseveer verhuizen Jan en Adriana eerst naar de Touwslagerstraat, 
en daarna van de Touwslagerstraat naar de Waterloostraat. De eerste afstand is nu zo’n vijf 
kilometer (het gaat bij die afstanden natuurlijk om een indruk, vroeger liepen de wegen vaak 
anders). Hieronder twee kaartjes van de verhuisroute, zoals deze nu zou zijn.  
 

 
 
Dan van de Touwslagerstraat naar de Waterloostraat (een ruime kilometer): 
 

 
 
De huizen van de Touwslagerstraat staan er niet meer door oorlogsgeweld. Op 14 mei 1940 
is een groot deel van Kralingen verwoest door het bombardement op Rotterdam. De wijk lag 
in de aanvliegroute van de bommenwerpers.  
 
Van de Waterloostraat begin 20ste eeuw zijn fraaie foto’s en verhalen overgebleven. We 
zullen ze zien na een korte historie van Kralingen. 
 
Korte geschiedenis van Kralingen 
Het oude dorp Kralingen lag aan de Veenweg, die liep van de begraafplaats Oud Kralingen 
tot aan de Kralingse Plas. Het veen in de omgeving van Kralingen werd in eerste instantie als 
landbouwgrond gebruikt. Toen de vraag naar turf als brandstof in de 17de eeuw begon toe te 
nemen nam het turfsteken in Kralingen een hoge vlucht. Het veen werd tot ver onder de 
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waterspiegel weggebaggerd waardoor een groot aantal veenplassen tussen Kralingen en 
Nieuwerkerk aan den IJssel ontstonden. 
Door de turfwinning kwam Kralingen op een smalle strook land tussen de plassen te liggen. 
In de 18de eeuw verplaatste het zwaartepunt van het dorp zich naar het kruispunt van de 
Oudedijk, de 's-Gravenweg, de Kortekade en de Hoflaan. Het oorspronkelijke dorp raakte 
ontvolkt. Halverwege de 19de eeuw werden de plassen (behalve de Kralingse Plas) weer 
drooggelegd en ontstond de Prins Alexanderpolder. De oude Veenweg verdween toen 
volledig. 
De oudste bestaande kerk van Kralingen is de hervormde Hoflaankerk uit 1841, een 
Waterstaatskerk van de hand van bouwmeester A. Roodenburg op de hoek van de Oudedijk. 
Aan het eind van de Hoflaan bij de Oostzeedijk staat de Rooms-katholieke Sint 
Lambertuskerk uit 1877. Het Arboretum Trompenburg, in de 19de eeuw aangelegd op de 
buitenplaats Zomerlust, is internationaal vermaard onder plantenkenners, en wordt dagelijks 
bezocht door wandelaars, die rust zoeken in de wereldstad Rotterdam. Het Park Rozenburg 
werd vanaf circa 1900 ingericht rond een treurwilg die eeuwenlang over een vijver hing, 
maar inmiddels is bezweken. Thans vindt men in bijvoorbeeld de Lusthofstraat, de 
Jericholaan en de stationshal van metrostation Voorschoterlaan nog enkele voorbeelden van 
jugendstil en latere art deco, maar vooral de grote platanen, berken, iepen en andere bomen 
vallen op. 
 
Zo oud als de weg naar Kralingen is een Rotterdams gezegde om aan te duiden dat iets wel 
heel erg oud is. De in het spreekwoord bedoelde weg is de 's-Gravenweg, de oude weg van 
Gouda naar Kralingen. Waar deze weg overgaat in de Oudedijk, op de hoek met de Hoflaan, 
staat (een replica van) het oudste ANWB verkeersbord van Nederland: een wegwijzer 
richting Rotterdam 4 kilometer naar het Westen. 
 

 
 

’s Gravenweg 1900 
 

Kralingen was sinds de 18e eeuw geliefd bij de welgestelden van Rotterdam, die er hun 
buitenplaatsen hadden. Nog steeds zijn er in Kralingen veel statige huizen te vinden, hoewel 
begin twintigste eeuw vele straten met arbeidershuizen in Kralingen werden gebouwd. 
Kralingen, zo gericht op Rotterdam, werd in 1895 door de stad geannexeerd. 
Kralingen valt in hoofdlijnen uiteen in twee delen: Kralingen-Oost, ruim opgezet met veel 
groen, van oudsher een woongebied voor welgestelden en Kralingen-West wat meer het 
karakter heeft van een volkswijk. Hoge dichtheid met veel boven- en benedenwoningen.  
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BIJLAGE XVIII       
KLEINE TIJDSPIEGEL KRANTEN TWEEDE HELFT NEGENTIENDE EEUW 
 
 

     
 

      Bredasche courant 01-07-1860                                      idem 27-12-1860 
                  

                            
 
Provinciale Noordbrabantsche       idem 22-07 1889 
en 's Hertogenbossche courant 04-10-1884 



332 
 

 
 

