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De auteur van dit boek maakte omstreeks 1948 in Sint Philipsland onder het toeziend oog
van zijn vader, Cornelis Jan Leune, een begin met zijn schoolloopbaan.
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Voorwoord
In dit boek doe ik verslag van mijn onderzoek naar de herkomst van het geslacht Leune uit
Zuid-West Nederland. Ik heb dit gedaan in het voetspoor van mijn vader, Cornelis Jan Leune
(1918-1986), die zich al vroeg voor onze familie-geschiedenis interesseerde en een aanzet gaf
tot het samenstellen van een stamboom.
Zoals uit onderstaand verslag zal blijken heeft het leven van mijn voorouders uit het geslacht
Leune zich eeuwenlang afgespeeld in Zeeland en op Goeree-Overflakkee, een conglomeraat
van eilanden die vanouds veel verwantschap vertonen. P.J. Meertens schreef een opstel over
de Zeeuwen en definieerde bij die gelegenheid Zeeland als de gelijknamige provincie “met
inbegrip van Goeree en Overflakkee”. Hij lichtte dit als volgt toe: “De bewoners van dit eiland
hebben namelijk in taal, zeden en karaktereigenschappen zoveel met die van de Zeeuwse
eilanden gemeen, dat ze met meer recht hiertoe, dan bij Zuid-Holland, waartoe ze
administratief behoren, gerekend moeten worden. Ook de bouw van het boerenhuis en die van
de boerenwagen wijzen op aansluiting bij Zeeland”. 1
Het bestaan van mijn voorouders stond eeuwenlang in het teken van een voortdurende strijd
tegen het water. De Deltawerken (uitgevoerd als uitvloeisel van de watersnoodramp van
februari 1953) brachten hierin een radicale verandering. Zuid-West Nederland wordt nu door
dammen en verhoogde dijken goed tegen stormvloeden beschermd. Dit was tot 1986, toen de
peilerdam in de Oosterschelde gereed kwam, wel even anders. Voortdurend was er het risico
van dijkdoorbraken. Die deden zich soms vele malen per eeuw voor. In de periode 300 tot
circa 750 na Christus waren ze zo verwoestend dat leven in de Zeeuwse delta niet meer
mogelijk was. Dit maakte onder meer een einde aan bewoning door Romeinen. Rampjaren in
het tweede millennium na de jaartelling waren onder meer 1401, 1421, 1424, 1509, 1530,
1532, 1570, 1671,1682, 1715, 1720, 1775, 1776, 1825, 1894, 1906 en 1953. 2
Eeuwenlang verbleven leden van de familie Leune uitsluitend in Zuid-West Nederland.
Na de tweede wereldoorlog werd de band tussen het geslacht Leune en dit deel van Nederland
losser. Vele familieleden zochten hun heil elders. Er worden nu buiten Zeeland en GoereeOverflakkee meer kinderen met de familienaam Leune geboren dan erbinnen.
Om dit boek te kunnen schrijven heb ik vooral in de volgende archiefdiensten onderzoek
gedaan:
• Het gemeentearchief van Tholen te Sint Maartensdijk

•
•
•

Het Zeeuws Archief te Middelburg
Het Centraal Bureau voor de Genealogie te Den Haag
Het National Archief (tot juni 2002 omschreven als het Algemeen Rijksarchief) te Den
Haag

•
•
•
•
•
•
•

Het Regionaal Archief West-Brabant te Zevenbergen
Het Regionaal Historisch Centrum te Bergen op Zoom
Het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland te Zierikzee
Het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee te Dirksland
Het gemeentearchief van Middelharnis
Het archief van het Waterschap Goeree-Overflakkee te Middelharnis
Het gemeentearchief van Rotterdam
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Dit boek valt uiteen in twee delen. In het eerste deel staat het voorgeslacht centraal van mijn
vader. Ik doe een poging om het leven van zijn voorouders in de lijn Leune te reconstrueren. 3
Aan de komst van mijn vader gingen elf traceerbare generaties uit dit geslacht vooraf. Globaal
geschetst ontwikkelde het Zeeuwse geslacht Leune zich als volgt, wanneer althans mijn vader
als vertrekpunt wordt genomen (tussen haakjes de (vermoedelijke) periode waarin zij leefden
en de (vermoedelijke) leeftijd waarop zij overleden):
1.

Aren N.N. (Lone?)
(ca. 1535 - ?)
Adriaen Arenszn. Lone
(ca. 1565 – ca. 1607) (ca. 42 jaar)

x

Cornelis Arenszn. Lone (Leune)
(ca. 1590 – ca. 1645) (ca. 55 jaar)
4. Aren Corneliszn. Leune
(ca. 1630 – ca. 1683) (ca. 53 jaar)
5. Pieter Arenszn. Leune
(1672 – 1729) (57 jaar)
6. Pieter Pieterszn. Leune
(1713 – 1745) (32 jaar)
7. Adrianus Leune
(1743 – 1813) (69 jaar)
8. Maarten Leune
(1792 – 1876) (84 jaar)
9. Johannis Leune
(1822 – 1900) (78 jaar)
10. Maarten Leune
(1849 – 1940) (90 jaar)
11. Johannes Leune
(1878 – 1959) (81 jaar)
12. Cornelis Jan Leune
(1918 – 1986) (68 jaar)

x

2.

3.

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

N.N. (Lone?)
(ca. 1535 - ?)
Neeltje Cornelisdr.
(ca. 1570 – ca. 1637) (ca. 63
jaar)
Maartje Pietersdr. Hoeck
(ca. 1590 - ?)
Soetje Pieters Vlasblom
(1636 - ?)
Neeltje Leunis Keyser
(1672 – 1735) (63 jaar)
Adriaantje Bosloper
(1721 – 1789) (68 jaar)
Johanna Gakeer
(1761 – 1830) (69 jaar)
Jannetje de Rijke
( 1788 – 1872) (83 jaar)
Willemina de Jonge
(1819 – 1859) (39 jaar)
Elizabeth van Iwaarden
(1857 – 1942) (85 jaar)
Helena Suurland
(1879 – 1976) (97 jaar)
Anthonia Anna Felius 4
(1923 – 1988) (64 jaar)

De voorvaderen van Cornelis Jan Leune waarvan we hun leeftijd bij overlijden bij benadering
kunnen schatten of exact kunnen vaststellen werden gemiddeld 64 jaar oud; dit gemiddelde
wordt sterk gedrukt door de relatief jonge leeftijd waarop Pieter Pieterse Leune (1713-1745)
overleed. Vanaf de 19de eeuw neemt de gemiddelde leeftijd toe. De echtgenotes van deze
voorvaderen, waarvan we zo’n gemiddelde ook bij benadering kunnen uitrekenen, werden
gemiddeld 71 jaar oud; uitschieters naar beneden en naar boven zijn respectievelijk Willemina
de Jonge (die slechts 39 jaar oud werd) en Helena Suurland (die overleed toen ze 97 jaar oud
was).
Afgezien van de vermoedelijk rond 1535 geboren stamvader, waarvan we niets weten behalve
zijn voornaam Aren (= Adriaen), wijd ik aan elk van de genoemde voorvaderen en hun
echtgenotes een afzonderlijk hoofdstuk in deel 1 van dit boek. Daarin vermeld ik zo uitvoerig
als de geraadpleegde bronnen zulks mogelijk maakten de feiten die ik over hun leven heb
kunnen verzamelen. Die hebben veelal een beperkte strekking. In velerlei opzicht is over het
wel en wee van de hier beschreven voorouders weinig bekend. Soms zijn zelfs de elementaire
genealogische feiten (d.w.z. gegevens betreffende geboorte, nageslacht en overlijden) niet
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altijd even helder. In maatschappelijk opzicht waren het overwegend eenvoudige lieden.
Tijdgenoten noch historici vonden het de moeite waard over hen biografische aantekeningen te
maken. Zij lieten zelf geen autobiografische notities achter; vele van hen konden trouwens niet
eens schrijven.
Van tien voorvaderen van Cornelis Leune zijn de beroepen bekend; van de stamvader Aren
weten we in dit opzicht niets. In chronologische volgorde waren zij:
• Poortwachter
• Landbouwer en spuiwinder (= iemand die een spuisluis bedient)
• Landbouwer
• Wagenmaker
• Wagenmaker
• Wagenmakersknecht en gemeentebode
• Boerenknecht
• Boerenknecht
• Boerenknecht en landbouwer
• Boerenknecht en commissionair in landbouwproducten
Het ambacht van wagenmaker werd door drie generaties Leune uitgeoefend. De meeste
voorvaderen werkten in de landbouw. Indien zij hier (en verderop) als landbouwer worden
omschreven dan ging het zonder uitzondering om kleine boerenbedrijven. Het door Cornelis
Jan Leune gekozen beroep, namelijk dat van onderwijzer, paste niet in een familie-traditie,
althans niet van vaderskant. Zoals zovelen van zijn generatiegenoten was hij onderdeel van
een ingrijpende verandering in de sociale structuur van de Nederlandse samenleving die
sociologen plegen te betitelen als een transformatie in de richting van vertikale
intergenerationele sociale mobiliteit. 5 Dat is een proces waarbij kinderen ten opzichte van hun
ouders stijgen qua sociaal-economische status en beroepsprestige.
In deel 2 rapporteer ik een meeromvattende reconstructie van het geslacht Leune uit ZuidWest Nederland. Ik doe een poging alle personen die uit dit geslacht zijn voortgekomen en die
hebben geleefd in het tijdvak van circa 1535 tot circa 1945 in genealogisch opzicht te ordenen.
Dit is niet volledig gelukt. Het verzamelen van gegevens over geboortes, huwelijken en
overlijdens van familieleden die na 1902 zijn geboren bleek soms door gebrek aan
medewerking van betrokkenen niet of slechts ten dele mogelijk. Vermoedelijk is de
dekkingsgraad van de in deel 2 gerapporteerde genealogie niettemin bevredigend te noemen;
ik veronderstel dat zeker 98 % van de Leune’s die zijn geboren tussen 1535 en 1945 in beeld
zijn gebracht. Indien ik gegevens op het spoor kwam betreffende familieleden die na de
Tweede Wereldoorlog zijn geboren dan heb ook die in deel 2 verwerkt. In dit deel passeren
dertien generaties de revue, met een kleine uitloop naar de veertiende.
Anders dan in deel 1 beperkte ik mij in deel 2 tot het verzamelen van basale genealogische
feiten, d.w.z. gegevens over geboorte, afstamming, huwelijk, overlijden en nageslacht.
Incidenteel worden verder reikende biografische gegevens (zoals over uitgeoefende beroepen
of over bezittingen) vermeld. Voor een meer “aangeklede” genealogie is uitgebreider
speurwerk nodig.
Velen hebben mij bij het verzamelen en interpreteren van de hier gerapporteerde gegevens
geholpen. Ik dank in het bijzonder J.C. Both te Middelharnis (voor zijn hulp bij het bestuderen
van 17de eeuwse teksten over Goeree-Overflakkee en zijn bereidheid om de concept-tekst van
hoofdstuk 5 kritisch te bezien), N.A. Delst te Zonnemaire (voor het traceren van mijn
voorvader Pieter Arenszn. Leune te Brouwershaven en het verstrekken van verscheidene
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gegevens over diens leven aldaar), mijn echtgenote Dinette Leune-Wijnen (voor haar hulp bij
de tekstverwerking ten behoeve van dit boek), mijn (eind 2002 overleden) tante Elizabeth
Johanna Leune (voor haar hulp bij het verzamelen van gegevens voor hoofdstuk 12), Johan
Leune uit Woerden (voor zijn hulp bij het opsporen van de nazaten van Andries Leune, die
zich aan het begin van de 20ste eeuw vanuit het eiland Tholen vestigde in Zoeterwoude), D.
Roozemond te Stavenisse (voor het verstrekken van gegevens over familieleden die in
Stavenisse hebben gewoond), Mr. T.N. Schelhaas te Haarlem (voor zijn hulp bij het zoeken
naar mijn vroegste voorouders op Goeree), H. Uil te Zierikzee (voor zijn vele wijze lessen in
archiefonderzoek en het aandragen van uiteenlopende bouwstenen voor dit boek) en J.P.B.
Zuurdeeg te Tholen (voor de vele malen dat hij mij hielp bij mijn onderzoek in het
gemeentearchief van Tholen).
Ik ben mij ervan bewust dat het reconstrueren van een familiegeschiedenis die een periode van
zo’n 400 jaar bestrijkt een hachelijk avontuur is. Niet alleen de beperkte beschikbaarheid van
relevante bronnen, maar ook de onvermijdelijke aanwending van selectieve gezichtspunten bij
het verzamelen, ordenen en interpreteren van gegevens noopt tot bescheidenheid. Er heeft zich
bovendien ongetwijfeld in het leven van de familie Leune veel afgespeeld wat verborgen is
gebleven. Hopelijk leidt aanvullend onderzoek nog tot nieuwe feiten en inzichten. Om redenen
van prudentie ben ik terughoudend geweest met het beschrijven van gevoelige gebeurtenissen
in het bestaan van familieleden die in 2003 nog in leven zijn of die nog maar kort geleden zijn
overleden. Tot zulke gebeurtenissen reken ik bijvoorbeeld drama’s in de zakelijke en de
emotioneel-relationele sfeer.
Tijdens het schrijven van dit boek is overwogen om aan het einde een personenindex op te
nemen. Daarvan is afgezien toen zich de mogelijkheid aandiende van een publicatie op cdrom; het zoeken naar namen van personen die in dit verslag voorkomen is langs
gedigitaliseerde weg betrekkelijk eenvoudig, terwijl het samenstellen van een index een
tijdrovende aangelegenheid is. Wie de onderhavige monografie wil benutten als een
genealogisch bronnenboek wordt naar de digitale versie ervan verwezen, die gelijktijdig
beschikbaar is gekomen en die bij ondergetekende verkrijgbaar is.
Capelle a.d. IJssel, 2003

J.M.G. Leune
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Deel I

De afstamming van Cornelis Jan Leune
(1918-1986)
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1.

De naam Leune

In 1947 verscheen het boek “Zeeuwse Familienamen” van Dr. P.J. Meertens. 6 Hij was toen
verbonden aan de dialectencommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (K.N.A.W.). Later is het instituut voor Dialectologie, Volkskunde en
Naamkunde van de K.N.A.W. naar hem genoemd.
Mijn vader las dit boek en bemerkte dat de naam Leune er niet in voor kwam. Dit was voor
hem aanleiding om Meertens een brief te schrijven. Dat gebeurde op 19 april 1948. De
letterlijke tekst (althans in de door mijn vader vervaardigde copie-versie en afgezien van
enkele opmerkingen aan het einde van de brief over andere familienamen) luidde als volgt:
“Uw boek “Zeeuwse Familienamen” heb ik met grote belangstelling gelezen. Gaarne verzoek
ik uw aandacht voor ’t volgende.
De naam Leune heb ik in uw werk niet gevonden. Naar analogie van Neele uit Cornelis (blz.
46) zou onze naam een patronymicum kunnen zijn uit Apollonius (blz. 37) evenals Pleune en
Leunis. Is dat juist? Dan lijkt me de sprong Apollonius-Leune toch wel erg groot. Ik heb altijd
gedacht onze naam als matronymicum te moeten zien en dan als typisch Noord-Zeeuws,
evenals Neele. Hier op St. Philipsland noemt men iemand Piet van Leun, elders ken ik Adrie
van Neel. Dan moet nog wel het woordje “van” verdwijnen maar dit is toch niet onmogelijk, ik
ken bv. een Johanna Clare (Bruinisse) als dochter van Clare. Voeg daarbij dat de dialectische
voornaam vaak klinkt als Jaone, Neele, Leune en dan zijn we er. Bovendien ken ik wel mensen
die Ploon of Plonis heten als afkorting van Apollonius, maar geen Pleun. De meisjesnam
Leuntje komt hier voor als volledige doopnaam. Kan er geen andere oorsprong zijn? Zou u me
willen doen weten of de mogelijkheid bestaat dat mijn gedachtengang juist is? Ik heb al sedert
enige jaren getracht om ons familieregister samen te stellen, maar kan niet veel verder komen
dan ca. 1800 te St. Annaland. Als u onze naam soms bent tegengekomen of advies kunt geven
zou ik u wel zeer erkentelijk zijn.”
Dr. Meertens reageerde reeds drie dagen later en wel als volgt:
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Meertens meent dus dat de naam Leune (evenals de naam Leunis die hij in zijn boek “Zeeuwse
Familienamen” wèl vermeldt) 7 is afgeleid van Apollonius.
Dr. J. van der Schaar, dé expert op het terrein van de herkomst en betekenis van voornamen
die in Nederland gebruikt worden, licht deze naam als volgt toe. 8 Letterlijk is de betekenis: tot
Apollo behorend. Apollo was een van de belangrijkste goden uit de Griekse en Romeinse
mythologie, oorspronkelijk de god van het licht, later ook van de muziek, dicht- en
geneeskunst. Als naam komt Apollonius al voor als die van een Griekse redenaar ca. 120 vóór
Christus, maar ook als een Romeinse martelaar onder keizer Commodus (180-192). Deze
martelaar is heilig verklaard. Zijn feestdag is 18 april. Bekender was volgens Van der Schaar
St. Apollonia, een martelares tijdens keizer Decius, die leefde ca. 249.
Haar feestdag is 9 februari. Namen die van Apollonius zijn afgeleid zijn volgens Van der
Schaar onder meer: Leun, Leunis, Pleun , Leune en Lone. 9
Meerten’s verklaring voor de herkomst van de naam Leune is in overeenstemming met de
resultaten van mijn onderzoek naar mijn vroegste voorvaderen uit het geslacht Leune. De
oudste achternaam van deze familie is Lone (zie hoofdstuk 3). Omstreeks 1660 wordt deze
naam veranderd in Leune. In rechterlijke archieven van Ouddorp werd de familienaam tot en
met juni 1659 geschreven als Lone of Loone. 10
In een document van 24 juli 1660 is (voor zover ik kon nagaan voor het eerst) sprake van de
naam Leune. 11 Voor zover bekend keert de achternaam Lone in de familie dan niet meer terug.
De omzetting van Lone in Leune is onderdeel van een toen veel voorkomende fonetische
verandering van woorden met de letter o in het midden; deze letter werd gewijzigd in eu,
bijvoorbeeld in geval van zoon (zeun), zogen (zeugen), molen (meulen) en toon (teun). 12
Meertens heeft deze verandering in verband gebracht met West-Vlaamse invloeden op de
Zeeuwse taal. 13
Het is geenszins zeker dat de naam Leune duidt op een patronymicum, d.w.z. een voornaam
van een vader. Goed denkbaar is dat de toevoeging Lone aan de naam van mijn voorvader
Adriaen Arenszn. verwijst naar een matronymicum, d.w.z. een naam die terugvoert naar een
moeder. De naam Lone kan zowel voor een man als een vrouw zijn gebruikt. 14 Het zou dan
zowel kunnen gaan om de moeder van Adriaen Arenszn. als om de moeder van diens vader
Aren. De voornaam Aren (= Adriaan) werd aan het einde van de 16de eeuw (trouwens later
evenzeer) op Goeree veelvuldig gebruikt, zo vaak dat de behoefte zal zijn ontstaan om een
persoon met deze voornaam nader te duiden, zeker indien zijn vader ook Aren heette. Zo is
waarschijnlijk de familienaam Lone (Leune) ontstaan.
Opmerkelijk is overigens dat Adriaen Arenszn. Lone één van zijn kinderen Lonis Arenszn.
noemt. Lonis kan hier niet de betekenis hebben van “zoon van Lone” (het ging hier immers om
een zoon van Adriaen), hoewel dit wél de oorspronkelijk betekenis van de naam Lonis (zo ook
van Leunis) is.
Dat men bij het speuren naar de herkomst van de naam Leune ook in een totaal andere richting
kan zoeken, blijkt uit de stamboom van de familie Leune die in Leiden en omgeving woont en
die ook wel wordt betiteld als de rooms-katholieke tak, hoewel de benaming “tak”
genealogisch gezien onjuist is. Het spoor van dit geslacht voert terug naar ene Martinus of
Martini Lehnis die leefde rond 1650 in het Duitse Witterda. De naam Lehnis wordt nog in
dezelfde eeuw (rond 1672) gewijzigd in Lenis. In de 18de eeuw, nadat een nazaat uit deze
familie zich in de Republiek der Nederlanden had gevestigd, vond een transformatie plaats tot
Leunis, bijvoorbeeld in geval van Bernardus Leunis die op 28 januari 1787 te Zegwaard werd
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gedoopt. In het begin van de 19de eeuw wordt de naam Leunis vervolgens veranderd in Leune,
bijvoorbeeld in geval van Jan Leune die op 23 januari 1820 te Leiden is geboren.
Er is geen genealogische verwantschap aantoonbaar tussen deze (“Leidse”) familie Leune en
mijn familie. Niettemin is het theoretisch denkbaar dat de oorsprong (in de zin van de
betekenis) van mijn achternaam in dezelfde richting gezocht moet worden. In dat geval zou er
sprake zijn van een Germaanse bron.
Theoretisch is er dan ook nog de mogelijkheid dat de naam Leune (Lone) is terug te voeren tot
de voornaam Leo of Leonard. In het Brabantse Sint Oedenrode bestaat een Leunestraat:

Deze blijkt te zijn genoemd naar ene Loenis uten Woude. Deze Loenis was de vroegst bekende
pachter van het leengoed Stroetbolle (Stroobol) in St. Oedenrode. 15 Hij leefde in het begin van
de 14de eeuw. Loenis komt van Leonius (Leo). De betekenis van deze voornaam is leeuw. De
oud-germaanse naam Leonhard betekent: zo sterk als een leeuw.
De naam Loenis werd ook wel uitgesproken als Leunis en geschreven als “Lonys”, hetgeen
blijkt uit een document van 21 oktober 1356 toen de Stroobol werd beleend aan Willem van
Bobnagel, zoon van Lucas van Erp. Aan Van Bobnagel werd het leen opgedragen met dezelfde
rechten als “wijlen Lonys uten Woude”. Loenis (Leunis) heeft dus tot uiterlijk oktober 1356
geleefd. 16 Juten meent dat Loenis dezelfde was als Leonius, zoon van Bauduinus. Vóór Loenis
was de hoeve Stroobol in bezit geweest van Theodoricus van Dinter, die op zijn beurt zijn
vader Nicolaas van Dinter was opgevolgd. Diens voorganger was ene Rover Canderwijc (of
Cauderwijk).
Als Loenis behoorde bij het geslacht Van Erp dan is vastgesteld dat deze familie in 1448 (op
29 maart) wederom in het bezit komt van De Stroobol en wel via Jan van Erp. Daarna volgen
in 1475 Willem van Erp(e) en in 1482, Lijsbet van Erp(e) die huwde met Henrick Coliert van
Nuynhem. Strootbol werd in leen gegeven volgens de regels van het Rooische leenrecht 17

Leonius kreeg het leengoed Stroetbolle in gebruik van hertog Jan III van Brabant, die regeerde
over het landschap Taxandrië, één der gouwen van het rijk van Keizer Karel de Groote. In het
Karolingische tijdperk werd aan het hoofd van Taxandrië een graaf aangesteld die
vermoedelijk zijn zetel had in Sint Oedenrode. Hertog Jan III regeerde van 1312-1355; hij en
zijn dochter en opvolgster, de hertogin Johanna, waren de eigenaren van de burcht en de hoeve
Stroobol te St. Oedenrode. Reeds in het begin van de 14de eeuw is dit leengoed in beheer
gegeven aan “Leonius, filius Bauduini” (Leonius, zoon van Boudewijn). In de latijnse akte is
geen achternaam van Leonius vermeld. Hoogstwaarschijnlijk is deze naam Van Erp. Zeker is
dat de zoon van Leonius, Lucas van Erp, het goed “Ter Boelaer” in St. Oedenrode van hertog
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Jan III in bruikleen kreeg.
De voornaam Leonius kwam in de familie Van Erp toen veel voor. Loenis uten Woude
betekent dus naar alle waarschijnlijkheid: Leo van Erp die in het bos woont. Reeds in de 14de
eeuw werd de voornaam Leonius veranderd in Leunis. In officiële documentern is sprake van
Leunis van Erp. Daarna veranderde de naam in Leune, getuige de naam van de reeds
genoemde straat in St. Oedenrode.
De bewoners van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden zijn oorspronkelijk deels uit
Brabant afkomstig, vooral ten tijde van de grote inpolderingen, zo tussen 1250 en 1600. Die
hadden massale immigratie tot gevolg, allereerst van arbeiders die de bedijkingen tot stand
brachten (daarvan zullen er vele honderden “geïmporteerd” zijn) en vervolgens van “heren” en
boerenknechten om het nieuw gewonnen land te bebouwen en te beheren. Tot de nieuwe
hereboeren zullen boeren en boerenzoons uit het aangrenzende Brabant behoord hebben, die
ervaring hadden met het “runnen” van een boerenbedrijf. Zo’n ervaring had de familie van
Leonis van Erp! Mogelijk is Loenis of één van zijn nazaten van St. Oedenrode naar het Deltagebied verhuisd. Als in St. Oedenrode de naam Loenis is veranderd in Leune, dan kan dit ook
elders zijn gebeurd. Meertens legt een verbinding tussen de namen Leunis, Lonis en Leune
(zie zijn bovenvermelde brief aan mijn vader d.d. 22 april 1948).
Dat de familienaam Leune een verbastering kan zijn van de naam Leo (of: Leen) blijkt ook uit
het bestaan van de oude veldnaam Leune in de polder van Zonnemaire. Het stukje grond dat
zo werd genoemd lag in het “Leenewijks Bevang” (bevang betekent afgebakend stuk land). 18
In de Alcantara Valley op Sicilië bevindt zich sinds 1283 het kasteel Leune. Ik ben er niet in
geslaagd de betekenis van deze naam te achterhalen. Hoogstwaarschijnlijk is er geen enkele
verbinding met de Zeeuwse familie Leune.
De naam Leune behoort niet tot de veel voorkomende namen in Zeeland, anders dan de naam
Leunis die door Meertens in 1947 127 maal geconstateerd werd, waarvan 77 keer in
Terneuzen. 19
Bij de volkstelling van 31 mei 1947 kwam de naam Leune in Zeeland in de volgende vijf
gemeenten voor:

•
•
•
•
•

Stavenisse

13 x

Sint Annaland
Sint Philipsland
Oud-Vossemeer

3x
20

3x
1x

Sas van Gent
1x
Buiten Zeeland kwamen er toen alleen nog Leune’s voor in Zuid-Holland, enerzijds op
Goeree-Overflakkee (in Sommelsdijk 8 maal, in Dirksland 2 maal en in Melissant 1 maal),
anderzijds in Leiden (20 maal), in Zoeterwoude (13 maal) en in Benthuizen (1 maal).
De Leune’s op Goeree-Overflakkee en die in Zoeterwoude en Benthuizen stammen alle af van
Adriaen Arenszn. Lone uit Goeree.
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2.