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 29-07-1882 
 

           
  
          idem 18-03 1871  
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Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 
24-01-1885 
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Tilburgsche courant 
22-01-1885 
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Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 
14-03-1885 
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Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 
02-06-1885 

 

 
 

De grondwet 11-06-1885 
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Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 
11-06-1885 
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De grondwet 25-06-1885 
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De grondwet 19-07-1885 
 

 
 

Leeuwarder courant 22-07-1885 
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De grondwet 07-01-1886 
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BIJLAGE XIX   
MARIA BETTE EN MARIJNUS BOM IN HET NOTARIAAT VAN OUDENBOSCH 
 
 
Oudenbosch 
A.W. de Klerck 
1836-6-6 
Kwitantie van 616,32 gulden door Pieter Six te Roosendaal, ontvanger van de Algemeene 
Nederlandsche Maatschappij van Volksvlijt, aan Maria Bette, weduwe Marijn Bom, bouwvrouw 
onder Dinteloord, en kwitantie van 2.000 gulden door Maria Betten aan Johannes Jacobus van Breda 
te Oudenbosch, daartoe door Pieter Six geauthoriseerd. 
044 
RAW03070420
019 
 
 
Oudenbosch 
A.W. de Klerck 
1836-1-29 
Depot van 2.000 gulden door Jan Bom te Dinteloord namens zijn moeder Maria Bette, weduwe 
Marijn Bom, te Dinteloord aan Johannes Jacobus van Breda te Oudenbosch en ophef van een 
inschrijving door Pieter Six, ontvanger der Nederlandsche Maatschappij van Volksvlijt te Roosendaal 
van 27 januari 1835 
004 
RAW03070419 
005 
 
 
 
Oudenbosch 
J.J. van Breda 
1835-9-30 
Ophef met kwitantie van 1014,40 gulden door Adriana van Rijkevorsel, geassisteerd door haar man 
Arie Willemse Segboer, als moeder en voogdes over haar naardochter Magdalena Allegonda van 
Haafte aan Maria Bette en kinderen te Dinteloord 
144 
515 
105 
 
 
 
Oudenbosch 
J.J. van Breda 
1835-9-26 
Ophef met kwitantie door Maria Bette te Dinteloord, weduwe van Marijn Bom, en Johannes Bom, 
beiden te Dinteloord, aan Willem Jacobse van Sliedrecht voor 2407,02 gulden en van Johannes 
Vermunt voor 1286 gulden wegens op 20 mei 1835 gekochte goederen en de inschrijving van 5 juni 
1835 
140 
515 
094 
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Oudenbosch 
J.J. van Breda 
1835-9-26 
Volmacht door Maria Bette, weduwe van Marijn Bom, te Dinteloord op Jan Marijn Bom, bouwman te 
Dinteloord, om haar mede de kooppenningen van Guiellemus Bernardus Grave van Limburg Stirum 
en vrouwe een verkochte hofstede te ontvangen 
139 
515 
092 
 
Oudenbosch 
J.J. van Breda 
1835-5-6 
Provisionele verkoop ten verzoeke van Maria Bette, weduwe van Marijn Bom cum suis, bouwvrouw 
te Dinteloord, van een hofstede, landerijen, portie stoof en een huisje aan differenten 
061 
514 
027A 
 
Oudenbosch 
J.J. van Breda 
1835-5-20 
Finale verkoop ten verzoeke van Maria Bette, weduwe van Marijn Bom, te Dinteloord van weide aan 
Willem Jacobse van Sliedrecht te Dinteloord en 1/6e portie in de nieuwe meestoof te Dinteloord aan 
Johannes Vermunt, bouwman te Dinteloord 
071 
514 
035 
 
Oudenbosch 
J.J. van Breda 
1835-1-28 
Finale verkoop van onroerende goederen te Dinteloord ten verzoeke van Maria Bette en Simon 
Bette, bouwlieden te Dinteloord, aan differenten, als de heer Petrus Josephus Cuijpers te Bergen op 
Zoom. 
Koop 1 voor f 4818,75 en koop 2 aan Herbert Janse van Dis te Kruisland onder Steenbergen, voor f 
580,--  en koop 3 aan de heer Dirk van der Made, Janszoon en Nocolaas Littooij, grondeigenaars te 
Klundert, voor f 1072,-- 
016 
513 
025 
 
Oudenbosch 
J.J. van Breda 
1835-1-14 
Provisionele verkoop van onroerende goederen te Dinteloord ten verzoeke van Maria Bette en 
Simon Bette, bouwlieden te Dinteloord, aan differenten 
006 
513 
021A 
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Oudenbosch 
J.J. van Breda 
1834-7-16 
Aangifte van Simon Betten en Maria Betten te Dinteloord (geen doorgang gehad?) 
125 
511 
Brevet 
 
Oudenbosch 
J.J. van Breda 
1832-2-17 
Obligatie van 3.300 gulden met verband ten behoven van Dirk van der Made en Nicolaas Littooij te 
Klundert en ten laste van Sijmen Bette, bouwman te Dinteloord, onder borgtocht van Johanna 
Vissers, Marijn Bom en Maria Bette, allen te Dinteloord 
017 
503 
072 
 