De vroegste voorouders

De oudste fossiele resten van de mens zijn in Afrika gevonden en dateren van ongeveer vijf
miljoen jaar geleden. 21 De vroegste werktuigen van de mens zijn ongeveer twee miljoen jaar
oud. Ze behoorden tot de homo habilis (de handige mens) die rond die tijd in Afrika woonde.
22

Onze kennis over het geslacht Leune beslaat een periode van maximaal ongeveer vier honderd
jaar. Dat is dus een uiterst beperkte fractie van onze totale voorgeschiedenis. Dit besef
relativeert de beoefening van de genealogie aanzienlijk!
In het navolgende sta ik kort stil bij de bewoningsgeschiedenis van ons land, met een speciale
blik op Zuid-West Nederland, omdat de wortels van de familie Leune daar getraceerd kunnen
worden. 23 De geschiedenis van Goeree-Overflakkee en die van Zeeland zijn, zoals reeds is
opgemerkt, nauw met elkaar verweven, zeker in geografisch opzicht, doch ook qua type
bewoners, taal, cultuur en economie. Meertens rekent de bewoners van Goeree en Overflakkee
zelfs tot de Zeeuwen vanwege hun “taal, zeden en karaktereigenschappen”, maar ook gelet op
de bouw van het boerenhuis. 24 Wat de taal betreft is het veelzeggend dat het Woordenboek der
Zeeuwse Dialecten (van Dr. H.C.M. Ghijsen) ook betrekking heeft op Goeree-Overflakkee. En
het is niet toevallig dat de Nederlandse regering eind 1994 het voornemen bekend maakte om
na de vorming van de ‘stadsprovincie’ Rotterdam Goeree-Overflakkee te voegen bij de
provincie Zeeland, een plan dat overigens niet werd gerealiseerd. 25
Door vele, soms verwoestende overstromingen, zijn er in Zeeland weinig prehistorische
sporen aangetroffen. In Haamstede zijn sporen van huizen gevonden die vermoedelijk 2000
jaar vóór Christus werden gebouwd (dat is dus vanaf nu circa 4000 jaar geleden). 26 Eerdere
sporen van bewoning zijn gevonden in Zeeuws-Vlaanderen.
In de Wester- en Oosterschelde zijn voorwerpen en beenderen aangetroffen die zijn
toegeschreven aan vissers en jagers die reeds 10.000 jaar vóór Christus in Zeeland hebben
rondgezworven. 27 Uit het Mesolithicum (8000-4000 vóór Christus) is veel vuursteenmateriaal
gevonden in Aardenburg en omgeving en in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, met name bij NieuwNamen. 28 Pas vanaf ± 5000 vóór Christus (bij het begin van de “nieuwe steentijd”, die zou
duren tot ± 2000 vóór Chr. toen de periode van het brons aanving) is sprake van landbouwers
met een vaste woonplaats. 29 De Zuid-Westelijke Delta was toen overwegend onbewoonbaar
door talloze overstromingen. Daarom zijn sporen van nederzettingen uit het Neolithicum
(4000-2000 vóór Christus) in Zeeland uiterst schaars. Een van de weinige nederzettingen uit
die tijd is gevonden bij Haamstede op een oude strandwal die daar circa 3000 vóór Christus is
gevormd. Ongeveer 500 jaar later (2500 vóór Christus) vestigden mensen zich daar. 30
Waar kwamen die eerste bewoners vandaan?
Laat ik mij tot Zuid-West Nederland beperken. Meertens merkt op dat de bewoners van
Zeeland en Goeree-Overflakkee behoren tot het alpine ras. Dit kenmerkt zich door donker
haar, bruine ogen, rond-hoofdigheid en een middelmatige lengte. 31 Deze kenmerken komen in
de familie Leune veel voor. Tot het alpine ras worden volksgroepen gerekend die uit
verschillende delen van Europa afkomstig zijn: Frankrijk (in het bijzonder het Centraal
Massief), Beieren, Zwitserland, Noord-Italië, Hongarije en Zuid-Polen. Als kenmerken van dit
ras worden wel genoemd: lichte, niet-blauwe ogen; overwegend bruin, soms blond, meestal
steil haar; een kleine forse lichaamsbouw en een recht voorhoofd. Typisch is het brede, ronde
gelaat, met een korte brede neus met dikwijls een dikke top. De schedel is opvallend kort
(brachycefalie). Dit ras is gemengd met overige Europide bevolkingsgroepen. 32
Meertens meent dat de oorspronkelijke Zeeuwen keltisch waren. 33 De Kelten zijn afkomstig
uit het Midden-Donaugebied en verspreidden zich ± 500 v. C. over bijna geheel MiddenEuropa. 34
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In Zeeland zijn veel rondhoofdige schedels opgegraven. Volgens P.J. van der Veen moet de
oorsprong van de rondhoofdigen in Centraal-Azië worden gezocht. 35 Zij zouden naar Europa
zijn getrokken via twee wegen: Klein-Azië-Balkan-Donau en via Noord-Afrika-Spanje. De
migratie van rondhoofdigen zou verband houden met de verspreiding, kort na 2000 v. Chr.,
van klokbekers (aardewerk) in Europa. Mogelijk werd in die bekers zout vervoerd, dat in die
tijd een belangrijk ruilmiddel was. Ook de schapenteelt zou tot de tradities van de
rondhoofdigen uit Azië behoort hebben. Beide tradities, zoutbereiding én schapenteelt, zouden
wonderwel passen bij de middelen van bestaan van de middeleeuwse Zeeuwse bevolking. Van
der Veen wijst op een andere hypothese volgens welke rondhoofdigen veel eerder, namelijk
rond 5000 v. Chr., in Europa gekomen zijn als dragers van een mesolithische cultuur.
De oudste strandbewo-ners in Zeeland hadden lange schedels. Later ontstond een mengvorm
van brachecephalen (= kortschedeligen) en mesocephalen (= schedelvormigen van gemiddelde
lengte). Schedels die werden gevonden in Zeeuwse dorpen die in de 16de eeuw door de zee
waren verzwolgen waren bijna geheel brachycephaal. Na de bouw van vluchtheuvels is
vermoedelijk een geheel andere volksstam met donker haar Zeeland binnengetrokken,
waarschijnlijk afkomstig uit Brabant en het land van de Walen. Daardoor ontstond een
gemengde bevolking. 36
J.H. van Dale (bekend geworden van hét woordenboek en van oorsprong een Zeeuw)
beschrijft dat 100 jaar voor Christus verschillende delen van Zeeland bevolkt werden door
Kanninefaten, Marezaten, Batavieren, Toxandriërs en Merapiërs. 37
Over de Marezaten valt slechts te melden dat de betekenis van hun naam luidt: nabij de zee
woonachtig. Zij worden ook wel aangeduid als Meerzaten. De Batavieren behoorden tot het
Germaanse volk en waren evenals de Kanninefaten afkomstig van de stam der Chatten, die in
het Taunusgebied woonde. Dit gebied bevindt zich thans bij Frankfurt am Main (Duitsland).
De Batavieren (of Bataven) waren redelijk ontwikkelde boeren. De Kanninefaten waren een
Germaanse volksstam die aanvankelijk in de Rijndelta woonde, zich vestigde aan beide zijden
van de Rijnmond, later ook noordelijk tot in Kennemerland.
Ook de Merapiërs waren van oorsprong een Germaans volk. Zij werden ± 55 vóór Christus
over de Rijn gedreven en vestigden zich in het gebied van Maas en Schelde. Hun
hoofdplaatsen waren Kassel en Doornik. Julius Caesar onderwierp hen in 53 na Christus. De
Toxandriërs kwamen uit Noord-Brabant.
De Romeinen arriveren in de tweede helft van de eerste eeuw vóór Christus om te blijven tot
circa 300 ná Christus. Voor onze familie-geschiedenis kan van belang zijn dat zich bij
Ouddorp een Romeinse vesting heeft bevonden. 38 In de 19de eeuw werden aan het strand van
de Oostduinen bij Goedereede bij laag water in zee overblijfselen gezien van een plaats die in
de volksmond ‘de Oude Wereld’ werd genoemd. Op deze plaats zijn vele Romeinse
penningen, ringen en huisraad gevonden. 39 De Romeinen onderwierpen de eerder aanwezige
volksstammen. Vanuit Zeeland staken zij over naar Engeland.
Vanaf 300 na Chr. werd de Delta door vele overstromingen vrijwel onbewoonbaar. Op
beperkte schaal vestigden zich Franken en Friezen. Op Goeree en Overflakkee waren de
Franken dominant. Volgens Blink vertonen de Franken onder meer de volgende kenmerken:
donkere huidskleur, bruin hoofdhaar, donkergrauwe of bruine ogen, middelmatige
lichaamsvorm, grove gelaatstrekken, qua karakter vriendelijk en zacht, goedhartig en gul. Zij
zijn sterk gehecht aan het oude. 40 Of de genoemde karaktereigenschappen de toets van een
wetenschappelijke kritiek kunnen doorstaan is overigens twijfelachtig.
De Franken zijn van Germaanse stam en erfgenamen van de Gallisch-Romeinse beschaving.
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Zij stichtten het Frankische Rijk onder Karel de Grote. In 511 maken de Zeeuwse eilanden
deel uit van het rijk van Clovis, die de Franken onder zijn bestuur bracht.
In de negende eeuw na Christus manifesteren zich in Zeeland Scandinavische invloeden. Er
zijn dan geregeld invallen van “Noormannen”, overwegend afkomstig uit Denemarken, vooral
tussen 830 en 874. Op 17 juni 837 overvielen de Denen Walcheren en versloegen er een
Frankische legerafdeling. Van daaruit ondernamen zij plundertochten. Zij vestigden zich in
Domburg. 41
In de tweede helft van de achtste eeuw na Christus wordt weer bewoning op enige schaal
mogelijk. Tussen 800 en 1200 ontstaan er steeds meer dorpjes en verspreide hoeven. 42 Op het
eiland Tholen zijn sporen van bewoning rond het jaar 1000 aangetroffen. 43
De inpolderingen komen vooral vanaf ±1100 op gang. Daarbij spelen monniken uit
Vlaanderen een belangrijke rol, vooral Cisterciënsers. Zij introduceren de kennis en de
technologie die voor bedijking onontbeerlijk zijn. 44 Volgens Henderikx voltrok zich in de
periode tussen 1150 en 1270 in Zeeland een hausse aan kerkstichtingen. Zonder een sterke
bevolkingstoename waren deze niet denkbaar. 45
Na de inpolderingen (vooral tussen 1200 en 1600) werd de Delta meer en beter bewoonbaar.
Het kan niet anders of deze ingrijpende transformatie van het landschap leidde tot immigratie.
Wederom werd het Zuid-Westen van Nederland geconfronteerd met nieuwe bewoners. Er
ontstond behoefte aan dijk- en polderwerkers en aan boerenknechten. Over hun herkomst is
weinig bekend. Zeker lijkt dat zij afkomstig waren uit België, Frankrijk, Duitsland en
Engeland, maar mogelijk kwamen zij ook van verder weg.
Vooral de Vlamingen zouden op Zeeland een belangrijk stempel drukken. 46 Zij introduceerden
verfijnde ambachten zoals het tapijt-, en servetweven, slotenmaken, kousenmaken en
boekbinden. De stadhuizen van Middelburg, Veere en Tholen zijn scheppingen van het
Mechelse geslacht Keldermans. Zij zijn luisterrijk opgezet en van een voorname allure.
Vlamingen (en Brabanders) importeerden de rederijkerij en toneelgilden, zoals in Middelburg,
Veere, Goes en Reimerswaal.
Toen in het laatste kwart van de 16de eeuw de Zuidelijke Nederlanden onder Spaans gezag
werden teruggebracht, vluchtten duizenden Vlamingen (met name tussen 1580 en 1585) naar
het dichtbij gelegen Zeeland, zoals met name blijkt uit lidmaatboeken van Gereformeerde
kerken in verschillende plaatsen.
Via handelssteden zoals Middelburg, Veere, Zierikzee en Arnemuiden manifesteerden zich in
de 16de eeuw in Zeeland vele buitenlandse invloeden, met name uit Frankrijk, Engeland en
Schotland. Deze kwamen onder meer tot uiting op godsdienstig terrein. 47
Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw staat het leven in de Delta ruim tachtig jaar lang
onder Spaanse invloed. Via de Spanjaarden kwamen ook andersoortige genealogische
invloeden naar de Nederlanden. Zo waren er aan legers uit Spanje huurlingen van Indiaanse
herkomst verbonden die naar Europa waren gekomen na de Spaanse overheersing van
Amerika vanaf de 15de eeuw. In het uiterlijk van sommige Zeeuwen zijn daar nog sporen van
aanwezig. Tussen prinsgezinden en Spanjaarden is in het kader van de Tachtigjarige Oorlog in
Zeeland fel gevochten, onder meer in Goes, Middelburg, Vlissingen, Veere, Zierikzee en in
Zeeuws-Vlaanderen, in het bijzonder in de steden Axel en Hulst. Na het verdwijnen van de
Spanjaarden werd wat nu Nederland heet, geregeld geconfronteerd met invallen van Fransen
en Engelsen. Het is in hoge mate aannemelijk dat de diverse militaire bezettingen hun sporen
in de bevolking hebben nagelaten.
De val van Antwerpen in 1585 leidde tot een exodus van naar schatting 150.000 mensen naar
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het Noorden. Velen vestigden zich in Zeeland, zoals op het eiland Tholen. Zuurdeeg meldt dat
van de huwelijkskandidaten te Scherpenisse in de periode 1600-1605 maar liefst circa 50
procent buiten het eiland Tholen geboren was, voornamelijk in Brabant, Vlaanderen en overig
Zeeland. Enige kandidaten kwamen uit Noord-Frankrijk en Duitsland. 48 Welten onderzocht de
herkomst van de eerste bewoners van Kats en Colijnsplaat op Noord-Beveland aan het einde
van de 16de en het begin van de 17de eeuw en stelde vast dat ze afkomstig waren uit
Engeland, Duitsland, Frankrijk, Vlaanderen, Limburg, Brabant, Holland en Zeeland zelf. Het
waren vooral avonturiers. 49
De strijd van de Spanjaarden tegen de “ketterij” leidde aan het einde van de 16de eeuw tot een
ware uittocht van protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden. Van de 53 lidmaten die
voorkomen op de oudste lidmatenlijst van de Nederduits-Gereformeerde kerk te ’s Heer
Arendskerke (in Zuid-Beveland) waren er niet minder dan 40 afkomstig uit Vlaanderen. Veel
inwoners van dit dorp in de 17de eeuw hadden dus Vlaamse voorouders. 50
Tussen 1540 en 1630 vertrokken naar schatting 185.000 personen uit de Zuidelijke
Nederlanden en Noord-Frankrijk naar de Noordelijke Nederlanden. 51
Na de herroeping van het Edict van Nantes door Lodewijk de 14de in 1685 kwamen er in
Nederland, óók in Zeeland, vele Franse protestanten wonen, de zogeheten Hugenoten. Talloze
huidige familienamen herinneren daaraan (bijv. Jumelet, Mahien, Pattist, Cruson, e.d.). Zij
kwamen eerst vooral uit de streek bij Rijssel en Guines bij Calais. Daartoe behoorde één van
mijn voorvaderen, Isaak Gaquière (wiens naam in Zeeland al snel werd verbasterd tot Gakeer),
die vluchtte vanuit Bois-en-Ardres bij Calais 52; bij hem sta ik in hoofdstuk 8 nader stil. Later
kwamen er ook Hugenoten uit de streek rondom Orléans in Champagne. In 1770 kwamen nog
enkele groepen uit de buurt van St. Quentin. 53
In de 18de eeuw vluchtten Lutheranen uit Salzburg naar Nederland. Achthonderd van hen
kwamen naar het land van Cadzand. In 1740, zeven jaar na hun komst, was driekwart alweer
vertrokken of overleden. 54
Gedurende vele eeuwen hebben zich in Zeeuws-Vlaanderen tal van buitenlandse invloeden
gemanifesteerd, met name als gevolg van bezetting door “vreemde” troepen zoals door de
Spanjaarden gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), de Fransen gedurende de
Tienjarige Oorlog (1678-1688) en militairen die betrokken waren bij de Spaanse
Successieoorlog (1702-1713) en bij de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1747). 55
Overzien we de bewoningsgeschiedenis van Zuid-West Nederland vanaf de prehistorie tot aan
het moment waarop voor het eerst iets concreets over mijn voorgeslacht bekend is (te weten de
tweede helft van de 16de eeuw) in vogelvlucht, dan kan samenvattend worden vastgesteld dat
de voorouders uit zeer uiteenlopende windstreken en landen afkomstig kunnen zijn. Dominant
zijn Europese, vooral Germaanse invloeden. De wortels van Zeeuwse families kunnen
gesitueerd worden in landen als Frankrijk, Engeland, Duitsland en België, maar ook in de
Scandinavische landen, Oostenrijk, Italië (vanwege Romeinse invloeden), Spanje en zelfs in
Azië en Amerika. Plausibel is dat vele van deze invloeden zich in ons voorgeslacht hebben
gemanifesteerd. Vermoedelijk is er een bloedverwantschap met qua geografische herkomst
uiteenlopende typen van mensen. Dit geldt overigens voor verreweg de meeste Nederlanders.
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3.

Adriaen Arenszn. Lone (tweede helft 16de eeuw)

Adriaen Arenszn. Lone is vermoedelijk in de tweede helft van de 16de eeuw geboren
(mogelijk rond 1560), woonde in het stadje Goedereede en overleed daar vóór 14 februari
1608. Ik ben hem op het spoor gekomen dank zij grondig speurwerk van Mr. T.N. Schelhaas
naar de herkomst van vroege bewoners van het voormalige eiland Goeree. Hij was zo
vriendelijk om zijn gegevens over mijn vroege voorgeslacht aan mij ter beschikking te stellen.
De vader van Adriaen heette ook Adriaen, toen in Zuid-West Nederland veelal afgekort tot
Aren. 56 Hij is vermoedelijk niet eerder dan rond 1535 geboren, in elk geval te vroeg om te
kunnen voorkomen op de lijst van belastingplichtigen te Goedereede in 1543. 57 De kans
bestaat dat diens vader (de grootvader van Adriaen Arenszn. Lone) wèl op deze lijst staat.
Mocht deze ook Adriaen hebben geheten dan zijn er wel zestien mogelijkheden, te veel om er
verantwoord over te kunnen speculeren. 58 De achternaam Lone ontbreekt op deze lijst
volledig, overigens ook op een qua datering vergelijkbare lijst van belastingplichtigen te
Dirksland, Herkingen en Ooltgensplaat. 59 De moeder van Adriaen Arenszn. Lone is onbekend.
De toevoeging van een achternaam aan iemands voornaam plus het patroniem van de vader
kwam destijds niet veel voor. Verreweg de meeste kinderen kregen aan het einde van de 16de
en het begin van de 17de eeuw louter een voornaam. De voornaam van de vader fungeerde
vervolgens als achternaam. Iemand heette dan bijvoorbeeld Jan Pieterse of Anna Jansen. 60
De toevoeging Lone verwijst hoogstwaarschijnlijk, zoals in hoofdstuk 1 is uiteengezet, naar
de naam Apollonius of Apollonia.61 Lone zou de naam kunnen zijn van de opa van Adriaen
Arenszn., in dat geval vermoedelijk de opa van vaderszijde. Maar het is ook goed denkbaar
dat de toevoeging Lone verwijst naar zijn moeder of naar zijn één van zijn oma’s. Zoals ik
reeds suggereerde (zie hoofdstuk 1) bestond er in Goedereede destijds waarschijnlijk behoefte
aan een nadere duiding van Adriaen omdat toen velen zo genoemd werden. Door de
toevoeging van een derde naam (in dit geval dus Lone) kon eenduidig worden begrepen om
welke Adriaen Arenszn. het ging. De derde naam had vanwege zijn functie net zo goed kunnen
verwijzen naar een lichaamskenmerk (bijv. de bruine), een karaktereigenschap (bijv. de
goede), een nadere duiding van de woonlocatie (bijv. polderman) of een beroep (bijv.
schipper). Dan zou de naam van het geslacht Leune anders geluid hebben. Bij het ontstaan van
familienamen speelde destijds het toeval een grote rol.
Op 13 januari 1605 stelden de burgemeesters en de schepenen van de stad Goedereede Aren
Arens Lone aan tot wachter van de Boompoort aldaar. 62 Het is niet bekend of dit een hoofdof een nevenfunctie betrof.
De naam Adriaen Arenszn. Lone duikt, voor zover dit viel na te gaan, vervolgens in de
gedocumenteerde geschiedenis op in het rechterlijk archief van de stad Goedereede op 14
februari 1608. 63 Hij blijkt dan te zijn overleden, vermoedelijk kort daarvóór. Beschreven
wordt dat zijn weduwe verantwoordelijk zal zijn voor de opvoeding van de (twee) kinderen.
Volgens Schelhaas was het toen gebruikelijk dat na het overlijden van een ouder (en meestal
ook bij het hertrouwen van de overgebleven partner) de overblijvende ouder een
overeenkomst sloot met de familie van de overledene waarin werd geregeld hoe het zou gaan
met de opvoeding van de kinderen (en de bekostiging daarvan!) en wat uit de boedel het
(uiteindelijke) erfdeel van de kinderen zou zijn. In dit geval kwamen de familieleden van
vaderszijde niet opdagen, mogelijk omdat zij niet op Goeree woonden, op zee verbleven of
omdat er van de overledene geen directe familie-leden (bijv. broers of zusters) meer in leven
waren. 64 Op deze wijze kunnen we in elk geval over de vroegste geschiedenis van het geslacht
Leune niets te weten komen. Er zat kennelijk weinig anders op dan dat de moeder zich verder
over de kinderen ontfermde, zonder inmenging van de zijde van de familie Lone.
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Adriaen Arenszn. Lone was getrouwd met Neeltje Cornelisdr.; zij is de vroegst bekende
voormoeder uit het geslacht Leune. Helaas is over haar afstamming niets bekend. Hierbij
spelen de toen al veelvoorkomende voornamen van haar en haar vader een hinderlijke rol.
Zoeken naar haar ouders is om die reden vrijwel ondoenlijk. Adriaen en Neeltje kregen in elk
geval twee kinderen, beide geboren vóór 1608, te weten Cornelis Arenszn. Lone en Lonis
Arenszn. Zij leefden nog in 1608. Mogelijk kwamen er uit hun huwelijk nog meer kinderen
voort; zo ja, dan waren die toen al overleden.
Waarschijnlijk is Neeltje in 1608 hertrouwd met Cornelis Arenszn. Dam. Deze overleed vóór 7
juli 1620. In het rechterlijk archief van Goedereede bevindt zich een transportacte van
“Neeltghe Cornelisdr., weduwe nu voor de laetste mael van Cornelis Arenszn. Dam” waaruit
blijkt dat zij haar huis verkocht aan haar zoon Cornelis Arense voor fl. 150 ofwel fl. 12 per
jaar. 65 Dit huis was (en is) gelegen aan de oostzijde van de Kerkstraat te Goedereede, het
eerste na de hoek met de Markt, thans (2003) het achterhuis van het pand, gelegen aan de
Markt nummer 1.
Het is onbekend of Neeltje ook in dit huis woonde toen zij gehuwd was met Adriaen Lone.
Denkbaar is dat dit pas het geval was toen zij huwde met Cornelis Dam. Het valt zelfs niet uit
te sluiten dat zij met haar eerste echtgenoot buiten Goedereede woonde.
Zeker is dat Neeltje Cornelis op 1 december 1628 te Goedereede is aangeslagen voor 8
schellingen wegens verpondingsplicht, een soort onroerend zaakbelasting. 66 In het tijdvak
1632-1635 bedroeg deze belasting voor haar in totaal 6 pond.
Kennelijk is zij in 1639 overleden want in dat jaar wordt melding gemaakt van de verkoop
door de kinderen en erfgenamen van “Neeltje Cornelis, anders Nele Aren Lone”, te weten
Cornelis Arens en Lonis Arens, van het genoemde huis aan Jan Pieterszn. Witrock. Reeds in
januari 1640 geeft deze Witrock het huis terug aan Cornelis en Lonis Arens. Deze verkopen
het in 1640 vervolgens aan Jacomijntje Davids (de Zutter).
Uit het archief van de Weeskamer van Goedereede blijkt dat Cornelis Arenszn. Lone en zijn
broer Lonis Arens op 30 juni 1639 de nalatenschap van hun moeder hebben verkocht. Onder
de kopers bevond zich de dochter van Cornelis Arens, namelijk Pieterken Cornelis. 67 Dat een
verkoop van de boedel nodig was wijst er mogelijk op dat er schuldeisers waren of dat de
erfgenamen het over de verdeling van de spullen niet eens konden worden. De verkoop van de
boedel van zijn moeder is het laatst bekende feit over het leven van Lonis Arenszn.. Over zijn
broer Cornelis weten we meer (zie hoofdstuk 4).
Over het leven van Adriaen Arenszn. Lone en Neeltje Cornelisdr. (en hun voorgeslacht) is
verder niets bekend. Mogelijk brengt een nadere analyse van de rechterlijke archieven van
Goedereede en Ouddorp nieuwe feiten aan het licht. Het bezit, door Neeltje Cornelisdr., van
een huis(je) duidt op enige welstand, maar goed denkbaar is dat dit eigendom is ingebracht
door haar tweede echtgenoot. Volgens Schelhaas behoorde de familie Lone zeker niet tot de
vooraanstaande vroeg zeventiende eeuwse burgers van Goedereede. 68
Er bestaat een lijst uit 1542-1543 met de namen van belastingplichtigen (mannen en een
enkele weduwe) op Goeree-Overflakkee; zij werden aangeslagen voor de “tiende penning”. 69
De naam Lone komt hierop niet voor. Dit kan erop wijzen (afgezien van de reeds genoemde
mogelijkheid dat de naam Lone naar een vrouw verwijst) dat de familie Lone zich nadien op
Goeree (toen Westvoorne geheten) heeft gevestigd of dat dit geslacht er toen al wel verbleef,
doch niet belastingplichtig was.
Er bestaan voorts gegevens over verpachtingen van de “Hofstede Voorne” in Overflakkee een
Westvoorne (= Goeree) betreffende de periode 1220 tot 1650. Een aantekening daarvan is
gedateerd 14 januari 1593 en vermeldt “Hulde van Pieter Leuniszn.” 70 De term hulde verwijst
overigens naar een pachtprijs. Van een relatie met “onze” familie Lone is niets gebleken, al
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wijzen de namen Pieter en Leunis enigszins in die richting.
Mochten Adriaen Lone en Neeltje Cornelis in de tweede helft van de 16de eeuw in het stadje
Goedereede gewoond hebben (mogelijk zijn zij er geboren en getogen) dan zijn zij daar in elk
geval getuige geweest van de perikelen rondom de Reformatie en de bezetting door de
Spanjaarden. Het moet een roerige tijd zijn geweest. Als handelsplaats was Goedereede
kwetsbaar voor oorlog. De boeren op het omringende platteland raakten door plunderingen
geregeld hun bezittingen kwijt. Het stadje was weliswaar voorzien van verdedigingswerken
doch in militair opzicht niettemin kwetsbaar, mede vanwege de onmogelijkheid om van
binnenuit de omliggende polders te inunderen. Door verzanding van de haven verspeelde
Goedereede zijn functie als koopvaardij-stadje. Daarvan profiteerde onder meer Middelharnis.
Over de herkomst van de bewoners van Goedereede is bekend dat zij uit uiteenlopende streken
kwamen. Hameeteman noemt: Oost-Voorne, de Hoekse Waard, West-Brabant, SchouwenDuiveland, Engeland en Duitsland. 71 Schelhaas meent dat veel 17de eeuwse bewoners van
Westvoorne daar (dus op het eiland zelf) ook hun wortels hadden. Hij noemt het eiland Goeree
een typisch isolaatgebied. In zo’n gebied zijn invloeden van buiten zeldzaam. Westvoorne was
reeds vóór 1065 na Chr. bewoond. Schelhaas merkt op dat nazaten van de oorspronkelijke
bewoners een belangrijke rol speelden bij de bedijking van de kwelders op Flakkee. 72
De kop van Goeree is ongeveer 2000 jaar vóór Christus ontstaan. De eerste sporen van
bewoning dateren van circa 300 jaar vóór Christus. 73 In 1618 kwamen op het strand resten te
voorschijn van een oude nederzetting die nadien wel als “de oude wereld” is betiteld.
Aangetroffen werden overblijfselen zoals resten van huizen, straten, koperen ringen, munten
met de beeldenaars van Adrianus en Antonius, een doodskist, kannen en kruiken en twee grote
tanden. 74 Vermoedelijk betrof het sporen van een Romeinse nederzetting.
Beenhakker heeft de hoofdlijnen van de bedijkingsgeschiedenis van Goeree-Overflakkee (op
basis van een eerdere schets door Teixeira de Mattos) als volgt in kaart gebracht: 75
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De Pater, Hoekveld en Van Ginkel brachten deze geschiedenis wat meer gedetailleerd in beeld
en wel als volgt: 76
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Both en Olivier schreven een geschiedenis in vogelvlucht van Goeree-Overflakkee. Deze
wordt aan het slot van dit hoofdstuk integraal weergegeven. 77
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4.

Cornelis Arenszn. Lone (eerste helft van de 17de eeuw)

Het is niet bekend wanneer Cornelis Arenszn. Lone is geboren. Dit was in elk geval vóór 14
februari 1608, mogelijk rond 1590. 78
Uit het rechterlijk archief van Ouddorp uit 1630 kan worden geconcludeerd:

•
•
•

Dat hij daar toen woonde.
Dat hij toen al getrouwd was. Hij woonde namelijk in bij zijn zwager Pieter Pieterszn. van
Solleveldt die getrouwd was met een zus van zijn eerste echtgenote. Dit huis lag aan de
noordkant van Ouddorp. 79
Dat hij in Ouddorp reeds een lapje grond bezat. 80

Cornelis trouwde voor de eerste maal met Maartje Pietersdr. Hoeck, dochter van Pieter Job
Michiels, landbouwer te Ouddorp. 81 Pieter bezocht op 19 december 1585 zijn van hekserij
beschuldigde moeder (Ninge Dimmens) in de gevangenis; zij werd kort daarna
terechtgesteld.82
Uit het eerste huwelijk van Cornelis Lone kwamen (in elk geval) drie kinderen voort. Van geen
van hen is de doopdatum bekend. Het oudste (bewaard gebleven) doopboek van Ouddorp
begint in 1638. 83 Aannemelijk is dat de kinderen van Cornelis Lone vóór 1638 geboren zijn.
Het betreft:

•
•
•

Aren Corneliszn. Leune
Pieter Corneliszn. Leune

Pieterken Cornelis
Bij de oudste zoon Aren sta ik in hoofdstuk 5 nader stil.
Over zijn broer Pieter (die genoemd zal zijn naar de vader van zijn moeder, Pieter Hoeck) is
slechts bekend dat hij twee kinderen had: Maartje Pieters en Pieter Pieterse. Zij worden
(zonder de achternaam Lone of Leune) vermeld te Ouddorp in maart 1664 en oktober 1668.
Hun vader Pieter was in 1664 al overleden.
Pieterken Cornelis wordt te Goedereede vermeld op 30 juni 1639 wanneer zij een deel van de
boedel koopt van haar oma van vaderszijde. 84 Dit zou erop kunnen wijzen dat zij niet eerder
dan circa 1619 is geboren; zij zal immers toch niet in staat zijn geweest om eerder dan vanaf
pakweg haar 20ste jaar zo’n transactie te plegen. Ik schat haar geboortejaar op circa 1615.
Pieterken Cornelis trouwde met Cornelis Janszn.. Mogelijk was hij identiek met Cornelis
Janszn. Heemeetman, alias Stelle; deze hertrouwde op 4 juli 1660. Uit het eerste huwelijk van
Pieterken kwam, mogelijk rond 1644, een dochter Maatje Cornelis voort. Deze Maatje
trouwde eerst (in 1666) met Jacob Lambrechtszn. Quaetgaeren alias Van Koppen en daarna (in
1674) met Willem Janse Soetman. Op 13 juli 1664 verstrekte Maatje Cornelis een hypotheek
van fl. 300 aan Teunis Arens Lauwe voor de koop van 6,5 gemeten land. Deze schuld was op
24 juni 1666 afgelost. 85
Zeker is dat Pieterken Cornelis in 1656 al was overleden. Zij wordt dan een “afgestorven”
dochter van Cornelis Arens Lone genoemd. 86
Na het overlijden van Maartje Hoeck hertrouwde Cornelis Arens Lone met Leonoortje
Leenderts van der Werff. Waar en wanneer is niet bekend. Zij was een dochter van Lenert
Lenerts Glazenmaker, die in 1607 een huis kocht aan de noordzijde van de Pieterstraat te
Goedereede. 87 Leonoortje overleed in 1652. 88
Uit hun huwelijk kwam een dochter Maeretje voort. 89

30

Verspreide gegevens uit de rechterlijke archieven van Ouddorp wijzen erop dat Cornelis Arens
Lone in 1645 of 1646 is overleden. In 1644 wordt een lapje grond in Ouddorp beschreven als
gelegen noordelijk van dat van Cornelis Arens Lone. 90 Bij een soortgelijke beschrijving in
1647 is sprake van de kinderen van Cornelis Arenszn. Lone. 91 Het was toen zeer
ongebruikelijk dat bezittingen (waaronder grond) al op naam van de kinderen werden gesteld
voor het overlijden van hun ouders. Een aanwijzing dat Cornelis vóór 1647 is overleden kan
ook worden gevonden in het feit dat de magistraat van Goedereede op 19 juni 1646 een
nieuwe stadswaker, tevens meter en spuiwinder aanstelde, een beroep waarvan vaststaat dat
het door Cornelis Lone werd uitgeoefend (zie het einde van dit hoofdstuk). 92 Na 1647 komt
Cornelis in de rechterlijke archieven van Ouddorp niet meer voor. Als hij inderdaad rond 1590
is geboren dan is hij dus ongeveer 55 jaar oud geworden. Mr. T.N. Schelhaas attendeerde mij
erop dat wanneer Cornelis Lone in Goedereede is begraven dit niet in de kerk geschiedde,
doch hoogstwaarschijnlijk op het kerkhof. 93 Dit geldt ook voor zijn beide echtgenotes. Zij
behoorden tot de burgers van Goedereede die qua aanzien en welstand als eenvoudig
gekwalificeerd kunnen worden en die om die reden niet in maar buiten het kerkgebouw ter
aarde besteld werden.
In Ouddorp was Cornelis Arens Lone werkzaam als een kleine landbouwer. Zeker is dat hij
grond bezat in het Oude Nieuwland bij Ouddorp. Deze polder (die tot de bedijking van het
aangrenzende West-Nieuwland in 1492 kortweg Nieuwland werd genoemd ter onderscheiding
van de oudste polder op Goeree, namelijk het Oudeland) ontstond in 1357. In het noorden had
de polder regelmatig veel te lijden van aanvallen van de zee. In 1715 leidde dit tot een
dijkdoorbraak. Besloten werd een inlaagdijk aan te leggen en een deel van de polder prijs te
geven. Van de oorspronkelijke omvang van ruim 1516 gemeten bleven er ruim 1000 over. 94
Het is denkbaar dat de grond van Cornelis Lone zich bevond in het prijs gegeven deel. In dat
geval ligt het land thans onder het zand bedolven.
De precieze omvang van het grondbezit van Cornelis Lone in het Oude Nieuwland is niet
bekend. De ligging is enige malen in rechterlijke documenten indirect beschreven bij de
aanduiding van stukjes grond van anderen in die polder. Dat gebeurde in 1634, 1636 en 1644
en wat de grond van zijn kinderen betreft (die, naar valt aan te nemen, eerst in zijn bezit was)
in 1647, 1649, 1650, 1657, 1659 en 1660. 95 Mogelijk gaat het hier steeds om de grond die
door Aren Cornelisse Leune op 25 februari 1663 voor fl. 380 werd verkocht aan Pieter
Leenderts van der Wende. 96 In dat geval betrof het twee gemeten land in het Oude Nieuwland,
vermoedelijk gelegen in of nabij de Varkenshoek.97 Denkbaar is dat deze verkoop slechts een
deel betrof van de grond die Cornelis Arenszn. Lone bezat. De grond die hij bezat in het Oude
Nieuwland lag in of nabij het zuiden van de Wilde Meet. 98 In 1636 en 1644 is hij vermeld als
belender van grond in het Dirk Doens Sestendeel in het Oude Nieuwland.
In 1631 is Cornelis betrokken bij de koop van een “haaigemethoeve” met 37,5 gemeten
“haaigemete”, d.w.z. zanderige, slechte grond in het Oudeland bij Ouddorp. Hij kocht deze
hoeve met grond voor fl. 900 van Jonkheer Cornelis Wielandt. Hij verplichtte zich een rente
van 9 stuivers per jaar te betalen aan de kerk van Ouddorp en een rente van fl. 60 per jaar
“tegen de penning 16”. 99 Een deel van deze boerderij werd verkocht aan de baljuw Johan de
Leu, die de rest (zijnde het nieuwe bezit van Cornelis Lone) “naastte” voor zijn kinderen als
bloedverwanten van Cornelis Wielandt. Het naastingsrecht, waarop de baljuw zich beriep,
betrof het voorkeursrecht van bloedverwanten bij de verkoop van land. 100 We mogen
aannemen dat Cornelis Lone het naastingsconflict verloor, want in 1634 (de precieze datum is
niet bekend) verkocht hij de betreffende haaigemethoeve aan baljuw De Leu. 101
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Hij is er dus slechts kort eigenaar van geweest.
Vanaf 5 november 1635 (en vermoedelijk tot zijn dood) is Cornelis Ariens Loone pachter van
3,5 gemeten grond in dat deel van de polder Oudeland dat werd omschreven als Wildemeet.
De ligging ervan is toen als volgt beschreven: noordelijk van de kerk van Ouddorp, de
Heerweg en Arnout Gijsbertszn. Wagenmaker, zuidelijk van de grond van Thijs Corneliszn.
Heerschap (situatie 1649), westelijk van de Heerweg en oostelijk van de grond van Jacob
Hermanszn. (situatie 1649). Cornelis nam het pachtcontract over van Adriaan Filipszn.
Hollaer uit Goedereede. Op 2 augustus 1649 werd de pachtgrond (vermoedelijk door de
kinderen van Cornelis Loone, terwijl het pachtcontract nog op zijn naam stond) overgedragen
aan Anton Corneliszn. Sonnemaer, wonend in de polder Oudeland in Westvoorne. 102
De kans is groot dat Cornelis Lone in zijn prille jeugd en wel in 1604 getuige is geweest van
een aanval op het eiland Goeree in het kader van de Tachtigjarige Oorlog. Een admiraal uit
Antwerpen, Jacob Boey, landde met een aantal schepen op Westvoorne, plunderde Ouddorp en
nam enige inwoners als gijzelaars mee. Daarna trokken de aanvallers naar Goedereede. Daar
kwamen ze van een koude kermis thuis. De admiraal werd gevangen genomen en later geruild
tegen de gijzelaars uit Ouddorp. 103
Het is geenszins uitgesloten dat Cornelis Arens Lone in de laatste fase van zijn leven is
teruggekeerd naar zijn geboorteplaats Goedereede. In een uit 1656 stammende
weeskamerrekening betreffende zijn dochter Maeretje wordt hij namelijk omschreven als
spuiwinder te Goedereede. 104 Deze functionaris (die werd benoemd door de magistraat van de
stad) fungeerde in die tijd tegelijk als meter en stadswaker. Laatstgenoemde functie werd ook
door de vader van Cornelis in Goedereede uitgeoefend (zie hoofdstuk 3). Dit type beroepen
werd toen vaak van vader op zoon overgedragen. Mr. T.N. Schelhaas berichtte mij over het
werk van een spuiwinder het volgende: “Spuiwinder was degene die de spuisluis van
Goedereede bediende. Deze sluis bestaat nog steeds en werd gebruikt om de haven slib- en
zandvrij te houden. Met hoogwater werd de spui opengezet zodat het water de spuiboezem in
kon stromen. Bij laag water werd in de deuren van de spui een luik omhoog getrokken
waardoor water zich met grote snelheid een weg baande door de haven heen, al het zand en
slib meevoerende”. 105 Het is niet duidelijk of Cornelis Lone zijn functie als spuiwinder
combineerde met die van kleine landbouwer. Vermoedelijk was dat het geval. Eenvoudige
lieden bewerkten destijds meestal kleine lapjes grond om zich van aanvullende inkomsten te
verzekeren en om voor de verwerving van landbouwproducten als aardappelen, graan en
groente niet afhankelijk van anderen te hoeven zijn. Veelal voorzagen zij daarnaast via het
vetmesten van een varken in hun behoefte aan vlees. Ook door het houden van kleinvee (zoals
kippen) kon de afhankelijkheid van derden voor het voorzien in primaire levensbehoeften
worden geminimaliseerd.
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5.

Aren Corneliszn. Leune (ca. 1630 – ca. 1683)

Na een ondertrouw te Sommelsdijk op 13 januari 1661 trad Aren Corneliszn. Leune (j.m.
“geboortig int oud-Dorp”) op 3 februari 1661 aldaar in het huwelijk met Soetje Pieters
Vlasblom (j.d. “geboren tot Sommelsdijk”). Gezien zijn trouwdatum en zijn status als jonge
man is het aannemelijk dat Aren Leune vóór 1636 is geboren, vermoedelijk rond 1630. Bruid
en bruidegom woonden vóór hun huwelijk reeds in Sommelsdijk, dat in die tijd tot het gewest
Zeeland behoorde. 106 Vermoedelijk is hun huwelijk kerkelijk bevestigd door dominee
Abraham Heidanus die van 1641 tot medio 1669 predikant te Sommelsdijk was.
Onduidelijk is wanneer Aren Leune van Ouddorp naar Sommelsdijk is getrokken. De
kerkelijke acta-boeken van Sommelsdijk, waarin attestatie-berichten van ingekomen lidmaten
werden vermeld, vertonen helaas een hiaat tussen oktober 1655 en december 1669. 107
Vermoedelijk heeft Aren Leune zich tussen 1655 en 1660 in Sommelsdijk gevestigd. Dit
plaatsje had in die tijd ongeveer 1400 inwoners. 108 Braber vermoedt dat de naam is ontleend
aan ene Sommel, een voornaam die in de middeleeuwen in Vlaanderen (vooral in Temse en
omgeving) veel voorkwam. Mogelijk legde een Vlaamse pionier met deze naam een dijk langs
de kreekrug waarop zich thans de Voorstraat bevindt. 109 Over de geschiedenis van
Sommelsdijk in de 17de eeuw is zeer veel bewaard gebleven. Verreweg de meeste
archiefstukken zijn echter door het ontbreken van indexen en vanwege het handschrift
waarmee ze zijn vervaardigd voor onderzoek moeilijk toegankelijk. 110 Dit heeft mij in mijn
speurtocht naar het leven van Aren Leune parten gespeeld. Als de archieven beter ontsloten
zijn komt er vermoedelijk over zijn bestaan meer te voorschijn dan ik heb kunnen traceren.
Wat de geschiedenis van Sommelsdijk in de 17de eeuw betreft zijn enkele feiten de moeite
waard om hier te vermelden. In 1630 heerste er in Sommelsdijk een pokken-epidemie. 111 Zo’n
epidemie veroorzaakte destijds vele slachtoffers.
Vermoedelijk was het gebouw van de Nederduits-Gereformeerde Kerk ten tijde van de doop
van Soetje Vlasblom in 1636 weer in gebruik. Tijdens festiviteiten in 1624 naar aanleiding van
de verovering door Piet Hein van Bahia, de hoofdstad van San Salvador, ging het 15de eeuwse
kerkgebouw, dat met flambouwen feestelijk was verlicht, in vlammen op. De in mei 1632
aangevangen herbouw was in 1635 al zover gevorderd dat er weer kerkdiensten mogelijk
waren. 112
Ik heb getracht het leven van Aren Corneliszn. Leune en zijn gezin in te reconstrueren door
vijf archiefbestanden betreffende Sommelsdijk te raadplegen:
a) Het rechterlijk archief van Sommelsdijk
b) Het archief van de Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk
c) Het oud-archief van de voormalige gemeente Sommelsdijk
d) Het archief van het burgerlijk armbestuur en het weeshuis van Sommelsdijk
e) Het archief van het Waterschap Goeree-Overflakkee
Aangevuld met enkele feiten uit het oud-rechterlijk archief en het archief van de Weeskamer
van Ouddorp levert dit alles bij elkaar het volgende beeld op.
Dank zij de Weeskamerarchieven van
Ouddorp en Sommelsdijk weten we dat Aren
Leune een eigen handmerk had en wel het
volgende:

33

Hij tekende op deze manier als mede-erfgenaam van Jacomijntje Pieters Hoeck op 5 maart
1664 te Ouddorp, overigens mede namens Maetje Cornelis (een dochter van zijn zus) en twee
kinderen van zijn broer Pieter, te weten Pieter Pieterse en Maetje Pieterse. 113
We kwamen het handmerk van Aren Leune tegen in een document van de Weeskamer van
Sommelsdijk uit 1680: 114

Het gebruik van handmerken kwam destijds op Goeree-Overflakkee vaak voor, met name door
mensen die niet konden schrijven. 115 Vele ondertekenaars van een petitie betreffende de
benoeming van een predikant te Middelharnis, opgesteld in 1718, deden dit door hun
handmerk aan het papier toe te vertrouwen, zoals blijkt uit het volgende overzicht: 116
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Van de 97 betrokkenen tekenden er 35 met een handmerk. Daarbij zijn eenvoudige kruisjes
niet als zodanig beschouwd.
In 1663 verkoopt Aren Leune twee gemeten land in het Oude Nieuwland te Ouddorp.
Vermoedelijk betrof het land van zijn overleden vader. Hij verkocht de grond voor fl. 380 aan
Pieter Leenderts van der Wende en machtigde Pieter Dirks Hoek (een familielid) om deze
transactie uit te voeren zodat hij er niet voor naar Ouddorp behoefde te komen. 117
In 1662 was deze grond nog verpacht. In dat jaar betaalt iemand blijkens de
“verpondingslijst” betreffende het Oude Nieuwland 2 pond en 4 schellingen belasting als
baander van de grond van “Aeren Cornelis Leune”. 118 Op 14 april 1674 wordt Aren te
Ouddorp vermeld als mede-erfgenaam van Jacomijntje Pieters, die een huis met erf te
Ouddorp achterliet waarvan de opbrengst door velen moest worden gedeeld. 119 In 1668 is hij
als erfgenaam nog eens bij een (bescheiden) erfenis betrokken als gevolg van het feit dat zijn
moeder een nazate was van Pieter Hoeck (Houck). 120
Op 19 mei 1663 (dus twee jaar na zijn huwelijk) kocht Aren Leune van Adriaan Casteleijn een
“seeckere partije lants groot 6 gemeten ettelijke roeden” aan de oostzijde van de
Cleijenburgseweg te Sommelsdijk, noord en zuid begrensd door de erfgenamen van de heer
Van der Meer. 121 Hij betaalt fl. 400 per gemet en een “toeboete op den hoop eens van 120
gulden en een half vadt bier”. Overeengekomen werd dat de opbrengst van de reeds
ingezaaide gewassen voor de verkoper was.
Eveneens op 19 mei 1663 (vermoedelijk niet toevallig kort na de verkoop van grond in
Ouddorp) kocht Aren Leune een “kamer” (= een huisje) aan de westzijde van de kerkring te
Sommelsdijk. Mogelijk betreft het het pand dat thans (2003) is genummerd als 15, 17 of 29.
122
Zijn buren zijn Marighjen Heijndricx (noordelijk) en de weduwe van Jan Vlasblom (de
zwager van Aren Leune, zuidelijk). Aren kocht het huisje voor fl. 200 en twee zilveren
ducatons voor “een verering”. Verkopers waren Lijsbeth Cornelisdr. Ratte en de “vrunden” en
erfgenamen van zijn schoonvader, Pieter Janszn. Vlasblom. 123
Voor beide genoemde transacties had Aren Leune op 28 april 1663 een lening afgesloten (en
een schuldbrief getekend) bij de “onmondige” (= nog niet volwassen) nagelaten weeskinderen
van Pieter Bosvelt en Maria Antonisdr. de Breet. 124 De lening bedroeg fl. 1500. Hij ontving
deze uit handen van hun voogd, Cornelis Verolme, voorvader van de latere scheepsbouwer.
Reeds op 10 maart 1670 was de lening afgelost, blijkens een kwitantie van Bastiaan de Lange
te Maassluis die getrouwd was met Woutrina Bosvelt. Zij had door kaveling met haar broers
en zusters de schuldbrief van Aren Leune in handen gekregen.
Er bestaat een lijst met de namen van de inwoners van Sommelsdijk in 1671. 125 Daarop komt
geen Aren Corneliszn. Leune voor, hoewel deze toen met zekerheid in Sommelsdijk woonde.
Wel is een Aren Leunis genoteerd, wonend aan de “Ringh”, en een Arend de Wagenmaker,
wonend in de St. Sebastiaens Doelstraat die nu nog bestaat, doch die toen ook de zuidzijde van
de ring omvatte en waarschijnlijk ook het zuidelijk deel van de St. Joris Doelstraat. Er zijn
twee redenen om te veronderstellen dat eerstgenoemde Aren identiek is met Aren Corneliszn.
Leune, hoe onlogisch ook de schrijfwijze van de naam is. “Onze” Aren is immers niet een
zoon van iemand die met zijn voornaam Leune heet (Leunis = zoon van Leune) maar van ene
Cornelis. De eerste reden is dat “Aren de Wagenmaker” ook voorkomt op een belastingkohier
betreffende de inwoners van Sommelsdijk in 1641. Deze Aren zal dus niet veel later dan 1615
geboren zijn. Zoals gezegd is Aren Cornelis Leune vermoedelijk rond 1636 geboren. In 1641
woonde hij hoogstwaarschijnlijk nog in Ouddorp. De tweede reden betreft de aanduiding van
het adres: Aren de Wagenmaker woonde niet aan de ring, terwijl we zeker weten dat Aren
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Leune dat wel deeed. 126
Ik vermoed dat Aren Leune tot circa 1675 leefde van de opbrengst van de eigen grond aan de
Cleijenburgseweg, mogelijk aangevuld met andersoortige inkomsten gedurende de
wintermaanden, zoals destijds gebruikelijk bij kleine boeren. Vanaf 1676 tot zijn overlijden is
hij daarnaast pachter van een stuk grond dat westelijk van “den Klatstaart” gelegen was; aan
deze locatie herinnert de huidige Kladstaartweg. Hij pachtte de grond van het burgerlijk
Armbestuur en Weeshuis van Sommelsdijk. Dit lapje had een omvang van 4 gemeten en 217
roeden en werd toen aangeduid als perceel nummer 181 in de Oude Polder van Sommelsdijk.
Het lag ongeveer 2,5 kilometer verwijderd van het woonhuis van Aren Leune aan de kerkring
van Sommelsdijk. Uit de volgende plattegrond van Sommelsdijk en omstreken betreffende de
situatie in de 17de eeuw blijkt waar de beide door Aren Leune bewerkte stukken land (zuidelijk
van Sommelsdijk, richting Nieuwe Tonge) lagen: 127
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Anno 2003 betaan de Kladstaartweg en de Kleiburgseweg nog steeds en wel in dat deel van de
Sommelsdijkse Polder dat zich bevindt tussen de Poppendamseweg en de Armenweg. De
kruisjes op onderstaand kaartje markeren de plaatsen waar de grond van Aren Leune lag.

We beschikken niet over gegevens betreffende de pachtprijs die Aren aan het Armbestuur tussen
1676 en 1683 moest betalen. We zijn wél geïnformeerd over de pachtprijs die zijn weduwe vanaf
1684 heeft betaald: die bedroeg 4 pond, 18 schellingen en 6 penningen per jaar. 128
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Soetje Vlasblom trad in 1690 voor het laatst als pachtster op. In 1691 wordt voor het eerst
Gerrit Luijendijck als pachter van het genoemde perceel in de “Klatstaert” in de rekeningen
van het Armbestuur vermeld. 129
In totaal beboerde Aren Leune tussen 1676 en zijn overlijden (vermoedelijk in 1683; zie
verderop) 10 gemeten en 229 roeden land, waarvan ongeveer 60 procent in eigendom en de
resterende 40 procent in pacht. Voor dit grondgebruik is hij verscheidene malen fiscaal
aangeslagen, zoals in 1678 toen hij als volgt werd genoteerd op het kohier van de 200ste

penning van de landen te Sommelsdijk: 130
Vermoedelijk kon hij van de opbrengst van zijn grond redelijk leven, ook al zal zijn bestaan in
economisch opzicht sober zijn geweest. Hij beboerde dubbel zoveel land als zijn nazaat
Maarten Leune (1849-1940) die in Stavenisse moest leven van de opbrengst van bijna twee
hectare grond (zie hoofdstuk 11). 131
Op diverse belastingkohieren betreffende het tijdvak 1665-1682 treffen we Aren Leune (soms
omschreven als Aren Kornelis Leune) aan. Ik noem de volgende:
a) Het haardstedenkohier van Sommelsdijk uit 1665. Aren werd aangeslagen voor het bezit
van één haardstede (= schoorsteen). Het aantal schoorstenen werd toen beschouwd als een
valide maatstaf voor iemands welstand. De toenmalige haardstedenbelasting is
vergelijkbaar met onze huidige onroerend zaakbelasting. Aren Leune betaalde 12 stuivers.
Daarmee behoorde hij tot de groep die het laagste tarief betaalde, samen met 23 andere
huiseigenaren, toen 7 % van het totaal aantal huiseigenaren te Sommelsdijk. Aren Leune
is overigens tot zijn dood in het in 1663 gekochte huis aan de Ring blijven wonen.
b) Het kohier hoofdgeld Sommelsdijk uit 1672. Hij wordt vermeld met zijn vrouw en
aangeslagen voor 4 stuivers.
c) Het kohier betreffende de verponding van huizen en landen van Sommelsdijk uit 1671.
Op 2-7-1672 betaalde Aren Leune aan verpondingsrecht voor zijn eigen grond 7 gulden,
18 stuivers en 10 penningen en voor zijn eigen huis 3 gulden en 15 stuivers. 132
d) Het kohier van de landen van Sommelsdijk uit 1671, aangeslagen voor het bezit van
perceel nummer 161. Aren betaalde 6 gulden en 12,5 stuivers. 133
e) Het kohier familiegeld Sommelsdijk 1674, aangeslagen voor 8 stuivers. 134
f) Een lijst met inwoners van Sommelsdijk die in 1674 verplicht waren om ten behoeve van
de afwatering “molengeld” te betalen. Hierop wordt Aren Cornelis Leune vermeld met
zijn vrouw en twee kinderen boven de drie jaar. Deze kinderen moeten Josijntje en Mary
zijn geweest (zie verderop). 135
g) Het kohier familiegeld (200ste penning) over de jaren 1674 tot en met 1679. Aren Leune
betaalde in één keer 23 gulden en 4 stuivers (toen een niet gering bedrag!). 136
h) Idem over latere jaren, eveneens in één keer betaald, totaal 27 gulden en 6 stuivers. 137
i) Het kohier verponding van de landen te Sommelsdijk 1676. Aren werd aangeslagen voor
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het gebruik van 10 gemeten en 229,5 roeden land. 138
j) Idem in 1678. 139
k) Het kohier inzake de verponding van de landen en huizen te Sommelsdijk in 1680. Aren
werd aangeslagen voor 14 gulden, 2 stuivers en 10 penningen (wegens het gebruik van 10
gemeten en 229 roeden land) en voor 4 gulden, 13 stuivers en 12 penningen (wegens het
bezit van een eigen huis). 140
l) Het kohier betreffende het familiegeld te Sommelsdijk in 1680. Aren werd (zoals toen
gebruikelijk) aangeslagen voor 4 gulden en 12 stuivers. 141
m) Het “Schotboek” van Sommelsdijk uit 1681, met een overzicht van alle landerijen aldaar.
Melding wordt gemaakt van de eigen en de gepachte grond van Aren Leune (zijnde de
percelen 161 en 181). 142 Er is ook een Schotboek uit 1692. Daarin komt niemand voor
met de naam Leune.
n) Het kohier betreffende de verponding van de landen te Sommelsdijk in 1682. 143 Dit is het
laatste kohier waarin Aren Leune is vermeld. In latere kohieren staan belastingaanslagen
op naam van zijn weduwe.
Op 11 oktober 1680 wordt Aren Corneliszn. Leune vermeld in het archief van de Weeskamer
van Sommelsdijk als administrerend en regerend voogd (tevens rendant, d.w.z.
penningmeester) van de twee (dan nog levende) kinderen van zijn zwager Willem Pieterszn.
Vlasblom en diens echtgenote Adriaantje Michiels (Giels). Deze kinderen zijn Geertje en
Josijntje. Aren tekende de betreffende acte met hetzelfde handmerk dat hij in 1664 in Ouddorp
gebruikte (zie terug). 144 Hij was voogd van genoemde wezen sinds 4 februari 1677. Na zijn
overlijden (vermoedelijk in 1683; zie verderop) nam zijn weduwe deze rol van hem over. Op
30 januari 1685 is alleen Josijntje nog in leven. 145 Geertje was mogelijk een dochter van
Soetje’s broer Jan (zie verderop).
Het staat vrijwel vast dat Aren Leune in Sommelsdijk geen vooraanstaande burgerlijke of
kerkelijke functies vervulde. Hij was er bijvoorbeeld geen armmeester, ouderling of diaken. 146
Vermoedelijk is Aren in 1683 overleden. Zeker is dat zijn naam op 27 december 1682 nog op
een belastingkohier voorkomt (zie terug). Zeker is ook dat zijn vrouw Soetje op 27 december
1684 is genoteerd als zijn weduwe. 147 Vast staat ook dat Soetje in het archief van de Ned.
Geref. Kerk te Sommelsdijk op 31 maart 1684 is genoteerd als Soetje Vlasbloem (zie
verderop). Zij zou zo niet zijn opgetekend als haar man nog geleefd zou hebben. Ik ben er dan
ook vrijwel zeker van dat Aren Leune tussen 27 december 1682 en 31 maart 1684 is
overleden. De kans dat zijn sterfdag ergens in het jaar 1683 gesitueerd moet worden acht ik
dan zeer groot. Helaas beschikken we over niet één belastingkohier (of een vergelijkbaar
document) betreffende de inwoners van Sommelsdijk in 1683.
Onduidelijk is wat er na het overlijden van Aren Leune is gebeurd met de grond die hij bezat
aan de Cleijenburgseweg. Zeker is dat hij in 1682 nog eigenaar van dit perceel was gegeven
een verpondingslijst uit dat jaar. 148 Zeker is ook dat Soetje Vlasblom niet voorkomt op de lijst
betreffende de 200ste penning over landerijen te Sommelsdijk uit 1689, terwijl zij evenmin
voorkomt in het Schotboek van deze landerijen uit 1692. 149 Aannemelijk is dat de grond aan
de Cleyenburgseweg kort na het overlijden van Aren is verkocht.

Kinderen
Aren Leune en Soetje Vlasbloem lieten in de Nederduits- Gereformeerde kerk te Sommelsdijk
39

de volgende vijf kinderen dopen: 150
a) Cornelis, gedoopt op 19 februari 1662. Getuigen zijn Pieter Arentszoon, Barbara
Pietersdochter en Jacomijntje Pietersdochter. De beide laatsten zouden zusjes van moeder
Soetje kunnen zijn. Cornelis is uiteraard genoemd naar zijn opa van vaderszijde en is
waarschijnlijk jong gestorven, gegeven het feit dat in 1678 weer een zoon met de naam
Cornelis werd gedoopt.
b) Josijntje, gedoopt op 26 december 1663. Ik neem aan dat zij is genoemd naar de moeder
van Soetje (dus naar haar oma van moederskant). Getuigen zijn: Willem (Pietersz)
Vlasblom, Lena Danckertsdochter en Jacomijntje Pietersdochter. Josijntje leefde nog in
1674. 151 Van haar ontbreekt daarna ieder spoor.
c) Mary, gedoopt 18-07-1666; doopgetuigen zijn het echtpaar Willem Vlasblom en
Ariaentje Mighiels en voorts Maetje Cornelisdr. Deze laatste getuige zou een nicht van
Aren Cornelisz. Leune kunnen zij, te weten een dochter van zijn zus Pieterken Cornelis
(zie hoofdstuk 4). Mary zal zijn genoemd naar de moeder van Aren Cornelisz. Leune (te
weten Maartje Hoeck) en leefde evenals haar zus Josijntje zeker nog in 1674.
d) Pieter, gedoopt op 19 februari 1672, vermoedelijk door dominee Johan à Kerkhoven.
Doopgetuigen zijn het echtpaar Willem Pietersz. Vlasblom en Arjaentje Chiels (=
Mighiels). 152 Pieter is vermoedelijk genoemd naar zijn opa van moederszijde.
e) Cornelis, gedoopt op 18-09-1678; doopgetuigen zijn Jan Willemse Bosvelt en Josijntje
Jans. 153 Cornelis is een nakomertje, geboren zes jaar na zijn broer Pieter.
Ik vermoed dat van deze vijf kinderen alleen Pieter volwassen is geworden. Van de overige
vier is in elk geval in Sommelsdijk en omgeving geen spoor meer te bekennen, bijvoorbeeld
geen belijdenis, huwelijk, verkoop- of pachttransactie. Daarbij zijn de beide dochters
enigszins onzeker omdat zij geboekstaafd kunnen zijn als een anonieme echtgenote (bijv. als
de weduwe van Jan Jansen), zoals destijds bij gehuwde vrouwen gebruikelijk was. Zeker is dat
zij niet in Sommelsdijk zijn getrouwd. Ook in inwonerslijsten van Sommelsdijk betreffende
het begin van de 18de eeuw zoekt men vergeefs naar de genoemde vier nazaten uit het
geslacht Leune. 154 Hoogstwaarschijnlijk is de continuïteit van dit Goereese geslacht louter via
Pieter zeker gesteld. Anders was de geschiedschrijving over deze familie hier geëindigd.