Oudenbosch 
A.W. de Klerck 
1824-8-25 
Obligatie van 820 gulden door Adriaan Ducloo te Dinteloord aan Albertus Gerardus Advocaat te 
Dinteloord, met borgstelling door Simon Betten en Johanna Vissers, weduwe van Jan Veermans, 
beiden te Dinteloord. 
071 
RAW03070394 
066 
 
Oudenbosch 
A.W. de Klerck 
1822-8-26 
Obligatie van 500 gulden door Dirk van der Kuijp en diens vrouw Johanna de Kok aan Jan 
Verkouteren te Bergen op Zoom met borgstelling door Johanna Vissers, weduwe Jan Veermans, 
Simon Bette en Marijn Bom, allen te Dinteloord. 
060 
RAW03070389 
077 
 
Oudenbosch 
J.J. van Breda 
1835-1-28 
Finale verkoop van onroerende goederen te Dinteloord ten verzoeke van Maria Bette en Simon 
Bette, bouwlieden te Dinteloord, aan differenten, als de heer Petrus Josephus Cuijpers te Bergen op 
Zoom. 
Koop 1 voor f 4818,75 en koop 2 aan Herbert Janse van Dis te Kruisland onder Steenbergen, voor f 
580,--  en koop 3 aan de heer Dirk van der Made, Janszoon en Nocolaas Littooij, grondeigenaars te 
Klundert, voor f 1072,-- 
016 
513 
025 
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BRONNEN 
 
 
Dit boek is voor wat betreft de basale gegevens aangaande de familiegeschiedenis Bette(n) 
voornamelijk gebaseerd op archiefbronnen, welke zijn ondergebracht in: 
  
Het Markiezenhof, Historisch Centrum, Steenbergsestraat 6, 4611 Bergen op Zoom 
Tel. 0164-277040; http://www.markiezenhof.nl 
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC; webiste met chat-mogelijkheid)  
Zuid-Willemsvaart 2, Postbus 81, 5201 AB ’s Hertogenbosch, tel. 073-6818500; http://www.bhic.nl 
 
Verder zijn publicaties geraadpleegd uit verschillende genealogische bronnen, geschiedkundige 
jaarboeken van heemkundekringen, genealogie- en familiewebsites. Uiteraard is het werk van de 
Cultuurhistorische Vereniging ‘Nyen aenwas van Nassau’ Dinteloord en Prinsenland van belang, 
zeker ook door de belangrijke uitgave van de jaarboeken (mij in 2017 als laatste bekend: jaarboek 
2013 jaargang XXI, secretariaat Pr. Marijkestraat 19, 4671 GB Dinteloord).  
 
Aan diverse Brabantse archieven en historische websites ben ik dank verschuldigd, vanwege de 
internetmogelijkheden die zij aanbieden. Te denken valt onder meer aan:  
Thuis in Brabant (veelzijdige website met een schat aan Brabantse collecties en biografieën) 
 http://www.thuisinbrabant.nl 
 
Algemene genealogische bronnen in de breedst mogelijke zin zijn te raadplegen in de (digitale) 
studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie: Bezoekadres Prins Willem-Alexanderhof 22, 
2595 BE Den Haag; tel.: 070-3150500 (algemeen), 070- 3150570 (genealogie); http://www.cbg.nl 
 
Historisch onderzoek begint op www.archieven.nl, de website, waar honderden kilometers archief-
materiaal digitaal zijn te doorzoeken: 80 deelnemende organisaties, meer dan 90 miljoen 
beschrijvingen van archiefstukken, waarvan meer dan 47 miljoen personen en de adressen van meer 
dan 2900 historische instellingen of websites. Zie ook Nationaal Archief: Gahetna: 
http://www.gahetna.nl/  
 
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 
 
Specifieke genealogie van families uit Dinteloord en omgeving is te vinden in de website van Hans 
Prince: https://www.genealogieonline.nl/dinteloord-en-omliggende-gemeenten/ alsook 
http://gw.geneanet.org/prince6?lang=nl&v=PRINCEN&m=N  
 
Streek- en stadsarchieven die in dit boek geraadpleegd zijn: 
Tholen: http://www.archieftholen.nl/; 
Zeeland: http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=Bette&tab=people;  
Rotterdam: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/search.aspx?app_route=8&lang=nl  
 
Bekende genealogische databanken zijn o.m. Geneanet:  http://nl.geneanet.org/; Open Archieven: 
https://www.openarch.nl/?lang=nl&utm_source=hmodh&utm_medium=email&utm_campaign=go; 
Geneaknowhow: http://geneaknowhow.net/; Family Search (scans): 
https://www.genealogiewerkbalk.nl/fs/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_camp
aign=hmodh  en Coret Genealogie: https://www.coret.org/. 
 
Voor boeken en kranten uit vroeger tijden: : http://www.delpher.nl/nl/kranten  
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