Soetje Pieters Vlasblom
De echtgenote van Aren Leune werd op 21 september 1636 in de Ned. Geref. kerk van
Sommelsdijk gedoopt. Haar ouders zijn Pieter Janszoon Vlasblom en Josijntje
Willemsdochter. Doopgetuigen waren Willem Willemszn. (vermoedelijk een broer van
Josijntje) en voorts Gijsbrecht Jacobszn. en Nelleke Barents.
Aannemelijk is dat de grootouders van Soetje in de tweede helft van de 16de eeuw geboren
zijn. Vermoedelijk heten haar grootmoeders, gelet op de namen van haar zusters, Jacomijntje
en Barabara. In de 17de eeuw woonden er in de Hoekse Waard en op het eiland IJsselmonde
diverse families met de naam Vlasblo(e)m. 155 Vermoedelijk stamt Soetje daar van af. Zeker is
dat de naam Soetje in één van die families voorkwam.
De vader van Soetje, Pieter Janszn. Vlasblom, zal zijn geboren aan het einde van de 16de of
het begin van de 17de eeuw. Pas vanaf 1636 zijn doopgegevens van Sommelsdijk beschikbaar.
Pieter trouwde (vermoedelijk voor de eerste maal), waar en wanneer is onbekend, met
Janneken Tonis. Na haar overlijden huwt hij op 7 maart 1627 te Sommelsdijk met Josijntje
Willemsdr.. Zij is de moeder van Soetje en mogelijk ook van haar zusters Jacomijntje en
Barbara en haar broers Willem en Jan. Na het overlijden van Josijntje (ergens tussen 21-940

1636 en 13-5-1638) hertrouwt Pieter Janszn. op de laatstgenoemde datum te Sommelsdijk met
Lijsbeth Pieters van Zuyt. Uit dit huwelijk kwam tweemaal een zoon Pieter voort,
respectievelijk te Sommelsdijk gedoopt op 17-2-1639 en 2-9-1640.
Pieter Janszn. Vlasblom komt voor op een belastingkohier betreffende de inwoners van
Sommelsdijk in 1641. Hij is dan eigenaar van een huis en een naastgelegen “kamer” aan de
westzijde van de kerkring. De “kamer” (een klein huisje) werd in 1663 verkocht aan Aren
Leune (zie terug). Verkopers waren “vrunden” en erfgenamen van Pieter Janszn. Vlasblom,
waaruit kan worden afgeleid dat hij vóór 19 mei 1663 is overleden. Het huis aan de kerkring
was reeds overgegaan naar zijn zoon Jan Vlasblom. Op 29 februari 1664 transporteerde diens
weduwe, Maatje Willemsdr. Pas, dit huis aan Aren Leendertszn. Heere voor een bedrag van fl.
340 en voor elk van haar kinderen een halve ducaton als “verering”.
In januari 1685 trad Soetje op als voogd van haar nichtje Josijntje Willems Vlasblom (een
dochter van haar broer Willem). Zij legt dan voor de Weeskamer van Sommelsdijk
verantwoording af van de kosten die voor het onderhoud van Josijntje (dan 24 jaar oud) zijn
gemaakt. Soetje ondertekent de betreffende acte met het volgende handmerk: 156

Soetje’s broer Willem bezat een boomgaard aan het Zuidhof te Sommelsdijk. Deze boomgaard
was in 1682 21 jaar oud. 157 Willem was (op 25 februari 1652 te Sommelsdijk) getrouwd met
Ariaantje Michiels (Giels). Dit paar liet in Sommelsdijk de volgende vijf kinderen dopen:
a) Josijntje, 11-1-1654
b) Pieter, 9-11-1656
c) Josijntje, 27-11-1661
d) Pieter, 27-12-1665
e) Pieternelle, 9-2-1670.
Bij de doop van laatstgenoemde Pieter en die van Pieternelle traden Aren Leune en Soetje
Vlasblom als getuigen op. Er was voorts mogelijk nog een dochter Geertje die in februari
1681 te Sommelsdijk overleed. 158 Mogelijk is deze echter identiek met Sijtje Vlasblom,
dochter van Jan Pieterse Vlasbloem.
Deze Jan trouwde met Maatje Willemsdr. Pas en overleed circa 1659. Dit paar liet in
Sommelsdijk twee kinderen dopen:
a) Sijtje, 5-9-1655 (mogelijk identiek met de zoëven genoemde Geertje)
b) Josijntje, 9-11-1656.
Ik ben er niet in geslaagd om over het leven van Soetje’s zusters Jacomijntje en Barbara
gegevens te verzamelen.
Onderzoek in het archief van de Ned. Geref. kerk van Sommelsdijk naar het wel en wee van
Soetje Vlasblom leverde één verwijzing op en wel in de notulen (acta) van de vergadering van
de kerkenraad op 31 maart 1684. 159 Soetje had een of meer keren niet deelgenomen aan het
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avondmaal en werd op het matje geroepen om uit te leggen hoe dat kwam, destijds een
gebruikelijke gang van zaken. Uit de notulen wordt duidelijk dat zij afwezig was geweest
vanwege belediging door haar buurman die haar “onfatsoenlijk” had behandeld. Soetje werd
door de kerkenraad verontschuldigd en “op haer eijgen beproevingh” weer tot het avondmaal
toegelaten.
Zoals reeds is betoogd is Soetje Vlasblom waarschijnlijk in 1683 weduwe geworden. Zij was
toen 47 jaar oud. Waarschijnlijk is zij niet hertrouwd. In elk geval heb ik in Sommelsdijk en
omgeving geen tweede huwelijk van haar kunnen vinden. Vanaf 1684 tot en met 1690 is zij
pachtster van de grond die haar man Aren beboerde aan de Kladstaart.
Aannemelijk is dat zij haar pachtgrond heeft laten bewerken, al heeft ze zelf mogelijk wel
meegeholpen, zoals toen gebruikelijk in families van kleine boeren. Haar zoon Pieter was te
jong om direct na het overlijden van zijn vader de verantwoordelijkheid voor het
boerenbedrijfje op zich te nemen. Hij was toen 11 jaar oud. Mogelijk heeft hij zijn moeder in
de jaren daarna tot en met 1690 wel in toenemende mate geholpen, al zal hij zich in die tijd,
gelet op zijn verdere levensloop, ook als wagenmaker hebben bekwaamd. Anders valt niet te
begrijpen hoe hij in 1694 kans zag om de volledige verantwoordelijkheid voor een
wagenmakerij op zich te nemen (zie hoofdstuk 6).
In Sommelsdijk is na 1690 van Soetje geen spoor meer te vinden. Zij komt niet meer voor op
belastingkohieren en andersoortige inwonerslijsten. Mogelijk trad zij op 14 mei 1713 in
Brouwershaven op als doopgetuige (zie het volgende hoofdstuk). Zij zou dan 77 jaar oud zijn
geweest.
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6.

Pieter Arents Leune (1672-1729)

De op 19 februari 1672 in Sommelsdijk gedoopte Pieter Leune trouwde (onder de naam Pieter
Arents) op 20 juni 1694 in de Ned. Geref. Kerk te Dirksland met Neeltje Leunis Keysers, een
jonge dochter uit Dirksland. Beiden zijn dan 22 jaar oud. Pieter overlegde een attestatiebewijs uit Brouwershaven d.d. 19 juni 1694. Het huwelijk is hoogstwaarschijnlijk kerkelijk
ingezegend door dominee J. Fruytier, predikant te Dirksland van 1688 tot 1698. 160 Blijkens
het trouwboek van Dirksland woonde Pieter in juni 1694 reeds in Brouwershaven. Op 7 juni
1694 kocht hij daar de wagenmakerij van Domus Cornelis van der Rad (een toepasselijke
naam voor een wagenmaker!) en wel voor 328 ponden, 6 schellingen en 8 groten vlaams,
destijds een groot bedrag. Vermoedelijk kon de koop worden gefinancierd dank zij het familiekapitaal van Pieter’s echtgenote. Over de welstand van Neeltje’s vader (landbouwer te
Dirksland) zijn we niet geïnformeerd, maar we weten wel dat Neeltje’s moeder een dochter
was van een zeer rijke boer te Sommelsdijk. 161
De wagenmakerij was gelegen op de hoek van de Noorddijkstraat en de Nieuwstad. 162
De koopakte luidde als volgt: 163
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Op 18 maart 1697 verwerft Pieter in Brouwershaven de status van poorter. In het poortersboek
werd dit als volgt opgetekend: “Pieter Arents, van Zomerdijk, N.H., heeft de eed als burger
poorter gedaan, coram de heer baljuw Lenaart de Vogel en Barthlomeus van Duijn,
burgemeesters”. 164 Zomerdijk betekent: Sommelsdijk. Coram wil zeggen: ten overstaan van.
Het poorterschap gaf burgerlijke rechten. Voor het poorterschap kwamen destijds alleen
nieuwe inwoners van een stad in aanmerking die een zelfstandig beroep uitoefenden, geen
schulden haden en niet armlastig waren. Men kon deze status verliezen, bijvoorbeeld door
onzedelijk gedrag. 165
In tal van stadsrekeningen en -archieven komen we aan het einde van de 17de en het begin van
de 18de eeuw de wagenmakerij van Pieter Leune tegen. 166

Op 29 december 1707 treffen we in de diaconie-rekeningen van de kerk van Brouwershaven
een rekening van de wagenmaker Pieter Arense Leune aan. Hij had een klus voor de kerk
gedaan. Pieter ontwikkelde zich tot een gerespecteerd burger van Brouwershaven getuige de
functies van schepen, diaken en weesvader. Als schepen fungeerde hij in de jaren 1722, 1723,
1726 en 1728. 167 Als lid van de schepenbank was hij nauw betrokken bij het lokale openbaar
bestuur en de lokale rechtspraak. Op 20 oktober 1712, 24 september 1716, 19 september
1720 en 28 december 1721 is hij diaken en in 1726 ouderling van de NederduitsGereformeerde St. Nicolaaskerk in Brouwershaven. Hij is (o.m.) belast met het schrijven van
de rekeningen. In de monumentale kerk van Brouwershaven prijkt zijn naam op de borden (die
tegen de westwand hangen) waarop de namen van de kerknotabelen zijn geschilderd. Bij deze
kerk sta ik verderop nog nader stil. Als weesvader (regent van het weeshuis) maakte hij de
rekeningen van het weeshuis op van zeker 1719 tot zijn dood in 1729.
In de archieven van de stad Brouwershaven lezen we dat de weesvader Pieter Leune op 25
maart 1729 niet meer leeft en dat hij als weesvader wordt opgevolgd door Simon van den
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Hamer. 168 Als Pieter sterft is hij 57 jaar. De overlijdensdatum ligt tussen 9 en 25 maart 1729.
Hij zal rondom de St. Nicolaas-kerk begraven zijn.
Neeltje Leunis staat aan het einde van de 17de eeuw (het jaartal en de datum zijn in het doopboek van Brouwershaven onleesbaar) als getuige vermeld bij de doop te Brouwershaven van
Cornelis, zoon van Adriaan Keyser en Adriaantje Maertens. 169
Kinderen
Pieter Arentse Leune en Neeltje Keysers krijgen in elk geval de volgende zeven kinderen die
waarschijnlijk allen in Brouwershaven zijn geboren en gedoopt:
• Soetje, vermoedelijk als eerste, gedoopt op 24 maart 1695. Getuige is Cornelia Franze.
Zij is genoemd naar Soetje Vlasblo(e)m, haar oma van vaderszijde. Over haar is verder
niets bekend. Mogelijk is zij al vroeg gestorven. 170
• Adriaan, genoemd naar zijn opa van vaders zijde (Aren = Adriaan) en gedoopt op 12
december 1697 met Maria Williams als getuige. Bij hem sta ik verderop nader stil.
• Jacomijntje , gedoopt op 20 maart 1700, waarschijnlijk genoemd naar de zus van Soetje
Pieters Vlasblo(e)m) die Jacomijntje Pietersdochter heette en die we al tegenkwamen als
getuige bij de doop van Cornelis Leune (op 19 februari 1662) en van Josijntje Leune (op
26 december 1663), beide in Sommelsdijk. Getuige bij de doop van Jacomijntje is Anna
Sandijk. Ook bij deze gelegenheid zal het in 1557 gebouwde Niehoff-orgel (waarvan de
kast en enige frontpijpen nog steeds bestaan; zie verderop) geklonken hebben. In het
trouwboek van Brouwershaven betreffende de periode 1720-1740 is geen huwelijk van
Jacomijntje te vinden. Ook zij is vermoedelijk jong gestorven.
• Willemijntje, vermoedelijk geboren tussen 1701 en 1705. We zijn over haar doopdatum
niet precies geïnfomeerd omdat het doopboek van Brouwershaven een hiaat vertoont
tussen 1701 en 1705. Zij wordt genoemd naar de moeder van Neeltje Keysers, te weten
Willemijntje Michels. Op 17 mei 1731 trouwde zij in Brouwershaven met Olivier Jacobse
van Nieuwenhuyzen. 171 Lang zou Willemijntje Leune niet leven, want zeker is dat Olivier
als weduwnaar op 29 december 1739 in Brouwershaven hertrouwt met Jannetje Romein.
Olivier werd gedoopt te Brouwersha-ven op 11 augustus 1700 en overleed aldaar op 25
juni 1753.
• Maria, geboren tussen 1701 en 1705. Haar bestaan kan worden ontleend aan het
testament van haar ouders van 9 maart 1729, waarin zij als Maria Pieters wordt
omschreven. 172 Over haar is verder niets bekend. Aangezien zij na 1735, anders dan haar
broer Pieter, niet als weeskind is geregistreerd, neem ik aan dat zij vóór die tijd is
overleden.
• Leunis, gedoopt op 30 september 1707. Hij heet dus Leunis Leune en is ongewtijfeld
genoemd naar zijn opa van moederszijde, Leunis Keysers. Doopgetuige was Leentje
Leenders. Het is opmerkelijk dat de naam Leune dubbel wordt gebruikt: als voor- èn als
achternaam. Leunis Leune wordt na zijn doop veelal omschreven als Leunis Pieterszoon
Leune. Bij hem sta ik verderop nader stil.
• Pieter, gedoopt op 14 mei 1713 in Brouwershaven en mogelijk genoemd naar zijn vader,
al is ook een verwijzing denkbaar naar de vader van Soetje Pieters Vlasblo(e)m.
Doopgetuige is Soetje Pieters. Dat kan de oma zijn van de dopeling van vaderskant
(Soetje Pieters Vlasblo(e)m, geboren in Sommels-dijk), die dan 77 jaar oud zou zijn.
Denkaar is ook dat Soetje identiek is met de gelijknamige zuster van de dopeling, die in
dat geval 18 jaar oud zou zijn. Bij Pieter sta ik nader stil in hoofdstuk 7.
Op 9 maart 1729 (kort voor de dood van Pieter die ze kennelijk zagen aankomen) maakten
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Pieter Leune en Neeltje Keijsers een testament op. 173 Genoteerd werd dat Pieter ziek was. Er
werd melding gemaakt van een dochter, Maria Pieters. Zo’n zes jaar na het overlijden van
Pieter en wel op 27 mei 1735 maakte Neeltje een nieuw testament met als getuige haar
schoonzoon Olivier van Nieuwenhuizen. Melding werd gemaakt van een minderjarige zoon
Pieter Leune (die toen 22 jaar oud was; men was destijds meerderjarig vanaf 25 jaar). 174 Op 2
oktober 1735 wordt L. van Duyn genoemd als voogd van ‘het weeskind’ Pieter Pieterse Leune.
175
Kennelijk heeft Neeltje het laatstgenoemde testament kort voor haar dood (in 1735)
opgesteld. Toen ze stierf was ze 63 jaar oud.
Adriaan Leune
De eerstgeboren zoon Adriaan deed op 15 april 1724 in Sint Annaland belijdenis. Praktisch
een maand later, namelijk op 17 mei 1724, ging hij daar in ondertrouw met Tannetje
Hu(t)spot. 176 Hij vestigde zich (27 jaar oud) in Sint Annaland als wagenmaker en trad dus in
de voetsporen van zijn vader. Adriaan Leune kocht zijn wagenmakerij in dit Thoolse dorp in
1724. 177 Hij vestigde zich aan de Voorstraat aldaar. 178 In 1733 verricht hij wagenmakerswerk
voor de eigenaar van een boerderij in Sint Philipsland. 179 In mei 1733 kocht Adriaan Leune
van de rentmeester van de Ambachtsheren van Vossemeer en Vrijberghe 13 olmenbomen. 180
Hij overlijdt in 1736 of 1737. De Adrianus Leune die in 1748 uit Ouddorp is overgekomen
naar Sint Annaland (en die soms met hem wordt verward) (zie hoofdstuk 8) heeft hem dus niet
gekend, mogelijk wel uit de verhalen, want zijn naamgenoot (en oom) moet een kleurrijk man
zijn geweest, getuige bijvoorbeeld een aanvaring met de dominee (zie verderop).
Zijn naam wordt in de kerkelijke registers ook geschreven als Adriaen, al dan niet met de
toevoeging Pieter(se).
Adriaan Leune en Tannetje Hutspot kregen in St. Annaland de volgende vier kinderen:
- Pieter, gedoopt op 20 mei 1725, getuigen zijn Pieter Leune, de vader van Adriaan.
Tweede getuige was Neeltje Leunis, oma van de boreling. Dit zoontje is vermoedelijk
begraven op 22 augustus 1725.
- Leendert, gedoopt op 2 februari 1727 (genoemd naar Leendert Corns. Hutspot). Hij
wordt vermoedelijk reeds op 13 maart 1727 begraven.
- Neeltje (vermoedelijk genoemd naar haar oma Neeltje Keysers), gedoopt op 27 november
1729. Getuigen zijn Leunis Pieterse Leune, de broer van Adriaan (haar vader) en Neeltje
Leune (waarschijnlijk is hiermee Neeltje Leunis Keysers bedoeld, haar oma). Neeltje
trouwde in 1748 als jonge dochter van Sint Annaland in Bruinisse met Jan Janse van
Walen, geboren te Woudrichem en weduwnaar van Susanne Leenderts van Bloo. Uit dit
huwelijk kwamen twee zoons voort: Gijsbregt (1749) en Adrianus (1752). Neeltje
hertrouwde op 11 mei 1753, eveneens in Bruinisse, met Jan Corneliszn. van den Berg(e).
Uit dit tweede huwelijk kwamen vijf kinderen voort: Kornelis (1754), Cornelia (1764),
Abraham (1766), Jacobus (1770) en Neeltje (1774). Zij werden alle in Bruinisse gedoopt.
Hun moeder Neeltje overleed daar in 1778. 181
- Leendert, gedoopt op 23 maart 1732. Ook op zijn geboorte rustte geen zegen. Hij is
(vermoedelijk) reeds op 20 mei 1732 begraven.
Van de vier kinderen van Adriaan en Tannetje zijn er dus drie kort na hun gebooorte gestorven.
Ook in andere opzichten is het leven van dit echtpaar onrustig geweest. Op 24-12-1724 wordt
in de acta van de kerkenraad van de Nederduits-Gereformeerde Kerk te St. Annaland
aangetekend: 182
‘Aarjaan de Wagemaker, zwager van Van Noorden (getrouwd met zijn stiefzuster; H.L.), heeft
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(voorts) de predikant toen hij hem voor het avondmaal nodigde, onbeschoft uitgescholden.’
Aarjaan werd (evenals Van Noorden en A. Gelderland) ‘gecensureerd’ (hij werd uitgesloten
van deelname aan het avondmaal).
In de acta van 20 april 1726 lezen we (samengevat): ‘Adriaen Leune heeft berouw getoond en
zijn vrouw Tannetje Huspot heeft zich met de vrouw van de predikant verzoend, beiden uit
censuur’ (hun straf werd opgeheven, hetgeen betekende dat zij weer tot het avondmaal werden
toegelaten). 183
In de eerste helft van de 18de eeuw verbleef in St. Annaland nog een Leune, te weten Jacob
Leune, getrouwd met Matje Hendriks en vader van Henderijntje Leune, gedoopt te St.
Annaland op 2 oktober 1729. 184 Het blijkt te gaan om Jacob Jans Pleune, die ook wel Leune
werd genoemd.
Het is opmerkelijk dat het geslacht Leune op twee verschillende manieren (die met elkaar niets
te maken lijken te hebben) op het eiland Tholen is beland. Eerst omdat de in 1697 in
Brouwershaven geboren Adriaan Leune er gaat wonen om er te werken als wagenmaker.
Vervolgens omdat (24 jaar later) wederom een Adriaan Leune ( genoemd naar dezelfde
voorvader als de eerstgenoemde!) in het kielzog van zijn moeder en stiefvader (Bartel Seijs)
vanuit Ouddorp er neerstrijkt, merkwaardig genoeg omdat zijn stiefvader daar eveneens werk
had gevonden als wagenmaker (zie hoofdstuk 8). De als eerste genoemde Adriaan is dan reeds
elf of twaalf jaar dood. Hier is hoogstwaarschijnlijk het toeval in het spel geweest. De ene
Adriaan is simpel niet in staat geweest om voor de andere de vestiging op het eiland Tholen te
regelen. Het is nog denkbaar dat de kinderen van de eerste Adriaan hierbij een rol gespeeld
hebben. Drie van de vier overleden echter kort na hun geboorte. Dochter Neeltje (gedoopt op
27 november 1729) leefde nog wel in 1748, toen de tweede Adriaan arriveerde. Zij woonde
echter vermoedelijk reeds toen in Bruinisse.
Leunis Leune
De tweede zoon van Pieter Leune en Neeltje Keysers, Leunis, trouwde op 29 februari 1735
te Brouwershaven met Tona Kale. Zij kregen een zoon Pieter die op 24 november 1735 te
Brouwershaven werd gedoopt. Getuige was Willemijntje Pieters Leune, een zus van vader
Leunis. Deze Pieter overleed kort na zijn geboorte. Op 27 april 1739 stelde Leunis met zijn
eerste vrouw Thona Cale een testament op. 185
Leunis Leune hertrouwde op 4 juli 1752 te Brouwershaven met de weduwe Clara Lonque
(Loncke). Deze is op 12 januari 1716 in Brouwershaven gedoopt. Haar vader was daar
timmerman. 186
In het kerkelijk trouwboek staat de achternaam van Leunis gespeld als Luene, zoals toen
vaker gebeurde. Clara Lonque vestigde zich in 1742 als ‘juffrouw’ (met attestatie van
Brouwershaven) in Ouddorp. Daar was zij getrouwd met de gezaghebbende Thomas
Janszoon Grinwis, die er notaris was. 187 Op 13 augustus 1745 maakte hij het testament op
van Pieter Pieterse Leune (zie hoofdstuk 7). In 1748 keerde Clara als weduwe naar
Brouwershaven terug.
Leunis Pieterse Leune was in Brouwershaven een belangrijk man. In het publieke leven
vervulde hij de functies van lid van de vroedschap, ‘raad’ (van 1743-1765), schepen,
weesvader, priseermeester (= keurmeester van brood, in elk geval in 1743 en 1744) en
‘overdeken’ van het plaatselijke smids- en metselaarsgilde (met name van 1763-1765). In
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stukken wordt hij wel omschreven als “heer” Leunis Leune 188, hetgeen duidt op aanzien.
Verscheidene malen kocht hij grond in de omgeving van Brouwershaven, onder meer in
Brijdorpe. 189 In 1755 verkochten hij en Clara Lonque zogeheten lammertienden op Goeree
aan de stad Goedereede. Vastgelegd werd dat zij hun lammertienden op het Grote Zuidergors
en de Rooklaasplaat behielden. 190 In 1758 kwamen de overgedragen tienden in bezit van de
Domeinen van Holland. 191
Leunis Leune trad als wagenmaker in de voetsporen van zijn vader. Op 5 december 1732
wordt de wagenmakerij door zijn moeder aan hem in eigendom overgedragen. 192 In elk geval
op 5 mei 1758 woonde hij met zijn tweede echtgenote in de wagenmakerij aan de
Noorddijk-straat, blijkens de lidmatenlijst van de Nederduits- Gereformeerde Kerk in
Brouwershaven.
Hij is dan de enige Leune die op deze lijst voorkomt.
In 1757 wordt hij aangeslagen voor het betalen van thee-, koffie- en chocoladegeld te
Brouwershaven. 193
Leunis overleed op 21 december 1765, 59 jaar en twee maanden oud. Zijn weduwe (Klara
Lonque) verkoopt de wagenmakerij enige maanden later (op 18 maart 1766) aan Adriaan de
Vos. 194 Alles bij elkaar is de wagenmakerij bijna 72 jaar (vanaf 7 juni 1694) in het bezit van
de familie Leune geweest.
Leunis Leune was in 1765 kinderloos. Met zijn tweede vrouw Klara Lonque stelde hij op 28
november 1765 bij notaris Daniel Viergever te Brouwershaven een testament op. 195
Opgetekend werd dat beiden “ziekelijk na den lighame dog egter beyde hun verstand en reden
volkomen magtig” waren. De langstlevende partner werd als erfgenaam aangewezen. Na het
overlijden van deze zouden de bezittingen toevallen aan de volgende neven en nichten die
genoemd werden bij “manquement” van eigen kinderen:
• het kind van wijlen zijn broer Adriaan Leune (hiermee werd Neeltje bedoeld, geboren op
27 november 1729 in St. Annaland);
• het kleinkind van wijlen zijn zuster Willemina Leune, te weten Neeltje Jobse Goes.
• de twee kinderen van toen reeds overleden broer van Leunis Leune, te weten Pieter
Leune. Deze kinderen heetten Adrianus en Neeltje (zie het volgende hoofdstuk).
• de kinderen van wijlen Johanna Lonque, zuster van Klara en in leven huisvrouw van Jan
van der Bijl, schepen en raad van Brouwershaven.
Laatstgenoemde kinderen zouden een derde van de bezittingen erven en de neven en nichten
uit de familie Leune twee derde. Leunis plaatste onder het testament op de volgende manier
zijn handtekening:

Na het overlijden van Leunis Leune werd een inventarisatie gemaakt van zijn nagelaten
goederen, en wel met het oog op het landsrecht der collaterale successie. Dit gebeurde op 23
oktober 1766, nadat zijn weduwe op 16 oktober 1766 de boedelinventaris had gemeld bij de
schepenen van Brouwershaven. 196 Tot de bezittingen behoorden:
• een huis met erf op de markt ( het “marktveld”) te Brouwershaven:
£ 45
• een hof van 58 roeden (met mee beplant) in de Noordstraat:
£ 25
• 20 gemeten en 14 roeden land in het Ooster- en Zuidervierendeel
£ 400
• aan contanten
£ 101
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• opbrengst verkoop huis en schuur in de Noordstraat
£ 233
Het geheel van de baten bedroeg ruim 1481 pond. De boedel was nog voor een bedrag van
ruim 200 pond belast en aan belastingen diende ruim 43 pond te worden betaald.
De weduwe van Leunis kocht op 28 januari 1766 tijdens een openbare verkoping het
genoemde huis op de Markt te Brouwershaven voor 45 pond van de pseudo-arts (en notoire
oplichter) Abraham Maggaris alias Jan Cato Kamerling. 197
Klara Loncke (Lonque) stierf op 5 mei 1789. Blijkens de kerkelijke rekeningen uit dat jaar
werd zij op de duurste wijze begraven, namelijk in de kerk, met de doodbaar. De erfgenamen
vonden dat kennelijk wel mooi zo, want geld voor een grafzerk kon er niet meer af.
Executeurs van haar boedel waren Huibregt de Voogd en P.O. van Nieuwenhuize. Erfgenamen
waren de minderjarige kinderen van wijlen Jan van der Bijl (die onder Bommenede had
gewoond) en Tannetje Pannekoek (met wie Jan klaarblijkelijk was hertrouwd na het overlijden
van Johanna Lonque, zuster van Klara). Deze kinderen waren: Pieternella van der Bijl (16 jaar
oud op 28 juli 1789) en Marijnis van der Bijl (toen 15 jaar oud). 198 Uit de inventarisatie van
de boedel van Klara op 31 december 1789 bleek dat er een batig saldo was van 166 pond, 1
schelling en 2 groten Vlaams. 199
Het had weinig gescheeld of het geslacht Leune uit Brouwershaven was in de eerste helft van
de 18de eeuw uitgestorven. De drie zoons van Pieter Arents Leune kregen elk weliswaar ook
zonen, maar die overleden vrijwel allemaal kort na hun geboorte. Dat geldt ook voor de zonen
van Adriaen en Leunis. De enige zoon van Pieter Leune (te weten Adriaan) bleef in leven en
droeg zorg voor nageslacht. Pieter overleed twee jaar na de geboorte van deze zoon. Als zijn
eerste kind niet kort na zijn huwelijk was geboren en geen zoon was geweest, dan was het
geslacht Leune uit Goedereede, Ouddorp, Sommelsdijk en Brouwershaven na 1745 niet
voortgezet, althans niet in de mannelijke lijn. De onderhavige monografie (zo die al ooit
geschreven zou zijn) zou in dat geval een periode van circa 200 i.p.v. circa 400 jaar hebben
bestreken.
Neeltje Leunis Keysers
De echtgenote van Pieter Arents Leune werd op 4 september 1672 in de Ned. Geref. kerk van
Dirksland (vermoedelijk door dominee C. Doelman) gedoopt als dochter van Leunis Arentszn.
Keiser (geboren in Renesse en landbouwer te Dirksland) en Willemijntje Michelsdochter de
Groot(e) (geboren onder Sommelsdijk, dochter van een welgestelde landbouwer). Getuigen bij
Neeltjes doop waren Willem Michielszn. (de broer van haar moeder) en Hubrecht Joosen van
den Oudendijck.
De vader van Neeltje die rond 1635 geboren zal zijn was in elk geval tussen 1644 en 1683
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pachter van grond te Dirksland. 200 In 1662 bezat hij grond in de polder van Sommelsdijk,
westelijk van kavel 15. 201
Willemijntje de Groot was een dochter van Michiel Corneliszn. de Groot en Anneke Willems.
Dit paar trouwde in Sommelsdijk op 13 april 1627. Michiel behoorde zoals reeds is opgemerkt
tot de grootgrondbezitters van Sommelsdijk. Hij bezat 109 gemeten en 234 roeden land (=
44,5 hectaren) in de polder “de Oude Plaat”, tussen de polder van Dirksland en het Oudeland
van Sommelsdijk. Voorts bezat hij (in 1641) een huis aan de Voorstraat te Sommelsdijk, thans
(2003) genummerd als 43. 202 Daarnaast bezat hij (in 1659) twee percelen land in het Oudeland
van Sommelsdijk (toen genummerd als 192 en 193) met een totale omvang van ruim 9
gemeten. 203
Mogelijk slaat de toevoeging “de Groot(e)” aan de naam van Michiel Corneliszn. op de
omvang van zijn bezit, al kan zij natuurlijk ook een aanwijzing zijn voor zijn lichaamslengte.
In 1641 woont hij “te landewaert”, d.w.z. buiten het dorp, vermoedelijk op een boerderij in de
Oude Plaat.
Willemijntje Michiels de Groot stelde op 15 juli 1676 een testament op waarin werd bepaald
dat haar man Lonis Ceijsers na haar overlijden voogd zou worden van haar dochter Neeltje
Lonis. 204 Op deze wijze kon de Weeskamer worden gesecludeerd.
Met haar broer Willem (die zijn vader als landbouwer opvolgde) erfde Willemijntje
hoogstwaarschijnlijk een aanzienlijk vermogen, dat vervolgens deels bij Neeltje Leunis
Keysers terecht moet zijn gekomen. Neeltje was de enige erfgenaam van haar ouders. Zoals
reeds is opgemerkt heeft deze erfenis vermoedelijk de grondslag gelegd voor de koop door
Pieter Arents Leune van de wagenmakerij te Brouwershaven in 1694.
Neeltje fungeerde in Brouwershaven als weesmoeder (= regentes van het weeshuis). Zij is als
zodanig vermeld op 29-12-1728, 30-12-1729, 29-12-1730 en 29-12-1731, telkens omschreven
als Aarjaantje Keijser, weduwe van Leune. 205
De wagenmakerij
Over de wijze waarop Pieter Leune in Brouwershaven het beroep van wagenmaker uitoefende
zijn we niet of nauwelijks geïnformeerd. Toch kunnen we ons daar wel een betrouwbare
voorstelling van maken aan de hand van een door M.K. Buth vervaardigde schets van het werk
van een wagenmaker in vroeger tijden, vooral omdat Buth’s beschrijving is toegespitst op
Schouwen-Duiveland, dat qua bedrijvigheid en cultuur in de 18de eeuw veel overeenkomst met
Goeree-Overflakkee vertoonde. Buth merkt over de wagenmaker onder meer het volgende op:
206
“Het werk van de wagenmaker bestond niet uitsluitend uit wagens maken. Hoofdzakelijk
bestond het werk uit onderhoud van wagens en rijtuigen. Verder werden in de wagenmakerij
gemaakt: eggen, slepers, zwengen, ploegbalken en ploegstaarten, molborden, hooiharken,
stelen voor alle mogelijke kleine handwérktuigen, dorsvlegels, graanschoppen, kruiwagens,
wagenwippen enz. Nog iets bijzonders, door de wagenmaker gemaakt, was de bokkewagen.
Heel vaak werd door de boer bij de aanschaf van een nieuwe menwagen tegelijkertijd een
miniatuur van de menwagen besteld als bokkewagen voor de kinderen. Een gaaf exemplaar
van een dergelijke bokkewagen is in het bezit van het landbouwmuseum te Dreischor.
De reparaties waren meestal haastwerk. Aan het eind van de dag kwam een boer het werk
brengen, de volgende morgen had hij de menwagen weer nodig voor het “peeën” mennen. Bij
een stel afgekraakte spaken of rongen moest dan snel en tot laat in de avond gewerkt worden.
Tussen al deze werkzaamheden door werd er dan wel aan een nieuwe menwagen gewerkt.
Deze werd vaak op voorhand gemaakt, uiteraard ook wel op bestelling.
Het aantal wagens dat per jaar door een wagenmaker op de dorpen nieuw gemaakt werd, was
maar één of twee, dat was dan een goed jaar voor de wagenmaker.
Vrijwel ieder dorp had een eigen wagenmakerij; een wagenmaker was zelden tegelijkertijd
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timmerman, dit ging niet goed samen. 207 Bij een wagenmaker moest er altijd “haasje
rep”gewerkt worden, want de boer stond te wachten, timmermanswerk heeft de tijd en kan
eventueel langer duren.
Timmermanswerk is meestal recht toe recht aan, aan een wagen of een eg was geen hoek recht.
De wagenmaker werkte niet met tekeningen, alles lag vast via mallen of had hij in zijn hoofd.
De mallen gingen vaak over van vader op zoon, het model was aan geen mode onderhevig. De
wagenmaker gebruikte nooit centimeters, maar werkte met duimen.
In Zeeland maakten de meeste wagenmakers de wielen helemaal zelf, inklusief de “bosten”.
De velgen en de naaf waren gemaakt van het beste iepehout, de spaken waren van gekloofd
eikehout, of beter soms van acaciahout; de spaken werden ook in Zeeland meestal per bos
ingekocht.
Tussen de dorpssmid en de dorpswagenmaker was een trouwe samenwerking. Het ijzerwerk
aan de wielen bijvoorbeeld werd in fasen aangebracht, eerst de banden om de “bosten”, dan
pas werden de gaten geboord voor de spaken om scheuren te voorkomen.
Wanneer de velgen met de spaken en de naaf secuur in elkaar zaten, werden de wielen weer
naar de smid gerold, die er de stalen wielbanden op de wielsteen omheen legde. Daarna ging
het wiel weer terug en werd het gat van de naafbus er met “d’n schoeper” (grote handboor)
ingeboord. A1 met al werden de wielen wel twee of drie maal tussen de smid en de
wagenmaker heen en weer gerold. In de meeste dorpen woonde de wagenmaker naast of
vlakbij de smid.
De iepestammen, die nog gezaagd moesten worden, werden al ingedeeld naar functie,
bijvoorbeeld: een bepaalde kwaliteit hout werd van te voren reeds uitgezocht voor de
bovenbomen van de zijladders, die gebogen moesten worden. De takken van de “eerste broek”
(eerste zijtakken van de boom) waren uitstekend hout voor de wielnaven, de laatste takken
vóór de “musters” (kleine takken) waren ideaal voor de zwengen.
Dit indelen naar functie werd gedaan door houtzagers, mensen die rondtrokken en bij de
wagenmakers de iepebomen met de hand in platen (dikke planken) van 2,5, 3 of 4 duim
zaagden, al naar gelang de functie voor het hout.
De boomstam werd op een zaagbok gelegd van 2,5 à 3 meter hoog. Eén man ging boven op de
stam staan, dit was meestal de leider, de secundaire man stond onder de stam. De man die
onder stond, probeerde met een hoed of grote pet het zaagsel van hem af te houden, meestal
had hij hiervan chronisch ontstoken ogen. Met de kraanzaag werd de stam dan in platen
gezaagd. Dat dit werk zwaar en moeilijk was, leidt geen twijfel.
Op de door de houtzagers gezaagde platen werd door de wagenmaker met houten mallen de
vorm van de onderdelen afgetekend. De bovenbomen van de zijladders werden, na gezaagd te
zijn en nadat de gaten voor de scheden er in geboord en gestoken waren, één of twee weken in
een lange bak met water gelegd, soms zelfs enkele malen gekookt. Na dit proces werd de
bovenboom met klemmen en stempels tegen het plafond van de wagenmakerij in de vorm
gebogen op de zijladder, die dan al zo ver klaar was. Tijdens dit buigen gebeurde het nog al
eens dat de bovenboom bij een gat voor een schede brak, wanneer alles bijna klaar was. De
wagenmaker kon dan weer opnieuw beginnen.
Op Goeree-Overflakkee werden de lange wieghouten, die op Schouwen-Duiveland ook
gebogen waren, gebogen tussen in de grond geslagen paaltjes in bijvoorbeeld een drinkput
voor vee. Al het andere dat gebogen was aan de menwagens werd gebogen uitgezaagd.
Rijk is een wagenmaker nooit geworden van zijn ambacht. Het was een leven van keihard
werken en kwalitatief zeer degelijk werk leveren, want de klant was niet gauw tevreden.
Bovendien moest vaak gewerkt worden tegen een minimale beloning.”
Ervaringen in Brouwershaven
51

Pieter Leune is gedurende zijn verblijf in Brouwershaven diverse malen getuige is geweest van
overstromingen. Die deden zich voor in 1711, 1714, 1715, 1719 en 1720. Ze zullen het lokale
leven ingrijpend hebben beïnvloed. De sporen van de watersnoodramp van 26 januari 1682
(waarbij de stad en de omliggende polders zware schade leden en de nabij gelegen stad
Bommenede geheel werd verzwolgen) zullen bij de komst van Pieter rond 1690 nog zichtbaar
geweest zijn en, naar aan te nemen valt, de gemoederen nog beroerd hebben .Vermoedelijk
bleven overstromingen voor de wagenmakerij niet zonder gevolgen. Gedupeerde boeren
zullen wel problemen hebben gehad met het betalen van rekeningen. Daar stond waarschijnlijk
tegenover dat er telkens na een watersnood behoefte ontstond aan de bouw van nieuwe
boerenwagens, gereedschappen, vaten e.d. of de reparatie ervan.
In 1709 maakte Pieter Leune een zeer strenge winter mee die de kosten van levensonderhoud
sterk deed stijgen. Vermoedelijk is zijn bedrijfsvoering vier jaar later beïnvloed door de
veepest die in de periode 1713-1720 (en ook later) vernietigend toesloeg in de veestapel en
die menig boerenbedrijf zal hebben geruïneerd.
De St. Nicolaaskerk te Brouwershaven
Omdat Pieter Leune actief betrokken was bij het kerkelijk leven te Brouwershaven sta ik kort
stil bij enige bijzonderheden over de Sint Nicolaaskerk die nog steeds door zijn monumentale
afmetingen (82,5 meter lang, 28,5 meter breed en 24,9 meter hoog) het aangezicht van
Brouwershaven in hoge mate bepaalt. De kerk ziet er zo uit:
De bouw van deze kerk is waarschijnlijk in 1293 begonnen. Het middenschip dateert uit 1300,

de zijbeuken uit 1400 en het koor uit het einde van de 15de eeuw. Er is dus gedurende twee
eeuwen aan de kerk gebouwd. In 1573 kwam de kerk in protestantse handen. Van 1608 tot
1873 waren er twee predikanten aan de kerk verbonden. 208 De eerste toren werd in 1667
gebouwd en had drie klokken. In 1734 werd de toren vernieuwd en in 1883 herbouwd. Omdat
de grootste van de toen resterende twee klokken er niet in kon hangen werd de toren in 1932
vergroot. Deze klokken zijn een Mariaklokje uit 1510 en een door Jan van Borsele in 1604
geschonken grote klok. In 1943 voerden de Duitse bezetters beide klokken weg. Ze werden
teruggevonden op de bodem van het IJsselmeer in een gezonken schip. In 1946 zijn ze weer in
de toren gehangen. Het huidige portaal onder het orgel was vanouds de hoofdingang. In 1500
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bestond het plan om hier een grote toren te bouwen, passend bij de allure van het kerkgebouw.
Dit plan is niet uitgevoerd, naar we mogen aannemen door geldgebrek. Wel werd toen het
portaal van de zijingang (dat thans als hoofdingang functioneert) aangebracht.
Het orgel werd in 1557 gebouwd door de beroemde orgelbouwer Hendrik Niehoff uit ‘s
Hertogenbosch. Het binnenwerk werd rond 1880 gesloopt. De kast werd verkocht aan het
Rijksmuseum te Amsterdam, doch (dank zij de inspanningen van een plaatselijke notaris) in
1900 teruggekocht. Thans zijn alleen de frontpijpen nog authentiek. De Nederlandse
orgelbouwer Van Vulpen zorgde voor fraai nieuw pijpwerk.
De preekstoel, uitgevoerd in Roccocostijl, stamt uit 1773 en de avondmaalstafel voor de
kansel met bijbehorende banken uit 1600. Pieter Leune heeft de herenbanken in hun huidige
gedaante niet gekend want die stammen uit 1779. Daarentegen heeft hij de beide
kaarsenkronen aanschouwt want die waren er al in 1644. In het (imposante) koor stond eens
het hoofdaltaar, gewijd aan Petrus en Paulus. In de nissen bevonden zich de altaren van de
gilden. Na de beeldenstorm bleken twee hooggeplaatste beelden (te weten van Nikolaas en
Jacobus Major) de vernielingen van de “gereformeerden” te hebben overleefd. Zij zijn thans
bovenin het koor zichtbaar. De konsistoriekamer (die door Pieter Leune gelet op zijn
kerkelijke functies veelvuldig zal zijn betreden) dateert uit het midden van de 16de eeuw; de
schouw in deze ruimte met fraai tegelwerk en een gesneden houtenkap stamt uit 1650.
Van het avondmaalszilver (daterend uit de periode 1679-1786) is in 1970 een deel gestolen.
Tijdens de watersnoodramp van 1953 heeft de kerk veel geleden. In de periode 1984-1994 is
het kerkgebouw wederom gerestaureerd. Voorzienbaar is dat dit nog vaak zal gebeuren. Het is
voor de huidige Nederlands-Hervormde Gemeente te Brouwershaven een zware opgave
(ondanks aanzienlijke overheidssteun via Monumentenzorg) om de lasten die met het reguliere
onderhoud gemoeid zijn op te brengen. Van het orgel en de preekstoel is de volgende foto
gemaakt:
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7.

Pieter Pieterse Leune (1713-1745)

Pieter Pieterse Leune, die op 19 mei 1713 in Brouwershaven is gedoopt als zoon van Pieter
Arents Leune en Neeltje Leunis Keysers, trouwde op 31 maart 1743 (na een ondertrouw op 7
maart van dat jaar) te Dirksland met Adriaentje Maertens Bosloper (ook wel omschreven als
Van den Bos). Hij betaalde er 3 gulden voor en was toen bijna 30 jaar oud. Blijkens het
trouwboek van de Ned. Geref. kerk van Dirksland is zijn echtgenote geboren ‘onder’
Melissant. Deze formulering wijst erop dat zij werd geboren in één van de polders die deze
plaats omringen. Aannemelijk is dat Pieter Pieterse Leune tussen 1735 en 1738 naar Ouddorp
is verhuisd waar hij in het voetspoor van zijn vader wagenmaker werd, vermoedelijk als
knecht. Zo keerde het geslacht Leune terug op Goeree. De wagenmakerij waar Pieter in dienst
trad was waarschijnlijk gevestigd aan de Weststraat te Ouddorp. Zeker is dat zich in 1642 in
deze straat een wagenmakerij bevond, eigendom van Claes Wouters Verduyn. Deze werd op 6
augustus 1642 verkocht aan Cornelis Willems van Mierop. 209 Ouddorp was vermoedelijk te
klein voor meer dan één wagenmakerij. Pieter’s broers Adriaan en Leunis waren hem als
wagenmakers voorgegaan. Net zoals voor zijn oudste broer lag er voor hem in Brouwershaven
geen toekomst als wagenmaker, gegeven zijn plaats in de kinderrij.

De overstap van Brouwershaven naar Ouddorp en omgekeerd kwam toen geregeld voor. De
afstand was via het water betrekkelijk eenvoudig te overbruggen In Brouwershaven treffen we
aan het begin van de 18de eeuw familie-namen aan die oorspronkelijk in Ouddorp zijn te
traceren zoals Tanis en Grinwis.
Op 28 februari 1738 meldt Pieter Pieterse Leune zich bij notaris Thomas Grinwis te Ouddorp
(waar hij kennelijk dan al woont) om de procureur E. Pieterse Slingerlant te Ouddorp te
machtigen om namens hem een vordering in te stellen tegen de erfgenamen van Jacob Krijnse
Kievit en Jannetje Dons, die zich beriepen op hun recht van naasting (zie hiervoor hoofdstuk
4). Het geschil had betrekking op de koop van een huis (door Pieter) aan de ring van Ouddorp,
ten oosten van de kerk, gekocht van de erfgenamen van Josyna Lompe, weduwe van Abraham
Edens. Getuigen van het proces-verbaal zijn Cornelis Gommerse Leenschap en Lucas Grinwis.
Het werd door Pieter Pieterse Leune zelf ondertekend. 210
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In Ouddorp wordt op 18 augustus 1743 (na 4 1/2 maand huwelijk) Pieter’s zoon Adrianus
Leune gedoopt. De keuze van de naam Adrianus is opmerkelijk. Gebruikelijk was dat de
eerstgeboren zoon naar zijn opa van vaderszijde werd genoemd. Was dat ook hier gebeurd,
dan had de zoon van Pieter en Adriaantje ‘Pieter’ geheten. De vader van Adriaan is bij de
geboorte-aangifte in Ouddorp genoteerd als Pieter Pieterse Leune. Bij de doop van Adriaan
zijn geen getuigen aanwezig. Het is denkbaar dat van de gebruikelijke norm bij de naamgeving
is afgeweken omdat de boreling reeds na vier maanden huwelijk ter wereld kwam. Mogelijk
werd dit als een zondige daad beschouwd en werd Pieter’s vader (een man van aanzien) om
die reden niet vernoemd. Het is aannemelijk dat de jonge Adriaan is genoemd naar zijn
overgrootvader, Aren Cornelisz. Leune, dan wel naar de oudste broer van zijn vader, die ook
Adriaan heette. Op 30 mei 1745 volgde de doop van dochter Neeltje. Ook dan zijn er geen
getuigen aanwezig. Dit meisje is ofwel genoemd naar een zus van Adriaantje Bosloper, die op
12 augustus 1696 in Ouddorp is gedoopt, dan wel naar Neeltje Leunis Keysers. Het laatste is
het meest waarschijnlijk.
Pieter Leune zou niet lang getrouwd zijn. Hij overleed reeds in augustus 1745 op 32-jarige
leeftijd in Ouddorp, waar hij op 18 augustus van dat jaar werd begraven op de oude
begraafplaats aan de Weststraat, kort na de geboorte van zijn tweede kind. Zijn weduwe
betaalde aan de kerk voor zijn begrafenis ƒ 3,-, hetgeen op enige welstand duidt. Velen werden
in die tijd pro deo begraven. Kort voor zijn overlijden (dat zij kennelijk zagen aankomen),
namelijk op 13 augustus 1745, stelden Pieter en zijn vrouw Adriaantje een testament op
(waarin hij als meester-wagenmaker wordt omschreven), waarbij bepaald werd dat hun
bezittingen zouden overgaan naar de langstlevende partner. Als voogden van hun kinderen
werden aangewezen: Jacob Kasteleijn en Leunis Leune (broer van de overledene). Getuigen
waren Pieter Grinwis en Jacob Sonnemaire. 211
Adriaantje Bosloper
Wie was Adriaantje Maertens Bosloper, ook wel omschreven als Adriaantje van den Bos? Zij
was een dochter van Maerten Bosloper en Grietje Leenderts Witte en is hoogstwaarschijnlijk
genoemd naar de moeder van haar moeder: Adriana (“Ariaantje”) Maartense van der Weel
(Wiel), voortkomend uit een oud Ouddorps geslacht dat tot de tweede helft van de 16de eeuw
traceerbaar is. Adriaantje Bosloper woonde vóór haar huwelijk (vermoedelijk kortstondig)
‘onder’ Melissant, een dorpje op Flakkee in de nabijheid van Ouddorp. Toen zij geboren werd
waren Goeree en Flakkee nog niet vast met elkaar verbonden, al kon men bij laag water in het
midden van de 18de eeuw met paard en wagen van het ene naar het andere eiland rijden, soms
zelfs te voet de overzijde bereiken. Omstreeks 1200 is nog geen enkel deel van het huidige
Overflakkee bedijkt. Pas vanaf de 15de eeuw is er sprake van bewoning. Vermoedelijk
vestigden zich na de inpolderingen talloze migranten, waaronder de voorouders van Adriaantje
Bosloper, mogelijk vanuit West-Brabant. 212
Hoogstwaarschijnlijk is Adriaantje Bosloper op 7 december 1721 in Ouddorp gedoopt,
waarbij haar grootmoeder van moeder’s zijde als getuige optrad.
Over haar voorgeslacht is het volgende bekend. Op 27 april 1687 huwde te Ouddorp Willem
Maertense (Bosloper) met Maatje Jans. In het trouwboek staat niet vermeld waar zij vandaan
kwamen. In juli 1751 wordt ene Willem Maertense (vermoedelijk dezelfde als de zoëven
genoemde) ‘in het land zijner vaderen’ in Princelant (= Dinteloord) begraven. Mogelijk ligt
daar de bakermat van het geslacht Bosloper. Het oudste doopboek van Prinsenland begint in
1661. Daarin valt echter geen Willem Maertense te vinden. Tot de geslachten die destijds in
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Prinsenland leefden, behoort voor zover bekend geen familie Bosloper (of Van den Bos).
Willem en Maatje kregen te Ouddorp zeven kinderen, waarvan er zeker drie jong overleden.
Op 29 januari 1690 werd hun dochter Grietje gedoopt. Getuige was Matje Jans. Er bleven
twee zoons in leven: Pieter, gedoopt te Ouddorp op 16 maart 1698 (na een eerder overleden
zoon Pieter die op 6 november 1693 te Ouddorp was gedoopt) en Maerten, gedoopt te
Ouddorp op 3 februari 1692. Getuige bij de doop van Maerten is Neeltje Jans. Deze Maerten
zal de vader van Adriaantje Bosloper zijn, gelet op zijn naam en gelet op het geboortejaar van
Adriaantje. 213 Maerten trouwde op 12 december 1715 met Grietje Leenderts Witte, gedoopt
te Ouddorp op 30 september 1696 en aldaar begraven op 6 maart 1740. Zij kregen drie
dochters en drie zoons. Een van deze zoons was Pieter, gedoopt te Ouddorp op 9 maart 1732.
Deze trouwde op 1 april 1764 met Laurijntje Jacobs Kievit (gedoopt op 19 maart 1741 te
Ouddorp), uit welk huwelijk vier dochters en zes zoons geboren werden.
Op 12 augustus 1696 werd dochter Neeltje van Willem Maertense en Maatje Jans gedoopt te
Ouddorp. Getuige is (opnieuw) Neeltje Jans. Mogelijk is het tweede kind van Adriaantje
Bosloper en Pieter Leune naar deze Neeltje genoemd (i.p.v. naar Neeltje Leunis Keysers).
De vader van Adriaantje Bosloper bezat twee boerderijen (“haeymeet steeën”), één in het
Oudeland en één in het Oude Nieuwland. Op 11 april 1739 leende hij van de Doopsgezinde
kerk te Ouddorp 600 gulden met deze boerderijen als onderpand. 214 Op 20 juni 1740 betaalde
hij aan deze kerk voor deze lening 24 pond rente en op 15 maart 1742 loste hij zijn schuld af
“zodat die dood en van geen waarde is”. 215
Grietje Leenderts Witte is een dochter van Leendert Pieterse Witte en Adriaentje Maertens van
der Wiel. Het huwelijk van deze ouders werd op 3 juli 1695 in Ouddorp voltrokken. 216
Na het overlijden van Pieter Leune in 1745 hertrouwde zijn weduwe op 26 maart 1747 te
Ouddorp met de wagenmaker Bartel Seijs, die afkomstig was van het eiland Tholen en die
vermoedelijk in dezelfde wagenmakerij werkzaam was als Pieter Leune. Uit dit huwelijk werd
als eerste een zoon Maarten geboren, die in Ouddorp op 29 oktober 1747 werd gedoopt. Deze
Maarten zal zijn genoemd naar de vader van Adriaantje. Kort daarna verlieten Adriaantje,
Bartel en hun kinderen Goeree en vestigden zich op het eiland Tholen. Daar breidde hun gezin
zich verder uit (zie het volgende hoofdstuk).
Neeltje Leune (gedoopt te Ouddorp op 30 mei 1745) deed op 28 maart 1766 belijdenis te Sint
Annaland. Op 21-jarige leeftijd (en wel op 31 december 1766) huwde zij daar met Leendert
Maartenszn. Goedegebuure. Hun eerste kind werd naamloos op 9 augustus 1767 te Sint
Annaland begraven. Hun tweede kind werd Pieter genoemd (hoogstwaarschijnlijk naar de
vader van Neeltje) en op 9 april 1769 in Sint Annaland gedoopt. Getuigen waren Bartel Seys
en Ariaantje van den Bos. Pieter is op 16 december 1775 begraven. 217
Leendert Goedegebuure hertrouwde te Sint Annaland op 11 april 1770 na een ondertrouw op
23 maart van dat jaar. Neeltje Leune is dus niet ouder dan 24 jaar geworden.
Ouddorp
In aanvulling op hetgeen aan het eind van hoofdstuk 3 over Ouddorp reeds is opgemerkt
volgen hier nog enkele bijzonderheden over dit dorp.
De grond rondom Ouddorp was in de 17de en in het begin van de 18de eeuw in het bezit van
de familie Hofdijk van Beresteyn. Deze benoemde rond 1700 de uit Engeland afkomstige
chirurgijn Thomas Greenwich tot rentmeester. Toen de vier Ouddorpse polders in 1724 als
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heerlijkheden verkocht werden, kwamen ze allen in handen van de familie Greenwich,
waarvan de naam werd verbasterd tot Grinwis. 218 Deze familie benoemde de bestuurders van
de polders (“mannen van beschikke”), stelde de predikanten aan en benoemde de lagere
ambtenaren. Toen in 1798 (als vrucht van de Franse bezetting) de “Heerlijke rechten” werden
afgeschaft, bleef de familie Grinwis lange tijd de hoogste ambten vervullen.
De torenklok van de Hervormde kerk werd (zoals destijds op het platteland gebruikelijk) drie
maal per dag geluid (om 8 uur, ‘s middags om 12 en ‘s avonds om 8 uur), afgezien van brand,
watersnood, begrafenissen en kerkdiensten. De klok dateert uit 1641, en is voor het
eerst geluid op de doopdag van Johannes Pretorius (in 1642), de stichter van de Republiek
Transvaal (Zuid-Afrika), wiens vader destijds predikant in Ouddorp was.
Aan het eind van de 18de eeuw (in 1795) telde Ouddorp 230 huizen en 1287 inwoners. In
1732 bedroegen deze getallen resp. 127 en 550 (exclusief kinderen onder de vier jaar, die toen
niet werden meegeteld). Tussen 1732 en 1795 is Ouddorp dus behoorlijk gegroeid.
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8.

Adrianus Leune (1743-1813)

Adrianus Leune werd op 18 augustus 1743 in Ouddorp gedoopt. Precies op zijn tweede
verjaardag (dus op 18 augustus 1745) werd zijn vader Pieter Leune begraven. Hij heeft deze
dus nauwelijks gekend. Met zijn moeder, zijn stiefvader Bartel Seys, zijn zusje Neeltje en zijn
halfbroer Maarten Seys verhuisde Adrianus (Adriaan) in 1748, dus op vijfjarige leeftijd, van
Goeree naar het eiland Tholen waar ze zich vestigden in het dorp Sint Annaland. Bartel Seys
werd daar wagenmaker. Hij was in Sint Annaland geen onbekende. In het vlakbij gelegen Sint
Maartensdijk was hij op 11 mei 1721 gedoopt. 219 In Sint Annaland woonden rond 1748
verscheidene familieleden van hem.
Zoals reeds is opgemerkt is het in hoge mate waarschijnlijk dat Adriaantje Bosloper Bartel
Seys via het werk van Pieter Leune leerde kennen. Waarschijnlijk waren Bartel en Pieter in
dezelfde wagenmakerij werkzaam. Hoe dit ook zij, onder het toeziend oog van zijn vader
Pieter Seys, kocht Bartel op 6 augustus 1751 van Cornelis Haze diens huis met
wagenmakerswinkel aan de Voorstraat te Sint Annaland. 220 Het betreft mogelijk de
wagenmakerij die in de eerste helft van de 18de eeuw eigendom was van Adrianus Leune, de
oudste broer van Pieter Pieterse Leune en oom van de Adrianus Leune die in dit hoofdstuk
centraal staat.

In de dorpsrekeningen van Sint Annaland en in schepenacten bretreffende deze plaats komt
Bartel Seys in de tweede helft van de 18de eeuw geregeld voor. Zo ontving hij in 1754 7
schellingen en 8 groten vlaams voor “eenig goet gemaakt voor de kaay”. 221
In 1749-1750 werd aan hem 2 schellingen betaald wegens reparatie van de nachtwakersklep.
Deze klus verrichtte hij ook in 1789. 223 In verband met het bezit van een huis met schuur
werd hij in 1769 aangeslagen voor “huisschatting” (vergelijkbaar met de huidige onroerend
zaakbelasting). Hij betaalde er 1 pond en 10 schellingen voor. 224
Adriaantje Bosloper en Maarten Seys kregen behalve hun in Ouddorp geboren zoon Maarten
ook in Sint Annaland kinderen. 225
222
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Op 15 maart 1752 werd daar hun zoon Pieter Seys gedoopt, hoogstwaarschijnlijk genoemd
naar de vader van Bartel. Daarna volgde zoon Hubrecht (mogelijk genoemd naar Bartel’s opa
Huybrecht Seys); hij werd gedoopt op 24 maart 1754. De eerste dochter van Adriaantje en
Bartel werd Grietje genoemd, ongetwijfeld naar de moeder van Adriaantje. Zij werd in Sint
Annaland op 23 mei 1756 gedoopt. 226 Op 29 oktober 1758 volgde de doop van Katje Seys,
die naar de moeder van Bartel zal zijn genoemd. Adriaantje Bosloper werd in het doopboek
omschreven als Adriaantje van den Bos. 227 In 1763 kwam een drieling ter wereld die nog in
dat jaar overleed. Deze kinderen werden naamloos begraven te Sint Annaland op 1 september
1763, 18 oktober 1763 en 14 november 1763.
Tenslotte werd op 8 december 1765 zoon Hubrecht gedoopt. 228 De gelijknamige eerdere zoon
uit 1754 was toen kennelijk al overleden.
Adriaantje Bosloper wordt enige malen in ongunstige zin vermeld in de notulen (acta) van de
Ned. Geref. kerk van Sint Annaland. Op 24 december 1759 wordt genoteerd: “Adriaantje van
den Bos voert slegte huishouding met haar man; ze moet afblijven”. 229 Afblijven betekende
dat ze niet aan het avondmaal mocht deelnemen. Op 13 oktober 1760 wordt (samengevat)
aangetekend: “Ariaantje van den Bos moet nogmaals wegens ergerlijk gedrag afblijven”. 230
Samen met Janna de Rijke wordt ze op 8 oktober 1762 berispt voor “aanhoudende
dronkenschap”. 231
Op 68-jarige leeftijd werd Adriaantje Bosloper te Sint Annaland begraven en wel op 4 oktober
1789. Ze werd in het begraafboek genoteerd als “Van den Bosse”. Bartel Seys overleed te Sint
Annaland op 29 mei 1800.
Adrianus Leune groeide in Sint Annaland op. Hij deed er op 1 april 1774 belijdenis.
Aannemelijk is dat zijn huiselijk leven sterk is gedomineerd door het werk van zijn stiefvader
Bartel Seis. Deze was niet alleen wagenmaker doch ook landbouwer. In 1758 is hij pachter
van het tweede blok in de Suzannapolder. 232 Adriaan Leune zal als jongen (in 1758 was hij 15
jaar oud) veelvuldig op het land van zijn stiefvader hebben meegeholpen, samen met zijn
halfbroer Maarten. Later zou hij zelf diverse stukjes grond in Sint Annaland bewerken.
Voordat Adrianus in St. Annaland gerechtsbode werd (zie verderop) was hij werkzaam als
wagenmakersknecht, naar we mogen aannemen bij zijn stiefvader. 233
Over het leven van Adrianus Leune zijn de volgende bijzonderheden bekend. 234 Zeker is dat
hij in Sint Annaland geen kerkelijke functies vervulde, anders dan zijn grootvader Pieter in
Brouwershaven. Een maand voor zijn huwelijk, namelijk op 3 juni 1783, kocht hij voor 135
ponden vlaams een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Straat in Sint Annaland. 235
Het is niet duidelijk wat met “de Straat” is bedoeld. Mogelijk ging het om de Kerkstraat,
omdat Adrianus op 13 december 1795 een huis (met schuur en erf) verkocht dat in die straat
gelegen was. 236 Vermoedelijk was Adrianus in 1783 in staat een eigen huis te kopen dank zij
de welstand van zijn schoonfamilie. Het is vrijwel uitgesloten dat hij dit heeft kunnen doen op
basis van zijn verdiensten als bode (zie verderop).
In 1786 wordt hij aangeslagen voor het betalen van “familiegeld”. Daarbij werd hij ingedeeld
in de laagste categorie (‘“ de classis 28”) zoals verreweg de meeste inwoners van Sint
Annaland. 237 Op 23 november 1789 wordt hij vermeld op het kohier inzake de 25ste penning.
238
In 1792 wordt hij aangeslagen voor “huisschatting”; hij moet 1 pond, 13 schellingen en 4
groten vlaams betalen. 239
Op 5 april 1787 kocht hij zijn eerste stukje grond. Het was een hof ter grootte van 79 roeden,
gelegen aan het Nieuwe Pad in de Cureelanden tussen de hoven van de weduwe van Cornelis
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van der Walle en van Andries Izakse de Jonge, thans (2003) gesitueerd tussen het Nieuwe Pad
en de Veilingweg. Hij betaalde er 26 ponden, 13 schellingen en 4 groten vlaams voor. 240
Ruim 57 roeden daarvan werden op 1 juni 1807 verkocht. 241
Uit de boedel van monsr. Pieter Gakeer kocht Adrianus op 6 augustus 1790 een huis met
schuur en erf aan de Voorstraat te Sint Annaland. Hij betaalde er 146 ponden voor. Voor dat
bedrag had hij ook ingezet. Niemand bood meer. 242 Eveneens uit het bezit van zijn
schoonfamilie kocht hij vervolgens op 6 april 1791 2 gemeten en 131 roeden bos en zaailand,
gelegen in de Vijfde Mate Dijkersgemeten voor 55 ponden vlaams. 243 Vermoedelijk lag deze
grond in het “Achterbos”, in de hoek tussen de Winkelzeesche Watergang en de
Winkelzeesche Weg, naast de Rokushoek en de Barendietenhoek in de Oudelandpolder. Enige
maanden later kocht hij (eveneens uit de boedel van Pieter Gakeer) 2 gemeten en 258 roeden
schaarbos en rietveld in de Vijfde Mate Dijkersgemeten voor 143 ponden, 14 schellingen en
10 groten vlaams. 244 Tenslotte werd op 30 maart 1799 een weiland gekocht ter grootte van 6
gemeten en 164 roeden, gelegen in de Barendietenhoek (naast grond van zijn halfbroer
Maarten) in de Winkelee, in de Oudelandpolder van Sint Annaland. Adrianus betaalde er 41
ponden voor. 245
Over de jaren 1789 tot en met 1792 betaalde Adriaan aan de schepenen van Sint Annaland 5
schellingen per jaar wegens pacht van een stuk grond genaamd “Kijk in de pot”. 246
De ligging van de genoemde percelen grond buiten het dorp kan globaal als volgt worden
geschetst:

A = het dorp Sint Annaland
B = de Oudelandpolder
C = de Breedenvlietpolder
D = de Suzannapolder
X = de Vijfde Mate Dijkersgemeten, met links de Rokushoek en rechts de Barendietenhoek
Van 1804 tot en met 1806 was Adrianus Leune belast met het innen van het havengeld te Sint
Annaland. Hij ontving er een jaartractement voor van 8 schellingen en 10 groten vlaams. In
1806 bracht het havengeld 9 ponden, 17 schellingen en 6 groten vlaams op. 247
Adrianus Leune was in Sint Annaland primair werkzaam als gemeente-bode, ook wel
omschreven als gerechtsbode. Hij volgde in die functie Cornelis Gelderman op, nadat die op
82-jarige leeftijd was overleden. Op 9 december 1784 verzocht Jan Amijs (vermoedelijk de
rentmeester van de Ambachtsheerlijkheid van St. Annaland) de ambachtsvrouwe van het dorp
om Adrianus Leune in zijn plaats te benoemen. Amijs omschreef de kandidaat als “een man
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van goet en ordentelijk gedrag”. Adrianus had reeds gedurende twee jaar Gelderman
geassisteerd en werd gekwalificeerd als “redelijk welgeleert wegens lezen en schrijven”. Amijs
meende dat een jaarsalaris van fl. 100 (“of iets meer”) passend zou zijn. 248
Adriaan Leune werd de eerste van vier generaties Leune die de functie van gemeentebode
hebben vervuld. Deze bode had een gevarieerd takenpakket. Hij was tevens havenmeester,
klokluider, dorpsomroeper en aflegger van overledenen, lijkdienaar en postbode.
Over de gemeentebode van Sint Philipsland (aan de overkant van de Krabbenkreek) ten tijde
van de Republiek vermeldt Uil dat de ambachtsheren deze functionaris aanstelden. Deze stond
het college van schout en schepenen en hun secretaris ter zijde. Hij was een manusje van alles
en vervulde onder meer de functie van schutter. Deze taak hield het verzamelen in van
loslopend vee. De bode was ook een politiebeambte ten dienste van de schout, grafdelver en
sluiswachter, soms ook bode van het polderbestuur. De bode had een onderscheidingsteken,
een zogeheten bodebus. Die in Sint Philipsland dateerde uit het einde van de 17de eeuw en zag
er zo uit: 249

Vermoedelijk zal er veel verwantschap zijn geweest tussen de positie en de taken van de bodes
te Sint Philipsland en te Sint Annaland.
Gelet op de uit te voeren taken is het aannemelijk dat een bode moest beschikken over een
zeker gezag en over de nodige sociale vaardigheden. Hij zal, teneinde voor benoeming en
herbenoeming in aanmerking te kunnen komen, van onberispelijk gedrag blijk gegeven moeten
hebben. Hij diende qua burgerlijk gedrag het goede voorbeeld te kunnen geven, gegeven zijn
centrale plaats in de dorpsgemeenschap. Op deze wijze geredeneerd kunnen we ons
vermoedelijk een globaal beeld vormen van de persoon Adriaan Leune en diens sociale
positie.
Van bode Adriaan Leune is nog het volgende bekend. Drie maal per week kwam er in
Stavenisse een zeilboot uit Zierikzee aan met (o.m.) ambtelijke stukken voor de gemeenten op
het eiland Tholen. Telkens liep Adriaan op zijn klompen naar Stavenisse en terug
(hoogstwaarschijnlijk via de Annavosdijk en de Oudelandsedijk) voor het afhalen en bezorgen
van de post voor St. Annaland. Hiervoor kreeg hij een jaarlijkse gratificatie van 21 gulden, 12
stuivers en 4 duiten. Maar van 1810 tot en met 1812 is St. Annaland niet in staat (“bij gebrek
aan fondsen”) deze toelage uit te betalen. Via de rechter in Middelburg moet Adriaan’s
weduwe Johanna Leune-Gakeer alles in het werk stellen om deze rechtmatige vordering alsnog
gehonoreerd te krijgen. Men bedenke hierbij dat van een pensioenvoorziening destijds geen
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sprake was. 250
Het is mij niet bekend of Johanna haar zin gekregen heeft. Het zal voor haar een hele opgave
zijn geweest om een proces tegen haar eigen gemeente aan te spannen. De nood moet hoog
gestegen zijn.
Na het overlijden van Adrianus Leune is zijn functie korte tijd voortgezet door zijn weduwe.
Zij wordt namelijk in 1816 als bodinne omschreven. 251
De functie van gemeentebode werd in Sint Annaland na Adriaan ook vervuld door zijn zoon
Izaäk (zie verderop) en zijn nazaten Mattheus (“Teeuw”) (1851-1931) en diens zoon Abraham
(Bram) (1881-1938). 252
Over bode Izaäk Leune is het volgende bekend. In de 19de eeuw werden poststukken voor Sint
Annaland (eerst) in Sint Maartensdijk uitgeladen. Eenmaal per dag liep een “voetbode” de
(vooral ‘s winters moeilijk begaanbare) weg tussen beide plaatsen heen en terug. Vanaf 1 juli
1852 werd deze functie door Izaäk Leune vervuld. Hij was niet alleen voetbode, ook
“bestelhouder”. Dit betekende dat hij een gesloten brievenbus aan zijn woning moest beheren
waarin inwoners van Sint Annaland hun uitgaande post konden deponeren. 253 Izaäk Leune
moest van Sint Annaland naar Scherpenisse lopen toen de postroute werd verlegd van Sint
Maartensdijk naar dit dorp. Voor zijn functie als voetbode kreeg hij fl. 100 per jaar. In 1867
trad in Sint Annaland een nieuwe voetbode aan, te weten P. Nuyens.
Een ander bode-geslacht te Sint Annaland in de 19de en 20ste eeuw was de familie Weijler. Van
1 juli 1882 tot 1913 fungeerde Fré Weijler er als dorpsomroeper. 254 Van hem is bekend dat hij
iedere zondagmiddag met een galmende stem die vooraf gewichtig was geschraapt vanaf de
stoep van het gemeentehuis verkondigde wie er waren ondertrouwd, geboren of overleden.
Huwelijk en kinderen
Pas op 40-jarige leeftijd trad Adrianus Leune in het huwelijk. Na een ondertrouw op 4 juli
1783 trouwde hij op 22 juli 1783 te Sint Annaland met de 18 jaar jongere Johanna Gakeer. Zij
is als dochter van Johannes Gakeer en Geertrui(t) van der Straaten in 1763 in Sint
Maartensdijk geboren. Bij haar afstamming sta ik verderop nader stil.
Uit het huwelijk van Adrianus en Johanna kwamen tussen 1784 en 1804 te Sint Annaland elf
kinderen voort; het eerste bleef naamloos. Wanneer op 25 januari 1804 het elfde kind geboren
wordt is vader Adrianus al 61 jaar. Aannemelijk is dat hij zich, zoals toen gebruikelijk, weinig
met het huishouden en met het opvoeden van de kinderen zal hebben bezig gehouden, gegeven
de toenmalige rolverdeling tussen mannen en vrouwen.
Het eerste kind werd op 8 december 1784 te Sint Annaland ongedoopt (en dus vermoedelijk
levenloos geboren) begraven. Daarna volgden tien kinderen (met hun geboorte-data):
• Johannes, 19-3-1786
• Adriaantje, 12-5-1789
• Pieter, 22-3-1791
• Maarten, 20-4-1792
• Isaäc, 25-12-1794
• François, 5-7-1796
• Neeltje, 13-11-1797
• Jacoba, 18-2-1799
• Neeltje, 22-10-1800
• Jacob, 25-1-1804
Over hen zijn mij de volgende gegevens bekend. 255
Zoon Johannes (zeer waarschijnlijk genoemd naar de vader van Johanna Gakeer) werd te Sint
Annaland gedoopt op 26 maart 1786. Daarbij traden Marinus van der Male en Maria Gakeer
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als getuigen op. Hij werd na belijdenis als lidmaat van de Ned. Geref. kerk in zijn geboortedorp als lidmaat aanvaard op 10 juli 1815. Hij trouwde op 11 januari 1817 met Adriana Hoek
en hertrouwde op 16 februari 1827 met Maria Langejan. Johannes Leune overleed te Sint
Annaland op 1 mei 1848 (63 jaar oud). 256
Dochter Adriaantje (die zal zijn genoemd naar Adriaantje Bosloper) werd gedoopt op 17 mei
1789. Daarbij traden Bartel Seis en Adriaantje Bosloper als getuigen op. Op 10 juli 1815 deed
zij in haar geboorte-dorp belijdenis. Zij trouwde daar op 4 september 1808 met Dimmen
Scherpenisse. 257 Dit paar vestigde zich in ‘s Heerenhoek op Zuid-Beveland. Dimmen overleed
te Sint Annaland op 18 augustus 1847. 258 Adriaantje overleed (75 jaar oud) te ‘s Heer
Arendskerke op 15 februari 1864.
Zoon Pieter (vermoedelijk genoemd naar zijn grootvader van vaderszijde) werd te St.
Annaland op 27 maart 1791 gedoopt. Op 13 september 1812 tekende hij in zijn geboorte-dorp
de volgende verklaring: “Ik Pieter Leune, custkannonnier te Goes, geef last aan Abraham van
der Bel, om indien eens mijn erfportie komt van Izaak Gaakeer, dezelve voor mij te ontvangen
en onder Zich te houden tot dat ik weer kom”. 259 Pieter was er kennelijk niet gerust op dat zijn
aandeel in de erfenis van zijn oom Gaakeer tijdens zijn verblijf buiten het dorp bij zijn familie
in goede handen was. Abraham van der Bel was toen schoolmeester in Sint Annaland. 260 Er
bestond toen (in de Napoleontische tijd) een verplichte militaire loting. Lootte men in dan
volgde inlijving in het Napoleontische leger voor een periode van tenminste vijf jaar. Wie dit
lot trof liep een grote kans om niet meer terug te keren. De verliezen op de diverse slagvelden
(onder meer in Rusland) waren groot. Geen wonder dat gepoogd werd om onder de
verplichting tot loting uit te komen. Pieter Leune had Abraham van der Bel (behalve
schoolmeester ook secretaris van Sint Annaland en lid van de gemeenteraad aldaar in de
periode 1810-1813) bereid gevonden om in zijn plaats aan de loting deel te nemen en zonodig
soldaat van Napoleon te worden. 261 Het is mij niet bekend hoe dit verder is afgelopen. Ik weet
evenmin hoe het Pieter Leune na 13 september 1812 is vergaan. Hij is waarschijnlijk buiten
Zeeland gestorven, mogelijk (toch) op het slagveld.

Zoon Maarten werd op 29 april 1792 gedoopt met Maarten en Grietje Seys als getuigen. Hij
zal zijn genoemd naar de vader van Adriaantje Bosloper. Op 16 mei 1819 deed hij te Sint
Annaland belijdenis en op 12 augustus 1814 trouwde hij met Jannetje de Rijke. Hij werd 84
jaar oud en overleed te Sint Annaland op 12 september 1876. Bij hem sta ik in hoofdstuk 9
nader stil. Hij is de grootvader (in de lijn Leune) van mijn overgrootvader Leune.
Zoon Isaäc, geboren op 25 december 1794 (een “kerstkind” dus), gedoopt op 4 januari 1795,
deed belijdenis te Sint Annaland op 27 april 1815. Hij is genoemd naar de oudste broer van de
vader van Johanna Gakeer, te weten Isak Gakeer, geboren op 22 augustus 1723. Isaäc Leune
trouwde te Sint Annaland op 20 september 1821 met Cornelia Dekker uit Sint Maartensdijk.
Zij overleed te Sint Annaland op 1 augustus 1857. Zoals reeds is opgemerkt was Isaäc Leune
vanaf 1 juli 1852 bode (omroeper en beëdigd meter) te Sint Annaland. Als voetbode werd hij
in 1867 opgevolgd. Isaäc is vermoedelijk buiten het eiland Tholen overleden. 262
Zoon François werd op 10 juli 1796 gedoopt. Het is onduidelijk naar wie hij is genoemd. Op
28 september 1820 deed hij belijdenis. In 1816 was hij als boerenknecht werkzaam in Sint
Annaland. 263 Daar overleed hij op 21 april 1821.
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Dochter Neeltje werd op 19 november 1797 gedoopt en is ongetwijfeld genoemd naar de
zuster van haar vader. Zij is vroeg overleden. Op 5 janauri 1799 werd zij in Sint Annaland
begraven, nog maar 1 jaar en vijf maanden oud.
Dochter Jacoba werd gedoopt op 24 februari 1799. Onduidelijk is naar wie zij is genoemd.
Ook zij is jong gestorven. Zij werd te Sint Annaland begraven op 21 mei 1802, 3 jaar en drie
maanden oud.
De volgende dochter werd wederom Neeltje genoemd. Zij werd gedoopt op 2 november 1804.
Op 16 augustus 1821 huwde zij in haar geboortedorp met Johannes de Jonge (toen droger in
een meestoof). Neeltje overleed te Sint Annaland op 4 juli 1844. 264 Johannes de Jonge
overleed kort daarna en wel op 14 december 1844 in Oud-Vossemeer.
Zoon Jacob tenslotte werd op 29 januari 1804 gedoopt. Hij is mogelijk genoemd naar Jacobus
Gakeer (gedoopt op 20 augustus 1724), een broer van Johannes Gakeer, vader van Johanna
Gakeer. Jacobus Leune werd schoenmaker in Sint Annaland. 265 Hij huwde er op 4 mei 1838
met Jacoba Elve (toen wolnaaister). In 1839 was hij actief betrokken bij de kerkelijke
“Afscheiding” in Sint Annaland en verliet de Ned. Herv. Kerk om toe te treden tot een
reformatorisch kerkgenootschap. 266 Samen met elf andere afgescheidenen werd hij in 1865
weer lidmaat van de Ned. Herv. Kerk. De predikant van St. Annaland stelde hen de vraag “of
zij niet geloofden dat hun afscheiding geen werk was uit God en dat zij eenmaal wederom
aangesloten, ook ten eeuwige dage met de gemeente, welke is Christus lichaam, behoorden
verenigd te blijven?” De teruggekeerden antwoordden hierop volmondig bevestigend. 267
Jacobus Leune overleed te Sint Annaland op 8 maart 1879, 75 jaar oud.
Adrianus Leune overleed te Sint Annaland op 20 janauri 1813, bijna 70 jaar oud. Zijn
overlijden werd aangegeven door zijn halfbroer Maarten Seys. In de franstalige akte van
overlijden staat Maarten foutief omschreven als beaufrère (= zwager) van de overledene.
Johanna Gakeer stierf in Sint Annaland op 12 december 1830. Zij was bijna 18 jaar weduwe,
een periode die nagenoeg overeenkomt met het leeftijdsverschil tussen haar en Adrianus.
De afstamming van Johanna Gakeer
Johanna Gakeer werd in Sint Maartensdijk kort na 19 juli 1763 geboren. 268 Zij deed
belijdenis te Sint Annaland en wel op 11 april 1783, drie maanden voor haar huwelijk met
Adrianus Leune. Haar ouders zijn Johannes Gakeer en Geertruij(d) van der Stra(a)ten.
Johannes Gakeer werd omstreeks 1733 in Sint Maartensdijk geboren. Hij deed er belijdenis op
12 april 1754. Zes jaar later en wel op 24 juli 1760 trouwt hij er met Geertruit van der
Straaten, een jonge dochter uit Kampen (Overijssel). In 1961 wordt hij op de voordracht
geplaatst voor de functie van diaken, doch niet gekozen. Johannes Gakeer was schipper in
Sint Maartensdijk. Op 23 februari 1758 wordt hij als lid van het schippersgilde aldaar
geaccepteerd. Hij legt “aan handen van den heer schout” de eed af en betaalt 13 schellingen en
4 groten vlaams entree-kosten. Het gilde heeft dan acht leden. 269 Reeds een jaar later en wel
op 22 februari 1759 wordt hij tot deken van dit gilde verkozen. 270 Weer een jaar later staat hij
genoteerd als onderdeken. 271 Op 8 januari 1760 betaalde hij aan het gilde 10 schellingen en 6
groten vlaams vanwege zijn huwelijk, 10 schellingen wegens een boete en 2 schellingen en 6
groten vlaams wegens contributie (“jaarpenning”). 272 Voor het begraven van zijn (eerste) kind
betaalde hij op 19 januari 1763 aan het gilde 2 schellingen en 6 groten vlaams. Na zijn
overlijden betaalt zijn weduwe op 1 januari 1764 10 schellingen. Het was gebruikelijk dat
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leden van het gilde door hun gilde-broeders begraven werden. Van de activiteiten van
Johannes Gakeer in het schippersgilde is weinig bekend. Zeker is dat hij deelnam aan de
jaarlijkse gezamenlijke maaltijd van dit gezelschap, die bestond uit brood, krukels en wijn
(meestal 12 flessen voor 8 personen!).
Johannes Gakeer was in Sint Maartensdijk niet alleen schipper, ook winkelhouder. Welke
winkel hij dreef en waar deze gevestigd was is onbekend. Zeker is dat hij bier verkocht. Dat
weten we omdat hij in 1762 in conflict raakte met Abraham Hollestelle die behalve
onderwijzer belastingambtenaar (“collecteur van de gemene middelen”) in Sint Maartensdijk
was. Hij stond niet als een gemakkelijk heer bekend. 273 Het conflict had betrekking op de
teruggave van “biljetgeld”, een soort belasting, betreffende een half vat bier. Gakeer schold
Hollestelle uit voor “donderse pruik” en “blixemse luispruik” en bedreigde hem door uit te
roepen “dat hij hem nog wel zou krijgen”. De zaak kwam eind februari 1762 voor de rechter.
Gakeer kreeg een flinke boete (fl. 200) en moest drie maanden zijn winkel sluiten.
Johannes Gakeer heeft een tragisch leven gehad. Kort na zijn huwelijk overleed zijn eerste
(naamloze) kind en wel tussen 1 september 1761 en 1 september 1762. Het kwam
vermoedelijk levenloos ter wereld. Daarna raakte zijn vrouw Geertrui opnieuw zwanger.
Tijdens die zwangerschap werd Johannes ziek; vast kwam te staan dat hij de geboorte van zijn
tweede kind niet zou meemaken. Een maand voor zijn overlijden (op 8 april 1763) werd een
akte opgemaakt betreffende de voogdij van het dan nog onbekende kind. Tot voogden werden
benoemd: moeder Geertrui(t) en de vader van Johannes, Isack Gakeer. De Weeskamer werd
gesecludeerd (= uitgesloten). 274 In een andere akte, opgesteld op 19 juli 1763, werd
vastgelegd dat, mocht Geertrui(t) na de geboorte van het toen kennelijk spoedig te verwachten
kind zou overlijden, haar vader Lambert van der Straten, Isaak Gakeer en Frederik Hendrik
Heron tot voogd benoemd zouden worden. 275 Op 16 maart 1765 werd deze akte van
voogdijstelling getoond voor de Weeskamer van Sint Maartensdijk. 276
Toen Johanna Gakeer kort na 19 juli 1763 werd geboren was haar vader Johannes Gakeer
ongeveer vier maanden eerder begraven. Vermoedelijk werd Johannes niet ouder dan 31 jaar.
Johannes Gakeer is een nazaat uit een Hugenotengeslacht dat oorspronkelijk Gaquière heette
en waarvan de naam in Nederland is verbasterd tot Ga(a)keer. Stamvader van dit geslacht is
Jean Gaquière die omstreeks 1625 is geboren en die in Bois-en-Ardres woonde, zuid-oostelijk
van Calais. Naar hem is Johannes Gakeer uiteindelijk genoemd. 277 Hij was lidmaat van de
protestantse kerk te Guines, toen het centrum van het protestantisme in de streek rondom
Calais.
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Jean Gaquière overleed op 21 december 1671. Zijn echtgenote was Marie du Bois. Kort na de
herroeping van Edict van Nantes in 1685, waarbij de protestanten in Frankrijk hun
godsdienstvrijheid werd afgenomen, vluchtte één van hun kinderen, namelijk Isaak (geboren
circa 1660), naar de Noordelijke Nederlanden, samen met vele andere zogeheten Hugenoten
(de schattingen van de toenmalige exodus variëren van 175.000 tot 400.000). Via de haven
van Calais (die in Engelse handen was) kon op een betrekkelijk veilige manier noordwaarts
getrokken worden.

Vele vluchtelingen streken neer in Zeeland. Reeds in de eerste helft van de 17de eeuw hadden
protestanten uit Bois-en-Ardres een veilig heenkomen richting Zeeland gezocht. 278 Isaak
Gaquière (in het vervolg te omschrijven als Gakeer) belandde op Schouwen-Duiveland en wel
in Zierikzee. Na een ondertrouw op 27 maart van dat jaar trouwde hij daar in de Waalse kerk
op 1 mei 1695 met Marie Tis, geboren in Marck (bij Calais) circa 1661 en weduwe van Jean
Patoire. De Waalse kerk in Zierikee bestaat niet meer; het kerkgebouw lag in de Poststraat,
links naast het Burgerweeshuis. 279 In de boeken van deze kerk is Isaak soms opgetekend als
Gakière, een naam die al aardig op Gakeer begint te lijken. De betekenis van deze naam is
vermoedelijk braakliggend veld. 280
Isaak Gakeer en Marie Tis kregen in Zierikzee de volgende zeven kinderen, die alle in de
Waalse kerk aldaar gedoopt werden:
•

Jeanne, 19-2-1696

•

Isaac, 3-3-1697

•

Isaac, 27-4-1698

•

Susanne, 28-3-1700

•

Sara, 13-3-1701

•

Jean, 14-1-1703

•

Jean, 5-7-1705. 281
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Vermoedelijk zijn Isaak en Marie op het eiland Schouwen-Duiveland gebleven en daar
overleden. Marie Tis hertrouwde in augustus 1723. 282 Isaak is vóór die tijd gestorven, want bij
haar derde huwelijk wordt Marie als “veuve” (= weduwe) omschreven.
Zoon Isaac (geboren in 1698) huwde te Nieuwerkerk (Duiveland) op 23 september 1720 met
Bastiaantje Cornelisse Bruijnkrage uit Kapelle (een inmiddels nagenoeg verdwenen gehucht
tussen Nieuwerkerk en Zierikzee). Met haar vestigde hij zich kort daarna als landbouwer op
het eiland Tholen, aanvankelijk in Sint Annaland. Daar overleed Bastiaantje (kinderloos) op 3
maart 1721. Isaac (jr.) hertrouwde (vermoedelijk in 1722) met Cornelia van Stelle, ook wel
omschreven als Cornelia Jacobs en als Cornelia Hoy, die vermoedelijk circa 1701 in
Ouwerkerk is geboren. Zij deed belijdenis te Sint Annaland op 2 januari 1723. Isaac en
Cornelia legden de basis voor het Thoolse geslacht Ga(a)keer. In Sint Annaland werden tussen
1723 en 1731 vijf van hun kinderen gedoopt, waarbij de afwezigheid van dochters opvalt:
•

Isak, 22-8-1723; hij stierf kort na zijn geboorte.

•

Jacobus, 20-8-1724; hij bleef vermoedelijk ongehuwd.

•

Isak, 2-2-1727; hij trouwde op 27 februari 1753 met Kornelia Douw uit Sint Annaland,
woonde in Sint Maartensdijk en werd op 16 december 1764 poorter te Tholen.

•

Abraham, 20-2-1729.

•

Pieter, 27-5-1731; hij trouwde op 3 mei 1757 te Sint Maartensdijk met Elizabeth van
Nieuwenhuizen uit Sint Annaland. Hij was landman, winkelier, weesmeester (1773) en
schepen (1776) te Sint Annaland, waar hij op 30 mei 1788 werd begraven. Uit zijn boedel
kocht Adrianus Leune enkele percelen grond (zie terug).

Over de geboorte van andere kinderen van Isaak Gakeer en Cornelia van Stelle zijn we niet
exact geïnformeerd. Dit komt omdat zij vanaf 1734 niet langer naar de kerk gingen in Sint
Annaland (en daar hun kinderen lieten dopen) doch in Sint Maartensdijk. De doopboeken van
Sint Maartensdijk betreffende de periode 1698-1810 zijn bij het bombardement op
Middelburg in 1940 verloren gegaan, evenals de trouwboeken betreffende de periode 17981800. Overgebleven zijn slechts onvolledige uittreksels. Wel volledig bewaard zijn de
lidmatenlijsten van de Ned. Geref. kerk van Sint Maartensdijk uit de 18de eeuw.
Vast staat dat in Sint Maartensdijk zoon Johannes geboren werd, de vader van Johanna
Gakeer. Waarschijnlijk gebeurde dit tussen 1732 en 1734. Onduidelijk is of er in Sint
Maartensdijk nog meer kinderen van Isaak en Cornelia geboren werden. Zo ja, dan zijn ze
vermoedelijk jong gestorven.
Isaak Gakeer was aanvankelijk landbouwer in de Anna Vosdijkpolder te Sint Annaland en later
in de Ravensoordpolder tussen Sint Annaland en Sint Maartensdijk. 283 In 1760 behoorde hij,
afgemeten aan het aantal werkpaarden dat hij bezat (te weten zes), tot de vijf grootste boeren
van Sint Maartensdijk. 284 Hij werd op 29 september 1764 in de kerk van Sint Maartensdijk
begraven. Cornelia van Stelle hertrouwde op 14 juni 1769 met de landbouwer Cornelis van
Luijk. Zij overleed te Sint Maartensdijk op 22 januari 1789.
De echtgenote van Johannes Gakeer, Geertrui van der Stra(a)ten, werd in de Broederkerk van
Kampen op 13 juni 1732 gedoopt als dochter van Lambert van der Stra(a)ten en Willemina
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van der Horst. Het is opmerkelijk dat Johannes trouwde met een meisje van buiten het eiland
Tholen. Dat kwam toen slechts bij hoge uitzondering voor. Ik vermoed dat zij met elkaar in
contact zijn gekomen via de binnenvaart. Mogelijk was Geertrui een schippersdochter. In het
archief van het schippersgilde van Kampen valt echter geen spoor van haar vader te vinden. 285
Denkbaar is dat Lambert bij de binnenvaart als bevrachter of handelaar betrokken was, zonder
zelf schipper te zijn. Voor de afstamming van hem en zijn echtgenote verwijs ik naar mijn
kwartierstaat. 286
Op 5 juli 1725 verkochten zij in de Geerstrate te Kampen een huis met erf en schuur. De
desbetreffende verkoopakte luidde als volgt: 287

Later woonden zij in de Broederstraat te Kampen. Zij lieten in Kampen de volgende kinderen
dopen (met hun doopdatum):
•

Jan, 7-9-1725

•

Anna, 29-9-1726

•

Johanna, 3-9-1728

•

Jan, 29-1-1730

•

Geertruit, 29-1-1730
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•

Jan, 14-2-1731

•

Geertruijt, 14-2-1731

•

Geertruij, 13-6-1732

•

Jan, 1-9-1734

•

Harmijna, 1-1-1736

•

Albert, 15-5-1737

Zij werden allen in de Broederkerk gedoopt op Anna na. 288 Opmerkelijk is de geboorte, kort
achter elkaar, van twee tweelingen. Zij overleden kort na hun geboorte of werden levenloos
geboren. Zo verloren Lambert en Willemina binnen bijna dertien maanden vier kinderen. Van
hun elf kinderen overleden er zeker vijf al heel snel en voorts zeker twee slechts enkele jaren
na hun geboorte.
Willemina van der Horst overleed tussen 1764 en 1774. Lambert van der Stra(a)ten werd in
Kampen op 11 oktober 1770 (vanuit de Bovenkerk) begraven, vermoedelijk ongeveer 66 jaar
oud. Hun familiale wortels liggen in Heerde respectievelijk in Wijhe.
Sint Annaland
In de geschiedenis van het geslacht Leune speelt het dorp Sint Annaland een belangrijke rol.
Het leven van vier generaties speelde zich daar af en wel, wat mijn voorouders uit dit geslacht
betreft, in de periode tussen 1748 en 1878, dus gedurende zo’n 130 jaar.
De gemeente-archivaris van Tholen, J.P.B. Zuurdeeg, maakte in 1996 de volgende schets van
dit dorp, dat in 1830 1604, in 1930 2613 en in 1999 3442 inwoners telde. 289
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9.

Maarten Leune (1792-1876)

Maarten Leune werd als vijfde in de kinderrij op 20 april 1792 te Sint Annaland geboren als
zoon van Adrianus Leune en Adriaantje Bosloper. Hij werd gedoopt op 29 april 1792, deed
belijdenis op 16 mei 1819 en trouwde in zijn geboortedorp op 12 augustus 1814 met Jannetje
de Rijke. Toen hij in 1813 werd ingeschreven voor de Landmilitie werd vermeld dat hij in
Goedereede woonde. 290 Vermoedelijk verbleef hij daar toen als seizoenarbeider, mogelijk ten
behoeve van de meekrapcultuur.
Maarten en Jannetje kregen te Sint Annaland de volgende zeven kinderen:
• Adriaan, 22-5-1815; hij deed belijdenis op 7-5-1841; in 1855 was hij arbeider te Sint
Annaland; hij overleed er (ongehuwd) op 11-10-1860.
•

Pieter, 5-1-1818; hij overleed op 8-1-1818.

•

Pieter, 20-2-1820; hij deed belijdenis op 23-4-1842, verhuisde 5-3-1850 naar ‘s
Heerenhoek (op Zuid-Beveland) en trouwde twee dagen later in ‘s Heer Arendskerke met
Pieternella Modderkreke. In 1851 werkte hij in een meestoof te ‘s Heer Arendskerke. Op
1-6-1860 hertrouwde hij daar met Cornelia Wondergem. Hij overleed daar op 20-7-1888.

•

Johannis, 20-2-1822; hij deed belijdenis te Sint Annaland op 29-4-1843, huwde daar op 56-1846 met Willemina de Jonge en overleed op 9-11-1900. Bij hem (en zijn gezin) sta ik
nader stil in hoofdstuk 10.

•

Adriana, 20-6-1824; zij trouwde in Sint Annaland op 26-7-1850 met de schippersknecht
Jakob van Schouwen en overleed te Sint Annaland op 16-2-1888.

•

Jacob, 31-5-1828; hij overleed te Sint Annaland op 16-9-1828.

• Jacob, 24-10-1830; hij overleed te Sint Annaland op 16-12-1830.
Van de zeven kinderen leefden er dus drie slechts zeer kort.
Maarten Leune was in Sint Annaland werkzaam als dagloner (1813) en als arbeider (1822).
Hij heeft hoogstwaarschijnlijk steeds als landarbeider de kost verdiend. De kans dat hij bij de
meekrapcultuur betrokken was is groot; voor een schets van deze cultuur (en de ondergang
daarvan) verwijs ik naar het einde van hoofdstuk 10. Aan het einde van dit hoofdstuk sta ik in
algemene zin bij het leven van landarbeiders destijds. Dat Maarten Leune geen grond heeft
bezeten (anders dan zijn vader) kan worden afgeleid uit het ontbreken van een desbetreffende
transportakte in de rechterlijke archieven van Sint Annaland, maar ook uit het feit dat na zijn
overlijden geen memorie van successie werd opgemaakt. Indien iemand overleed zonder
bezittingen na te laten bleef zo’n memorie (akte) achterwege.
Maarten heeft het einde meegemaakt van de Franse bezetting van Nederland en de vestiging
(in 1815) van het Koninkrijk der Nederlanden. Vermoedelijk zal de afsplitsing van de
Zuidelijke Nederlanden en de vestiging van de staat België in 1830 ook de gemoederen in Sint
Annaland beroerd hebben, al is het niet aannemelijk dat het dorpsleven er ingrijpend door is
beïnvloed.
In de eerste helft van de 19de eeuw was er in Sint Annaland een toename van armoede. In 1815
telde het dorp 1253 inwoners; daarvan werden er 59 (= 5 %) gerekend tot de categorie van de
“bedeelden”. In 1848 waren er 1805 inwoners. Daarvan behoorden er 243 (= 14 %) tot de
“bedeelden”, bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 1815. 291
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Vooral door de ineenstorting van de meekrapcultuur zette deze trend zich in de tweede helft
van de 19de eeuw voort; exacte cijfers daarover zijn echter niet beschikbaar.
Maarten noch zijn echtgenote waren rond 1855 betrokken bij de kerkelijke afscheiding die
zich in Sint Annaland voltrok. Zij bleven de Ned. Herv. Kerk trouw en sloten zich niet aan bij
de “Christelijk afgescheidenen”, een groepering waaruit de huidige kerk van de
“Gereformeerde Gemeente” is voortgekomen.
Op 19 januari 1856 (Maarten was toen 63 jaar oud) werd hij door de rechtbank van Zierikzee
veroordeeld wegens laster; hij kreeg een boete van fl. 5. Hij had de vrouw van zijn neef
Adriaan Leune, Barendina Adriana Suurland, publiekelijk toegevoegd dat ze “een hoer” en
een “moordenaarster” was. Daarbij had hij opgemerkt: “maak mij maar van kant zoals je ook
anderen gedaan hebt”. De rechter oordeelde dat Maarten te ver gegaan was. Als voor hem
verzachtende omstandigheid werd aangemerkt dat Barendina geen beste reputatie had als
moeder van haar kinderen. 292
Maarten Leune overleed te Sint Annaland op 23 september 1876, 84 jaar oud. Zijn vrouw
Jannetje de Rijke werd vrijwel even oud; zij stierf, eveneens te Sint Annaland, op 83-jarige
leeftijd en wel op 9 september 1872. Maarten is dus slechts kort weduwnaar geweest.
Jannetje de Rijke
Maarten’s echtgenote Jannetje werd in Sint Annaland geboren op 3 december 1788 en daar op
4 december 1788 gedoopt. Zij is een dochter van Adriaan de Rijke en Pieternella van ‘t Hof.
Jannetje groeide in Sint Annaland op en deed daar op 16 augustus 1818 belijdenis.
In 1855 (66 jaar oud) kwam zij met de politie in aanraking. Samen met haar (ongehuwde)
zoon Adriaan Leune (die toen 40 jaar oud was) werd ze betrapt bij het stelen van aardappelen.
Veel zullen het er niet geweest zijn want ze kon ze blijkens het proces-verbaal verbergen in
haar schort. De rechtbank van Zierikzee veroordeelde haar op 26 oktober 1855 tot acht dagen
cel. Haar zoon Adriaan moest een dag zitten, vermoedelijk eveneens in het Gravensteen te
Zierikzee. 293
De ouders van Jannetje woonden in Sint Annaland waar ze tussen 1788 en 1802 zeven
kinderen lieten dopen. Adriaan de Rijke was er werkzaam als arbeider. Op 22 april 1805 (45
jaar oud) kocht hij voor 70 ponden, 16 schellingen en 8 groten vlaams een huisje met 9,5
roeden erfpachtgrond aan het Nieuwe Pad in de Cureelanden te Sint Annaland. 294 Zijn
voorgeslacht kan (in de mannelijke lijn) worden herleid tot de timmerman Olivier Jacobse
Rijckaert, geboren in het Belgische Oostwinckel (bij Eekloo) rond 1570. Deze werd in
verband met “binnenlantsche beroerten” (de oorlog met Spanje) inwoner van de stad Tholen,
waar hij op 9 januari 1600 poorter werd. 295
De moeder van Jannetje de Rijke, Pieternella van ‘t Hof, stamt (wat haar vader’s herkomst
betreft) uit een geslacht dat kan worden herleid tot ene Lucas Hubrechts, geboren circa 1630,
die rond 1662 in Nieuwerkerk op Duiveland woonde. Een van zijn kinderen (Jan, gedoopt te
Nieuwerkerk op 22 oktober 1662) werd landbouwer in de Oud-Kempenshofstedepolder bij
Stavenisse. Daar ontstond de familienaam Van ‘t Hof. Pieternella is een nazate van genoemde
Jan. 296

Verdiensten
Priester (die een uitgebreide studie maakte van de geschiedenis van de landbouw in Zeeland)
heeft berekeningen gemaakt van de ontwikkeling van de jaarlonen van inwonende eerste
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boerenmeiden en eerste boerenknechten in Zeeland in de periode 1753-1910. Wij beperken
ons hier tot een weergave van deze lonen in de periode 1815-1860 en volstaan met een selectie
van enkele jaren (de genoemde bedragen zijn vermeld in guldens): 297
Meiden
Knechten
1815

64

118

1825

53

106

1835

55

123

1845

42

125

1860

45

120

Priester vermeldt ook dat het maximum-dagloon voor (“losse”) arbeiders op een boerderij te
Ouwerkerk in de periode 1848-1888 schommelde tussen fl. 0,60 en fl. 1,00. 298 Het is
aannemelijk dat op het eiland Tholen een vergelijkbaar loon werd betaald en door Maarten
Leune werd verdiend.
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10. Johannes Leune (1822-1900)
De als vierde geboren zoon van Maarten Leune en Jannetje de Rijke, Johannes, kwam ter
wereld op 20 februari 1822. Hij deed in Sint Annaland belijdenis op 29 april 1843, d.w.z. op
een destijds gebruikelijke leeftijd. Zijn naam stamt uit het geslacht Gakeer en voert terug naar
Jean Gaquière die omstreeks 1625 (in de buurt van Calais) geboren is.
Van 15 mei 1841 tot 10 maart 1845 diende Johannes in het Zesde Regiment Infanterie. Zijn
signalement werd bij inlijving als volgt beschreven: 299
• Lengte: 1 el, 7 palm, 2 duim en 6 streep.
• Aangezicht: rond.
• Voorhoofd: rond.
• Ogen: blauw.
• Neus: ordinair (= gewoon).
• Mond: idem.
• Kin: rond.
• Haar: blond.
• Wenkbrouwen: blond.
• Merkbare tekenen: geen.
Johannes plaatste toen (in 1841) als volgt zijn handtekening:

Op 5 juni 1846 huwde Johannes Leune te Sint Annaland met Willemina de Jonge. Het
kerkelijk huwelijk werd ingezegend in de Ned. Herv. Kerk van St. Annaland, waarvan het
gebouw er destijds zo uitzag (n.b.: in 1898 werd dit gebouw gesloopt en vervangen door een
nieuw kerkgebouw):
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Johannes en Willemina kregen te Sint Annaland de volgende zeven kinderen:
a.

Jannetje, geboren op 7 november 1846, dus binnen negen maanden na het huwelijk. Zij
huwde op 17 augustus 1859 met Abraham Rijnberg en later (op 13 december 1872) met
Th. v.d. Boogaard. Jannetje overleed in haar geboortedorp op 6 februari 1929.

b.

Dina, geboren op 4 maart 1848, overleden op 8 april 1941 (zij werd dus 93 jaar oud). Zij
trouwde op 10 september 1869 met de schippersknecht Euft Hoek. 300

c.

Maarten (mijn overgrootvader), geboren op 9 oktober 1849, overleden (te Stavenisse) op
7 januari 1940. Hij trouwde op 7 maart 1878 met Elizabeth van Iwaarden. Bij hun leven
sta ik in hoofdstuk 11 nader stil.

d.

Mattheus, geboren op 14 september 1851. Hij werd genoemd naar de vader van zijn
moeder. Op 7 mei 1870 deed hij te Sint Annaland belijdenis. Mattheus (Teeuw) huwde op
18 juni 1875 met Cornelia Pieternella van Oeveren. Uit dit huwelijk kwamen zeven
kinderen voort (zie verder deel 2). Hij overleed op 4 februari 1931. In het voetspoor van
zijn overgrootvader van vaderszijde werd hij gemeente-bode in St. Annaland. Van hem is
de volgende foto gemaakt.

Op jeugdige leeftijd kwam Teeuw enige malen met politie en justitie in aanraking. Op 18
december 1864 werd hij door de Arrondissementsrechtbank van Zierikzee veroordeeld tot
twee dagen celstraf (plus het betalen van de betreffende proceskosten) wegens het stelen
van lucifers en spijkers. 301 Hij was toen 13 jaar oud. Twee jaar later (hij was toen
arbeider) veroordeelde dezelfde rechtbank hem tot acht dagen gevangenisstraf wegens
diefstal van een portemonnaie uit een kermiskraam te Stavenisse op 29 juni 1867. 302 Hij
verscheen niet ter zitting. Op 28 februari 1868 werd hij, eveneens te Zierikzee,
veroordeeld tot acht gulden boete (of twee dagen cel) wegens belediging (smaad). Hij had
Cornelis van der Klooster er publiekelijk van beschuldigd de vader te zijn van een in
1868 te Sint Annaland geboren kind. 303
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e.

Adriaan, geboren op 4 november 1853 en overleden te Dirksland op 8 oktober 1937. Hij
trouwde op 29 april 1880 te Melissant met Cornelia Doorn. Via hem keerde het geslacht
Leune terug op Goeree-Overflakkee. Adriaan en Cornelia kregen daar vier kinderen (zie
deel 2).

f.

Andries, geboren op 20 mei 1856, gestorven te Zoeterwoude op 24 september 1927. Op
13-jarige leeftijd werd hij door de rechtbank van Zierikzee veroordeeld tot acht dagen
gevangenisstraf wegens diefstal van 40 peren. 304 Adriaan huwde met Adriana
Scherpenisse, geboren in Hontenisse en overleden te Zoeterwoude op 17 februari 1918.
Zij kregen te Sint Annaland tien kinderen (zie deel 2). Andries vertrok in 1912 naar
Zouterwoude (buurtschap Benthuizen) waar hij eigenaar werd van een klein
boerenbedrijf. Evenmin als voor zijn broer Adriaan was het kennelijk voor hem mogelijk
om op het eiland Tholen de kost te verdienen. Hij was niet de enige van het eiland Tholen
die destijds zijn geluk elders ging beproeven.

g.

Pieter, levenloos geboren op 6 september 1858.

In het gezin van Johannes Leune en Willemina de Jonge voltrok zich een drama toen
Willemina op 39-jarige leeftijd (het was toen 24 januari 1859) overleed. Waaraan zij stierf is
onbekend. Op 10 januari 1860 werd in Tholen een akte van successie opgemaakt. 305 Daaruit
blijkt dat Johannes in de Suzannapolder te Sint Annaland woonde in een huis kadastraal
omschreven als sectie B, nr. 847 met een oppervlakte van 36 centiaren. Johannes tekende de
akte met een kruisje. Van het genoemde huisje werd hij eigenaar in 1858. Eerder woonde hij in
een ander huis in dezelfde polder, groot 1 are en 60 centiaren met een tuin van 6 aren en 10
centiaren. Mogelijk woonde hij daarvoor in nog een ander huis binnen de Suzannapolder; de
kadastrale legger is hierover onduidelijk, mogelijk als gevolg van een hernummering van de
percelen. 306 De ligging van de Suzannapolder kan als volgt geschetst worden:
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Johannes hertrouwde niet, ondanks de aanwezigheid van zes kinderen, waarvan de jongste bij
het overlijden van Willemina nog geen drie jaar oud was! Maarten (mijn overgrootvader) was
toen 9 jaar, de andere kinderen waren 6, 8, 11 en 13 jaar oud. Hoe zal Johannes de opvoeding
van zijn kinderen hebben gecombineerd met zijn werk? Vermoedelijk was dit alleen mogelijk
indien een familielid (bijvoorbeeld een tante) een helpende hand toestak. Geld om een
huishoudster te betalen ontbrak. Mogelijk vervulden de twee oudste dochters (Jannetje en
Dina) reeds op jonge leeftijd (zij waren toen hun moeder overleed 11 en 13 jaar oud en
bezochten toen vermoedelijk geen school) huishoudelijke taken.
Omdat Johannes in gemeenschap van goederen was getrouwd met Willemina de Jonge deelde
hij mee in de erfenis van haar vader, Mattheus de Jonge, die op 3 september 1860 in Sint
Annaland overleed. Opmerkelijk is dat Johannes, anders dan acht maanden eerder, zijn
handtekening onder de memorie van successie kon plaatsen. 307
Johannes Leune was in Sint Annaland werkzaam als arbeider. In 1881 woonde hij in bij zijn
zoon Andries en zijn schoondochter Adriana Scherpenisse. Bij hen thuis is hij op 9 november
1900 overleden, 78 jaar oud. 308

Zeeuwse landarbeiders in de tweede helft van de 19de eeuw
Over de levensomstandigheden van Johannes Leune zijn we niet exact geïnformeerd. Maar we
kunnen ons daar wel een beeld van vormen aan de hand van beschrijvingen van de positie van
Zeeuwse landarbeiders destijds in het algemeen. In zijn “Geschiedenis van den Zeeuwschen
Landbouw” merkt Bouman hierover (in de in 1946 gebruikelijke spelling) het volgende op: 309
“Indien wij de maatschappelijke positie van de Zeeuwsche landbouwers in de jaren tachtig en
negentig (van de 19de eeuw; HL) trachten te overzien, moet verschil worden gemaakt tusschen
de groote boeren-eigenaren, de kleine boeren-eigenaren. de groote en de kleine pachters. De
eerstgenoemde groep was gewoonlijk kapitaalkrachtig genoeg om tegenslag te kunnen
verduren; zij kon haar levenswijze uit de gunstige jaren handhaven. Groote boeren werkten
dan ook zelden mee en volstonden met het houden van toezicht op hun werkvolk. De kleine
boeren-eigenaren voerden een harden strijd om het bestaan, vooral indien zij hun grond geheel
of gedeeltelijk te duur hadden gekocht of hooge hypotheekrenten moesten opbrengen. Dit gold
ook voor de pachters van iedere categorie, die ten volle het nadeel ondervonden van pachten
welke minder snel daalden dan de prijzen der landbouwproducten (terwijl ook loonen en
andere onkosten langen tijd bijna constant bleven).
Het is niet verwonderlijk, dat de landbouwers een gedeelte van hun zorgen op de arbeiders
afwentelden. De loonen waren echter reeds zóó laag, dat zij niet veel konden worden
verminderd. Besparing op arbeidskosten werd dus vooral gevonden in vermindering van het
aantal vaste arbeiders en dienstboden en in een spaarzamer gebruik van daglooners. Allerlei
werkzaamheden die men vroeger door losse arbeiders liet verrichten, bleven achterwege. Een
en ander kon leiden tot een verwaarloozing van het bedrijf, waarvan men de nadeelige
gevolgen meestal eerst na eenigen tijd zag.
“In voorjaar en winter is er voor de arbeiders niet genoeg werk, welke toestand in de laatste
jaren nog erger geworden is, daar de boeren veel minder laten werken, omdat hun daartoe het
geld ontbreekt door achteruitgang van het bedrijf. Dit verklaart dan ook, dat in sommige
gedeelten bepaaldelijk werkloosheid heerscht en de armoede in al zijn ellende doet toenemen”
-zoo lezen wij in een verslag over 1889 van de afdeeling Heinkenszand der Z.L.M. Hoewel
deze klacht feitelijk voor de gehele provincie gold, mag men niet te veel generaliseeren. Het
gunstigst waren de arbeiderstoestanden op Schouwen-Duiveland, het ongunstigst in Oostelijk
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Zeeuwsch-Vlaanderen, vooral op de zandgronden in de omgeving van Hulst. In den
Wilhelminapolder bleef de gewoonte gehandhaafd om ‘s winters de gehuwde arbeiders in
ieder geval tegen het volle loon aan het werk te houden en alleen het in dienst nemen van hun
oudere kinderen gedurende eenige maanden te staken. Oude arbeiders kregen er met behoud
van het normale weekloon wat lichte werkzaamheden te verrichten.
Overal in de provincie werd in landarbeidersgezinnen met veel jonge kinderen armoede
geleden en moest heel dikwijls de hulp van kerk of armbestuur worden ingeroepen. Een man
alleen kon als landarbeider ten hoogste f 225,- à f 250,- verdienen (“paardenknechts” in vasten
dienst wel meer), terwijl de gezinsuitgaven f 250,- à f 300,- beliepen. Noodgedwongen werkte
de vrouw op het land mee, op deze wijze haar beste krachten aan het gezin onttrekkend.
Overigens viel het bekende verschijnsel waar te nemen, dat in het eene gezin de kinderen
redelijk goed in de kleeren zaten en er thuis alles verzorgd uitzag, terwijl het andere, met
hetzelfde inkomen, een toonbeeld van vervuiling en wanorde was. Maar de te zware taak voor
de vrouw, die ‘s zomers ten minste halve dagen op het land in loondienst meewerkte, verklaart
dat ook zorgzame huismoeders hun gezinnen soms aan verwaarloozing moesten prijsgeven.
De meeste kinderen van landarbeiders bezochten gedurende de zomermaanden geen school.
Zij werden zoo jong mogelijk aan het werk gezet, met het resultaat dat een arbeidersgezin met
vier of vijf kinderen tusschen tien en zeventien jaar tot betrekkelijken welstand kon komen. In
sommige streken vonden talrijke kinderen werk in het vlasbedrijf, tot ernstig nadeel voor hun
gezondheid, want de arbeid in de lage tochtige braakhokken en zwingelkeeten gold als zeer
ongezond. De oude vlasbewerking kan zonder tegenspraak een menschenvernielenden arbeid
worden genoemd.
In den regel werkten kinderen van acht tot twaalf jaar in den oogsttijd een tiental uren
dagelijks. Het loon van de oudsten bedroeg, als zij handig waren, evenals dat van de vrouwen,
f 0,40 à f 0,60 per dag, hetgeen een niet onaanzien1ijke vermeerdering van het gezinsinkomen
beteekende.
De getrouwde vrouwen werkten in sommige streken van 5 tot 8 uur ‘s morgens en van 2 tot 6
uur in den namiddag. Elders van 5 tot 11 uur ‘s morgens; daarna begaven zij zich naar huis om
voor het eten te zorgen.
De veldarbeid door vrouwen en kinderen verricht, bestond vooral uit wieden; in het najaar uit
het inzamelen van stamboonen en uien of het rooien van aardappelen en peen.
Vele ongetrouwde vrouwen waren als dienstboden op hofsteden werkzaam. Hun loon bedroeg
f 50,- à f 80,- per jaar.
Als loonen van volwassen mannen vinden wij genoemd: f 120,- à f 150,- voor inwonende
knechts. De vaste knechts, die in de buurt van de hofstede woonden, verdienden f 4,50 à f 5,50
in de week; ze hadden de beschikking over eenig vrij aardappelland en soms ook nog vrij
brandstof. In enkele gevallen hadden zij vrij wonen. Met de voordeelen, welke zij in natura
genoten, kan het weekloon van deze vaste knechts wel op f 7,- à f 8,- worden geschat.
De meerderheid der landarbeiders had echter alleen in de voorjaars- en zomermaanden
geregeld werk. Zij ontvingen een loon, dat afhankelijk was van de werkzaamheden, die zij
verrichtten. In den drukken tijd verdienden zij f 1,- à f 1,10 per dag, in den winter -en dan
soms nog maar gedurende enkele dagen in de week -meestal f 0,75 per dag. Tot het best
betaalde werk, waarvoor weer aparte tarieven golden, behoorde in Zeeland het meedelven
(september en october: f 1,30 per dag) en het grasmaaien (f 2,- per dag).
Ook bij aanbesteding van werk, die gewoonlijk plaats vond bij het snijden van granen, het
maaien, het delven van slooten en soms ook bij het dorschen, konden de arbeiders, die
groepsgewijze dergelijk werk op zich namen, meer verdienen dan de gebruikelijke dagloonen dikwijls f 1,25 à f 2,-.
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Er werd vrijwel zonder uitzondering hard gewerkt. Voor de vaste knechts, in het bijzonder de
“paardenknechts” was het werk volgens een mededeeling voor Schouwen als volgt verdeeld: ‘s
morgens om half vier paarden uit de weide halen en roskammen, daarna theedrinken; van half
vijf tot acht naar het veld om te ploegen, enz., vervolgens drie kwartier schafttijd, daarna
voeder snijden, paarden inspannen en veldarbeid tot kwart voor een. Ongeveer een uur
schafttijd, gevolgd door veldarbeid tot zes uur of halfzeven. Na een halfuur koffiedrinken,
paarden voeren enz. Tegen acht uur werd er gegeten, bracht men de paarden naar de weide en
gingen de arbeiders naar bed. In de wintermaanden werkten de knechten in de schuur van zes
uur in den morgen tot de schemering in den namiddag.
De gewone landarbeiders, voor bepaalde werkzaamheden aangenomen, gingen ‘s zomers in de
vroegte omstreeks vijf uur van huis. Zij werkten met schafttijden van acht tot negen en van een
tot twee door tot ‘s avonds zes of zeven uur. Was er daarna nog overwerk, dan werd daarvoor
afzonderlijk betaald.
In hun weinige vrije uren.bewerkten vele arbeiders een lapje grond in de buurt van hun
woning. Enkelen, die buitengewoon spaarzaam en actief waren; hadden ook nog wel een halve
hectare aardappelland in pacht en namen soms een dag vrij om hun grond te bewerken. In de
streken met vlassersbedrijf, o.a. bij Dreischor, gaf dit voor velen een mogelijkheid voor
bijverdiensten -ook in de wintermaanden. Een andere gelegenheid een aardig stuivertje bij te
verdienen, was de uienteelt voor gemeenschappelijke rekening met den boer (o.a. op
Duiveland). De boer gaf dan het land en zorgde voor den paardenarbeid; de arbeider zaaide of
pootte, wiedde en rooide. Het schoonhouden van het uienland geschiedde meestal door de
vrouw en de kinderen van den arbeider, die de overeenkomst met den boer had aangegaan. Bij
verkoop kreeg de boer 3/5 en de arbeider 2/5 van de bruto-opbrengst.
Bijna alle arbeiders mestten een varken en velen verheugden zich in het bezit van een geit. De
levenswijze was uiterst eenvoudig en zelfs armoedig, maar in ieder geval beter dan in de jaren
omstreeks 1848. Het kwam niet veel meer voor, dat men ‘s winters vroeg naar bed ging
wegens gebrek aan brandstof. Ook werd slechts bij uitzondering honger geleden; slechts uit
het land van Hulst kwamen soms verontrustende berichten binnen. Toen tegen het einde van de
jaren tachtig de seizoenwerkloosheid begon toe te nemen, werd er wel veel geklaagd. De
steunverleening door armbesturen en liefdadigheidsvereenigingen nam toe -een veeg teeken
voor een gewest, dat in het derde kwart van de negentiende eeuw nog zooveel welvaart had
gekend. Ook hoorde men meer en meer van landverhuizers, die de provincie verlieten om zich
in de Nieuwe Wereld te vestigen. “
Willemina de Jonge
Willemina de Jonge werd op 10 augustus 1819 te Sint Annaland geboren als dochter van
Mattheus de Jonge en Dina Willemse Scherpenisse. Zij deed belijdenis in haar geboortedorp
en wel op 7 mei 1840. Tussen 1806 en 1825 kregen haar ouders nog negen andere kinderen.
Mattheus was in Sint Annaland arbeider en winkelier. In 1808 kocht hij een huis aan de
kerkring. 310 Zijn voorgeslacht van vaderszijde kan worden teruggevoerd naar het paar Isak
Lodewijkse (de Jonge) en Anna Andrries van der Clooster dat aan het einde van de 18de eeuw
in Sint Annaland woonde. Zij kregen vermoedelijk twaalf kinderen. 311
De meekrapcultuur
De kans dat Johannes Leune als landarbeider betrokken was bij de meekrapcultuur moet groot
woren geacht. Verreweg de meeste arbeiders in en rondom Sint Annaland waren in de 19de
eeuw tot circa 1880 werkzaam ten behoeve van de teelt en de verwerking van meekrap,
uiteindelijk ten behoeve van de productie van een rode kleurstof.
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Priester merkt over de meekrapcultuur (onder meer) het volgende op: 312
“Meekrap (Rubia tinctorum) is een overblijvend gewas, dat na twee, drie, soms zelfs eerst na
vier jaar geoogst werd. Het ging de telers om de wortels. Daaruit kon een rode kleurstof
worden gewonnen die geschikt was voor het verven van wol, katoen, zijde en leer. De waarde
van meekrap school in de kleurende werking van alizarine, een stof die in slechts een kleine
hoeveelheid in de plant aanwezig is. De wortels bevatten maar zo’n 2,5 à 3 % van het
kleurende bestanddeel, zodat voor de ververij grote hoeveelheden meekrap nodig waren. Een
zestiende-eeuwse bron vermeldt zelfs dat voor het verven van een laken van 50 tot 60 pond
niet minder dan 32 pond meekrap nodig was.
De grote vraag naar de kleurstof èn het beperkte aanbod stonden meestal garant voor een
goede prijs van meekrap. Aan deze gunstige situatie zou eerst na de uitvinding van
synthetische textielverf in de jaren ’60 van de negentiende eeuw een einde komen. In de
eeuwenlange periode daarvóór dankten tal van Zeeuwen hun inkomen aan het gewas. Boeren
op Schouwen-Duiveland, die als geen ander in de teelt van meekrap waren gespecialiseerd,
verdienden met de verkoop van het gewas de helft tot tweederde van hun brutojaarinkomen.
Toen de markt voor het gewas in het laatste kwart van de negentiende eeuw door de
concurrentie van synthetische verfstoffen instortte, zagen niet alleen boeren maar ook veel
arbeiders zich beroofd van hun inkomen.
Het gewas werd in rijen en op bedden verbouwd. Het laatste had met de ontwatering te maken:
het regenwater werd zo sneller afgevoerd. De wortels stonden er droger door; bovendien
warmde de grond in het voorjaar sneller op. De bedden waren verder bedoeld om het
aanaarden gemakkelijk te maken. In de late herfst werden de voren tussen de rijen meekrap
nog eens goed uitgeploegd en uitgespit. Met de vrijgekomen aarde werden de bedden
opgehoogd. Dit ‘dekken’ was niet zozeer bedoeld om de plant tegen de vorst te beschermen meekrap was tamelijk winterhard -maar had tot doel in het daaropvolgende voorjaar de groei
van de wortels en de kiemen te bevorderen. Tenslotte was, door de teelt op bedden en in rijen,
het wieden eenvoudiger.
Het delven, aldus een tijdgenoot, vereiste ‘zoodanigen zwaren arbeid, dat hij alleen door
mannen, in de kracht des levens, met inspanning goed kan geschieden’. Behalve kracht, was
ook vaardigheid vereist omdat de wortels bij het delven gemakkelijk konden breken. Om de
lange wortels onbeschadigd te kunnen rooien, moest de akker met een zware delfspade tot
grote diepte worden omgewerkt. Vooral land waarop driejarige meekrap stond en waarvan de
wortels tot 60 à 70 centimeter diep in de grond zaten, moest diep worden omgespit.
Het delven werd aanbesteed voor een bedrag per gemet. De hoogte van de beloning was
afhankelijk van de opbrengst van het gewas, de grondsoort en de weersgesteldheid. Hoe langer
en zwaarder de wortels, hoe zwaarder en natter de klei, des te hoge was het delfloon. Het
aanbesteden gebeurde aan een groepje arbeiders die zich onder een voorman - bijgestaan door
twee onderlieden -hadden verenigd. Uitgangspunt bij de berekening van het
aannemingsbedrag was dat arbeiders per werkdag fl. 0,50 verdienden.
De verwerking van de gerooide wortels tot poederverf gebeurde in de meestoof. Daar werden
de wortels gedroogd, gedorst, gezuiverd, nog- maals gedroogd, en tenslotte gestampt.”
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11. Maarten Leune (1849-1940)
Maarten Leune werd op 9 oktober 1849 te Sint Annaland geboren als zoon van Johannes Leune
en Willemina de Jonge. Blijkens de toen opgemaakte akte gebeurde dat in een huis dat het
nummer 170 droeg. Dit was zeer waarschijnlijk gelegen in de Suzannapolder (zie hoofdstuk 10).
Maarten deed belijdenis in zijn geboortedorp op 10 maart 1871.
In 1868 werd hij ingeschreven voor de Nationale Militie, lichting 1869. 313 Maar omdat hij (door
het lot bepaald) niet werd opgeroepen had dit voor zijn levensloop geen betekenis.
Zoals zo vele kinderen uit een arbeidersgezin volgde hij geen lager onderwijs. Hierdoor zou hij
zijn leven lang niet in staat zijn om een handtekening onder een document te plaatsen. Hij zal al
vroeg als boerenknecht werkzaam zijn geweest en hebben meegeholpen om voor het gezin
waarin hij opgroeide de kost te verdienen, mede gelet op zijn positie als oudste zoon.
Het overlijden van zijn moeder (in 1859) zal diepe indruk op hem hebben gemaakt; Maarten was
toen negen jaar oud. Hij moet getuige zijn geweest van de niet eenvoudige opgave van zijn vader
om zorg te dragen voor de opvoeding van de zes kinderen die Willemina de Jonge achterliet.
In zijn jeugd is Maarten enige malen met politie en justitie in aanraking geweest. Op 28
september 1866 (hij is dan 16 jaar oud) wordt hij door de Arrondissementsrechtbank van
Zierikzee veroordeeld tot een dag gevangenisstraf (plus het betalen van de betreffende
proceskosten) wegens diefstal (samen met twee andere jongens) van appelen. 314 Vijf jaar later,
en wel op 2 december 1870 (Maarten is dan 21 jaar oud), wordt hij door dezelfde rechtbank
veroordeeld tot acht dagen cel (vermoedelijk doorgebracht in het Gravensteen te Zierikzee)
omdat hij op 8 oktober 1870 “zonder enige aanleiding” ‘s avonds rond 23.00 uur in Sint
Maartensdijk Johannes Quist met een mes in diens hand had gestoken. Maarten verklaarde zijn
mes te hebben getrokken om zich te verdedigen. 315 Twee jaar later is hij betrokken bij een
vechtpartij op de kermis in Sint Annaland. Hij moet weer verschijnen voor de
Arrondissementsrechtbank te Zierikzee en wel op 25 oktober 1872. Blijkens het verslag van de
betreffende rechtszitting was er het volgende gebeurd. In de late avond van 27 augustus 1872
omstreeks half twaalf had hij (toen 22 jaar oud, omschreven als arbeider) met Theunis Hoek (21
jaar oud, varensgezel) “gezamenlijk en in vereniging” op de kermis Jacob de Jonge mishandeld
door hem vast te grijpen, met het hoofd tegen de kraam van C. Kuyper te slaan, hem vervolgens
op de grond te werpen en hem vele slagen toe te brengen. 316 Vervolgens hadden zij Johannes de
Jonge, die zijn broer Jacob te hulp was gekomen, eveneens enige rake klappen toegediend. De
mishandeling van Jacob werd door de rechter bewezen verklaard, die van Johannes de Jonge
wegens het ontbreken van getuigen niet. De rechtbank zag in de “geaardheid van de beklaagden”
bijzondere aanleiding om hen te straffen. Het vonnis luidde: elk 15 dagen eenzame opsluiting en
elk 8 gulden boete en bij het niet betalen van de boete: een dag opsluiting extra. 317
Pikant is dat Jacob de Jonge tijdens de betreffende kermis ook als dader bij een vechtpartij
betrokken was. Mogelijk kwamen Maarten Leune en Theunis Hoek op voor de belangen van het
slachtoffer van Jacob de Jonge. Jacob werd door de rechtbank van Zierikzee (eveneens op 25
oktober 1872) veroordeeld tot zes maanden cel wegens mishandeling. 318
Maarten Leune werd gedetineerd in de gevangenis van Goes. Hij wordt er opgesloten op 21
november 1872 (en wel in cel 26). Bij zijn inschrijving worden de volgende persoonsgegevens
genoteerd: 319
• oud: 23 jaar
• beroep: arbeider
• lengte: 1.71 meter
• kan niet schrijven
• geen lager onderwijs gevolgd
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• kin: smal
• haar: blond
• voorhoofd: laag
• kleur: bleek
• ogen: blauw
• wenkbrouwen: zwart
• baard: afgeschoren
• bijzonderheden: geen
Voorts werd genoteerd dat hij voor de vierde keer was gevonnist. Voor welke drie vergrijpen dat
eerder het geval was werd niet vermeld. Kennelijk had hij voor deze drie reeds een straf
ondergaan, want aangetekend werd dat hij na het uitzitten van zijn straf in Goes niet elders in een
strafinrichting opgenomen zou moeten worden.
Op 6 december 1872 kwam er een einde aan zijn celstraf. Genoteerd werd dat zijn gedrag in de
cel “goed” was geweest.
Maarten Leune trok als 28-jarige op 20 mei 1878 van St. Annaland naar Stavenisse. 320 De
kerkelijke attestatie volgde op 18 juni 1878. 321 Hij was toen al getrouwd en wel met Elizabeth
(“Bet”) van Iwaarden; zij is op 16 maart 1857 in Stavenisse geboren. Het huwelijk werd aldaar
gesloten op 7 maart 1878. Vermoedelijk heeft hij tot zijn vertrek naar Stavenisse eerst als
landarbeider in St. Annaland gewerkt. We mogen aannemen dat hij in Stavenisse boerenknecht
werd, vermoedelijk bij een boer in de Oud-Kempenshofstedepolder. 322 Hij vestigde zich in een
landarbeiderswoning, gelegen in de bocht van de Oudelandsedijk en de Stoofdijk te Stavenisse,
in de volksmond aangeduid als “De Klim”. Een kruisje op onderstaande kaart markeert de plaats
van deze bocht:
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Mogelijk woonde hij in één van de huisjes die staan afgebeeld op deze foto:

Tussen 1862 en 1887 werden de woningen in dit buurtje hernummerd, mogelijk zelfs twee
maal. Het zou kunnen gaan om de huidige nummers 61, 286 of 300 323. Denkbaar is ook dat de
woning van mijn overgrootvader inmiddels is afgebroken en niet behoort tot de vier
afgebeelde huizen. 324
Hoe dan ook, in De Klim werden de drie kinderen van Maarten en Elizabeth geboren. Eerst
Johannes (mijn grootvader) op 11 juli 1878 (vier maanden na het huwelijk), daarna Pieternella
op 31 augustus 1880, de geboortedag van de latere koningin Wilhelmina. Pieternella zou
slechts leven tot 19 maart 1881. Op 18 november 1886 werd Pieternella Willemina geboren.
Zij dankte haar eerste voornaam aan Pieternella Oostdijk (haar oma van moederszijde) en haar
tweede aan Willemina de Jonge (haar oma van vaderszijde).
In de akte die is opgemaakt bij de geboorte van Johannes zijn de ouders omschreven als
“arbeidslieden”.
Maarten Leune stond bekend als een harde werker. Over hem gaat het verhaal, dat hij ‘s
morgens vroeg en ‘s avonds laat werkte met een lantaarn op zijn borst. Zo kon per dag wel 12
tot 15 uur gewerkt worden! Dat bleef niet zonder gevolgen. In 1894 voltrekt zich in zijn leven
(en dat van zijn gezin) een omwenteling. Hij wordt van boerenknecht eigenaar van een klein
boerenbedrijf. 325 Hij koopt het recht van erfpacht van een perceel bouwland in de polder van
Moggershil (eigendom van de ambachtsheerlijkheid van deze polder). Grootte: 79 are,
kadastraal bekend als sectie B, nr. 239, later gewijzigd in B 761. Onder deze grond bevond
zich een deel van het kerkhof van het vroegere dorp Moggershil. Daarom werd en wordt dit
lapje grond in de volksmond als “het oude kerkhof” aangeduid.
De jaarlijkse canon bedroeg fl. 6. Hij wierf het recht op erfpacht van C.J.B. Zeedijk,
korenmolenaar te St. Maartensdijk. 326 Maarten Leune betaalde fl. 1000,- na een publieke
verkoop op 22 februari 1894. De overschrijving vond plaats in Zierikzee op 12 maart 1894. In
artikel 3 van de koopakte (opgemaakt door notaris Van Seters te Sint Maartensdijk) wordt
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melding gemaakt van een “vastgoed” dat direct in gebruik kon worden aanvaard. Vermoedelijk
is hier alleen de grond mee bedoeld. Maarten verklaarde ten overstaan van de notaris “zijn
naam niet te kunnen teekenen”; hij kon trouwens ook niet lezen. Zijn handtekening ontbreekt
dan ook op de koopakte. Blijkens een document van het leger uit 1873 was zijn broer Adriaan
Leune (1853-1937), anders dan Maarten, wèl in staat om zijn handtekening te plaatsen. Ter
vergelijking: in 1875 is 12% van de dienstplichtigen in Nederland analfabeet, in 1905 nog
maar 2%. Door deze transactie werd “Moggershil” (in het Thoolse dialect uitgesproken als
“Mokershil”) een begrip in de verdere geschiedenis van de familie Leune.
In 1913 is de omvang van het perceeel grond van Maarten Leune in de polder Moggershil iets
verkleind, namelijk van 79.00.50 naar 76.75.50 are. Dit hield verband met een verandering
van de afwatering. Tegelijk werd het kadastrale nummer gewijzigd in B 761. 327
De polder Moggershil is tussen 1419 en 1426 ontstaan. Een deel (ca. 70 ha.) is door inundatie
weer verloren gegaan, eerst in 1509, later ook in 1532 en 1570. Pas in 1660 werd Moggershil
herdijkt. De polder is nu betrekkelijk klein (42 ha.). Er heeft in de polder een dorp gelegen. 328
Moggershil had een eigen wapen, bestaande uit een veld van zilver met een rechtstaande
spade, ter weerszijden vergezeld van drie onder elkaar geplaatste vierkanten, alles van sabel.
Deze voorstelling duidt vermoedelijk op het moerdelven (= het winnen van zout uit
veengrond). Ik bezit een groen geglazuurde steen van de in Moggershil gelegen kerk (die in
1510 nog is gerestaureerd), opgegraven uit de grond die door mijn overgrootvader Maarten
Leune is bewerkt.
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Kort nadat hij pachter in Moggershil was geworden werd Maarten Leune eigenaar van een
boerenspulletje dat was gelegen in de Oud-Kempenshofstedepolder en wel in de Rijkebuurt
(beter bekend als “Den Uutslag”), gelegen langs de dijk tussen deze polder en Moggershil,
vrijwel tegenover het stukje land dat in laatstgenoemde polder werd gepacht. 329 Dat gebeurde
op 17 december 1894. 330
Maarten kocht zijn “spulletje” van Adriaan de Rijke Quirijnszoon, arbeider te Rotterdam. De
transactie omvat een huis, schuur, erf en bouwland, groot 76 aren en 60 centi-aren (waarvan 14
aren gemoeid waren met het huis, de schuur en het erf), genummerd B 384 en 386. In 1832 is
dit land nog genummerd als B194 en in bezit van Quirijn de Rijke, landbouwer te Stavenisse,
en vader van de genoemde Adriaan de Rijke. Maarten betaalde er fl. 1200 voor. Hij kon het
boerderijtje pas op 1 mei 1895 betrekken, want het was op het moment van koop nog
verhuurd. Vanaf 1 november 1894 tot 1 mei 1895 kwam de huur ten gunste van de koper.
Blijkens de kadastrale kaart van de Oud-Kempenshofstedepolder uit 1832 was op het perceel
B 194 (in de oude nummering) nog geen boerderijtje gebouwd. Dit moet dus zijn gebeurd
tussen 1832 en circa 1890. In de 17de eeuw heeft er vermoedelijk op het betreffende perceel al
wèl een boerderijtje gestaan blijkens een door A. Hollestelle vervaardigde tekening van de
Oud-Kempenshofstedepolder. 331
Onderstaande kadasterkaart geeft een precies beeld van de ligging van het boerderijtje van
Maarten Leune in deze polder en van zijn lapje grond in de polder Moggershil:
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Van het “spulletje” zijn twee foto’s bewaard gebleven. Vermoedelijk zijn er niet meer van
gemaakt. De eerste foto zal zijn gemaakt rond 1920:

Maarten Leune en zijn vrouw Elizabeth zijn geportretteerd aan de voorzijde van hun boerderijtje
dat bestond uit een woonhuis en een aangebouwde schuur. Duidelijk zichtbaar is een grote ren
met kippen. Los stond een hok voor het varken. Op de voorgrond is de (geploegde) aarde van de
Oud- Kempenshofstedepolder in beeld gebracht en op de achtergrond een stuk van de dijk tussen
deze polder en de polder van Moggershil. Elizabeth droeg een gehaakte muts.
De tweede foto is van later datum:

De man op de ladder is Maarten’s kleinzoon Jacob (“Jap”) Leune. De vrouw en het kind bij
het hek zijn mij onbekend. 332 Op de voorgrond is de waterbak te zien waarin het regenwater
van de dakgoten werd opgevangen. Het werd onder meer gebruikt als drinkwater voor beesten
en als sproeiwater in de tuin.
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Uit een notarisakte van 7 november 1901 blijkt dat Maarten Leune zijn boerenbedrijfje op dat
moment had gehypothekeerd voor fl. 700. 333 Deze schuld is ruim voor zijn overlijden afgelost.
Nadat Maarten Leune met werken was gestopt werd het boerderijtje verpacht aan Piet van der
Reest, daarna aan Co van Putten, vervolgens aan Bert van Haaften en met ingang van 1 januari
1950 aan Gilles Jan Niemantsverdriet Jan Leendertszoon. Laatstgenoemde betaalde er fl. 320 per
jaar voor. De pacht had betrekking op: “Een huis, plaatselijk bekend B-36, met schuur en verdere
opstal, erf en bouwland, alles staande en gelegen te Stavenisse in de OudKempenshofstedepolder in de Uitslag, kadastraal bekend gemeente Stavenisse sectie B nummers
384 geheel en 386 gedeeltelijk, samen groot ongeveer zesenzestig are.”
Vóór 1950 waren ook aparte stukken bouwland ( tussen de Buurtweg en de dijk langs het
Keeten) in bezit van de familie Leune. Het ging om de volgende lapjes bouwland (aangeduid met
hun kadasternummers en omvang):
• B 189 (86.90 are)
• B 190 (13.00 are)
• B 191 (06.60 are)
• B 191 (06.60 are) (een bosperceel)
Alles bij elkaar omvatte het grondbezit in de Oud-Kempenshofstedepolder 1 hectare, 89 are en
70 centiare. Het bezit van bijna 1,9 hectare grond was in de eerste helft van de 20ste eeuw maar
net voldoende om van te kunnen leven. Maarten Leune en Elizabeth van Iwaarden moeten in
materieel opzicht een sober bestaan gehad hebben. Daarbij moet bedacht worden dat zij
vermoedelijk met weinig tevreden waren. De handelingsvrijheid die een eigen boerenbedrijf met
zich bracht zal waarschijnlijk aan hun levensgeluk hebben bijgedragen. Honger zullen ze (onder
meer door het bezit van een of meer varkens en van pluimvee en vanwege de mogelijkheid om te
voorzien in de eigen behoefte aan aardappelen en groente) niet gekend hebben. Zomergroenten
uit de eigen tuin werden ook ’s winters gegeten; ze werden gewekt (in glazen potten) of, in
zogeheten Keulse potten, in het zout bewaard. Op die manier werden met name bewaard:
snijbonen, sperciebonen, bietjes (krootjes genoemd), andijvie, erwten en witte kool (waar
zuurkool van gemaakt werd). ’s Winters konden van eigen grond spruitjes, wortelen en prei
gegeten worden. In het voorjaar werd van de buitendijkse schorren lamsoor gesneden. Een geit
voorzag in de behoefte aan melk. 334 In het Keeten (vlakbij het boerderijtje) werd vis gevangen.
Qua voeding waren Maarten en Elizabeth dus in hoge mate self-supporting. We weten niet
precies welke gewassen Maarten Leune verbouwde. Het is waarschijnlijk dat deze niet zullen
hebben afgeweken van de destijds gangbare op het eiland Tholen. Maarten zal dus bemoeienis
hebben gehad met de teelt van diverse soorten granen (waaronder tarwe en rogge), peulvruchten,
aardappelen, suikerbieten en groenvoedergewassen zoals klavers. Toen Maarten Leune als
zelfstandig landbouwer begon herstelde Zeeland zich van een forse crisis in de landbouw die
zich in de periode 1878-1895 had voltrokkken, veroorzaakt door een toegenomen concurrentie
vanuit Amerika en door de reeds gememoreerde ineenstorting van de meekrapcultuur. In de
periode 1895-1914 was er een opwaartse ontwikkeling van de prijzen voor landbouwproducten.
Daarvan profiteerden Zeeuwse boeren. 335 Maarten had als startende ondernemer de wind mee.
Het is niet zo waarschijnlijk dat zijn boerenbedrijfje ernstig geleden heeft van de onzekerheden
die de Eerste Wereldoorlog voor het functioneren van de agrarische sector met zich bracht. 336
Hij zal weinig van deze oorlog gemerkt hebben, gegeven het feit dat Nederland niet was bezet en
het strijdtoneel ver buiten zijn gezichtsveld lag. Het onvermogen van Maarten om over de oorlog
te lezen en het ontbreken van radio en televisie zullen daar ook aan hebben bijgedragen. In de
periode tussen 1918 en de pensionering van Maarten (vermoedelijk ergens rond 1935)
voltrokken zich met name vanwege de mechanisatie ingrijpende veranderingen in de Zeeuwse
landbouw. 337 Ik vermoed dat Maarten Leune daarvan in zijn bedrijfsvoering niet zoveel gemerkt
zal hebben. Zijn bedrijf was te klein om door de mechanisatie ingrijpend beïnvloed te kunnen
worden. Wel zal hij zich hebben verbaasd over de aanzienlijke gevolgen van de mechanisatie
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voor de omringende grotere boerenbedrijven, met name op het terrein van de bedrijfsvoering
(denk aan de vervanging van werkpaarden door machines) en de werkgelegenheid.
Maarten en zijn vrouw Elizabeth hebben voor zover bekend geen dramatische tegenslagen
gekend. Maarten was kerngezond, Elizabeth (die een fors postuur had) was enigszins
rheumatisch. Zij liep voor het laatst op 8 september 1930, de dag waarop haar oudste kleinzoon
werd geboren. Ze kon haar knieën niet meer bewegen en lag met opgetrokken benen op bed. Ze
was in die tijd stokdoof. Maarten was analfabeet, maar zij kon lezen en schrijven. Hun
kleindochter Elizabeth (“ Bet”), die naar haar is genoemd, karakteriseert haar oma als een
pientere vrouw. Door tijdgenoten is Maarten wel getypeerd als een “driftig mannetje”.
De afstand van hun boerderijtje in de Oud-Kempenshofstedepolder naar het dorp Stavenisse
bedroeg ruim drie kilometer. Deze moest telkens (via de Buurtweg) te voet worden afgelegd,
onder meer ten behoeve van boodschappen en de wekelijkse kerkgang. In 1928 vierden zij in
hun spulletje hun 50-jarig huwelijksfeest. Daarvan zijn helaas geen foto’s gemaakt.
Het is niet bekend wanneer Maarten zijn activiteiten als landbouwer beëindigde. Vermoedelijk
gebeurde dit omstreeks 1935. Gezien zijn goede gezondheid was Maarten nog op oude leeftijd
tot veel in staat. Zeker is dat zijn zoon en dochter (zoals destijds gebruikelijk) meer en meer in
financiële zin bij het wel en wee van hem en Elizabeth betrokken werden. Van een
pensioenvoorziening was geen sprake (er was niet voor “geplakt”) en de AOW bestond nog
niet. De kinderen werden geacht hun ouders tot hun dood te verzorgen.
Kort voor de tweede wereldoorlog huurde hun zoon Johannes voor zijn ouders een huis in de
Voorstraat te Stavenisse (thans nummer 16) schuin tegenover nummer 5, het huis met winkel
waar Johannes toen woonde met zijn gezin. De dochters van Johannes verleenden tal van
huishoudelijke diensten (koken, wassen, schoonmaken, e.d.). Kleindochter Bet kreeg daar fl. 4,per week voor. Toen Maarten en Elizabeth ziekelijk werden gingen ze tesamen naar het huis van
hun zoon om daar tot hun dood verzorgd te worden. Maarten Leune overleed daar op 7 januari
1940 in één van de bedsteden. Hij werd 91 jaar oud. Ook Elizabeth bracht haar laatste levensfase
door in één van de bedsteden van het huis van haar zoon Johannes. ‘s Nachts lag zij daar
psalmen te zingen. Dit bezorgde nogal eens wat overlast. Toen haar zoon (die toen al 63 jaar oud
was) verzocht om met zingen te stoppen omdat hij de slaap niet kon vatten moet zij eens hebben
geantwoord: “Ach Johannes, nog één couplet!”. Zij overleed op 22 juli 1942, 85 jaar oud. 338
Tijdens haar laatste maanden in de bedstede is de volgende foto gemaakt:
Van Maarten Leune is op latere leeftijd deze foto gemaakt:
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De enige dochter van Maarten Leune en Elizabeth van Iwaarden, Pieternella Willemina
(geboren op 18 november 1886), huwde te Stavenisse op 23 juli 1915 met de binnenschipper
Dirk Leendert Dane. Zij overleed te Stavenisse op 18 december 1954. Van haar is de volgende
foto gemaakt:

Zij kregen slechts één kind, zoon Jacobus Maarten (“Co”), die zijn vader als schipper zou
opvolgen.

De afstamming van Elizabeth van Iwaarden
Elizabeth van Iwaarden was een dochter van Cornelis van Iwaarden en Pieternella Oostdijk.
Dit paar woonde in Stavenisse. Cornelis was er arbeider. Uit hun huwelijk kwamen behalve
Elizabeth de volgende tien kinderen voort:
- Jannetje, geboren op 23 oktober 1845, overleden te St. Maartensdijk op 15 mei 1902. Zij
huwde op 8 mei 1873 met Abraham Gaakeer.
- Johanna, geboren op 9 september 1847 en overleden te Stavenisse op 6 maart 1920. Zij
huwde met Jacob Suurland. Uit dit huwelijk kwam onder meer Helena Suurland voort. Zij
werd geboren te Stavenisse op 31 janauri 1879 en huwde met Johannes Leune; zie voor hen
verder hoofdstuk 12.
- Clasina Johanna, geboren op 13 februari 1849, overleden op 11 juli 1866 (ongehuwd).
- Cornelis, geboren op 31 augustus 1850, overleden op 18 september 1871 (ongehuwd).
- Jan, geboren op 8 december 1851, overleden te Stavenisse op 10 september 1893. Hij huwde
op 28 maart 1876 met Jacoba Hoek.
- Pieter, geboren op 15 juni 1854, overleden te Stavenisse op 4 april 1856.
- Johannis, geboren op 4 februari 1860, overleden te Stavenisse op 4 maart 1862.
- Pieter, geboren op 3 september 1861, overleden te Stavenisse op 10 augustus 1863.
- Pieter, geboren op 20 januari 1866, overlijdensdatum onbekend. Hij huwde op 29 september
1886 met Elizabeth Goedegebuure en later met Grietje Hoek.
- Dirk, geboren op 20 januari 1866 (dus een tweelingbroer van bovengenoemde Pieter),
overleden te Stavenisse op 12 oktober 1866.
Van de elf kinderen overleden er dus zeven jong tot zeer jong.
Cornelis van Iwaarden overleed te Stavenisse op 26 november 1906, zijn echtgenote op 20
januari 1875, op de verjaardag van haar jongste zoon Pieter, die toen negen jaar oud was.
Cornelis was gedurende 31 jaar weduwnaar.
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Tot de voorvaderen van Elizabeth van Iwaarden behoort Pieter van Iwaarden. Hij leefde van
1750 tot 1803 en bezat in 1803 het volgende boerderijtje in de Oud-Kempenshofstedepolder. 339

Waarschijnlijk kan de afstamming van het Thoolse geslacht Van Iwaarden worden herleid tot
Paschier van Ywaerden die in de tweede helft van de 16de eeuw zal zijn geboren en die rond
1600 in Calais woonde. Vier van zijn kinderen (Jan, Pieter, Abraham en Marijtge) vestigden
zich in de 17de eeuw op het eiland Tholen. Cornelis is een afstammeling van zoon Jan. 340 De
betekenis van de naam Van Iwaarden is niet duidelijk. Waarschijnlijk verwijst de naam naar
een plaats, maar welke is nog niet opgehelderd. Het is goed denkbaar dat het geslacht Van
Iwaarden vanwege geloofsvervolging op het eiland Tholen is beland. 341
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Stavenisse
Over de geschiedenis en enkele karakteristieken van het dorp Stavenisse (dat in 1999
uitbundig zijn 400-jarig bestaan vierde) maakte de gemeente-archivaris van Tholen, J.P.B.
Zuurdeeg, in 1993 de volgende schets.
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Het aantal inwoners van Stavenisse ontwikkelde zich als volgt:
• In 1680: ca. 600
• In 1803: 864, verdeeld over 157 gezinnen
• In 1850: 1264
• In 1878: 1605 (toen Maarten Leune zich daar vestigde)
• In 1920: 1945
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•
•
•

In 1947: 1710
In 1960: 1511
In 1980: 1514

In 1947 was de godsdienstige overtuiging van de inwoners van Stavenisse in procenten als
volgt verdeeld:
• Nederlands-Hervormd
67,7
• Gereformeerd
0,3
• Oud-Gereformeerd
30,9
• R.K.
0,1
• Overig
0,8
• Buitenkerkelijk
0,2
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12. Johannes Leune (1878-1959)
Johannes Leune werd op 11 juli 1878 in Stavenisse geboren in een van de huisjes gelegen in
de bocht van de Oudelandsedijk en de Stoofdijk die in de volksmond wordt aangeduid als “de
Klim”. Vanaf 1894 groeide hij op in de Oud-Kempenshofstedepolder. Het boerenspulletje van
zijn ouders lag in de Rijkebuurt aldaar, ook wel omschreven als “den Uutslag”. Ik beschreef de
ligging ervan in het vorige hoofdstuk.
Johannes begon al op jonge leeftijd met werken. Tijdens zijn lagere schooltijd was hij
koeienwachter bij boer Kodde, wiens boerderij zich eveneens in de Rijkebuurt bevond. Hij
stond dan ‘ s morgens vroeg op om koeien naar het weiland te brengen. Hij heeft ook al op
jonge leeftijd zijn vader op het land bijgestaan. Machines waren er toen nog niet. Alles moest
met de hand gebeuren. Daarbij was ook zijn moeder Elizabeth betrokken, bijvoorbeeld bij het
wieden. Hij raakte zo met het boerenbedrijf vertrouwd. Geen wonder dat hij na de lagere
school (die hij in Stavenisse bezocht) als knecht bij een boer (in zijn geval H. Dorst) ging
werken, zoals toen gebruikelijk was. Aan het begin van de twintigste eeuw werkte in
Nederland 30% van de mannelijke beroepsbevolking in de landbouw. Bij Dorst wist hij op te
klimmen tot voorman, waardoor hij fl. 1,- per week meer ging verdienen : fl. 7,- in plaats van
fl. 6,-. Die extra gulden zou bestemd worden voor de afbetaling van het eerste eigen huis. De
boerderij van Dorst bevond zich in de Stavenisse-polder (kadastraal omschreven als C111),
links van de Stavenisseweg (komende vanuit Sint Maartensdijk), vlakbij de ingang van het
dorp.
Johannes Leune was vrijgesteld van militaire dienst omdat hij opgroeide in een gezin met
slechts één zoon; die werd nodig geacht om thuis mee de kost te verdienen.
Op 9 december 1904 huwde Johannes Leune te Stavenisse met de dan 25-jarige Helena
Suurland. Johannes was toen 26 jaar oud.
Helena Suurland werd op 31 januari 1879 in Stavenisse geboren als dochter van Jacob
Suurland (arbeider en winkelier) en Johanna van Iwaarden. Over haar afstamming publiceerde
ik (in 2002) een afzonderlijke monografie. 342
Johannes en Helena vestigden zich in een speciaal voor hen gebouwd eigen huis in de
Poststraat. 343 In 1997 fotografeerde ik het aldus:
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Daar werden hun eerste vijf kinderen geboren.
De eerste foto van Johannes Leune en Helena Suurland samen is de volgende:

De moeder van Helena Suurland was een zuster van Elizabeth van Iwaarden, de moeder van
Johannes Leune. Johannes en Helena waren dus neef en nicht! Ze kenden elkaar dus niet louter
als dorpsgenoten, doch ook als familieleden.
Vóór de tweede wereldoorlog (de datum is niet bekend) is Helena Suurland met haar Thoolse
kap als volgt gefotografeerd:
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In 1915 had Johannes reeds zo goed “geboerd” (sinds 1913 was hij als koopman in
landbouwprodukten actief geweest), dat hij in staat was een voornaam pand met winkel te
kopen in de belangrijkste straat van Stavenisse: de Voorstraat.

Johannes Leune kocht het pand op nummer 5, sectie A, nr. 117 (later genummerd als A 243),
groot één are en 83 centiaren. Hij was toen 37 jaar. Het pand werd gekocht voor fl. 3000 en
zag er toen zo uit (op deze foto afgebeeld in het midden, met beneden geheel rechts de ingang
van de winkel):

De vorige eigenaar was Jacob Gaakeer, landbouwer en winkelier te Stavenisse en een nazaat
uit het geslacht Gakeer dat ik in hoofdstuk 8 heb beschreven. 344 Die kocht het op 30 juli 1903
voor fl. 2100 (via bemiddeling van Pieter Gaakeer, landbouwer te Stavenisse) van Johannes de
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Rooy, meestertimmerman te Stavenisse, die optrad als gevolmachtigde van de erfgenamen van
Cornelis de Rooy, die op zijn beurt gevolmachtigde was van Johannes van Dalsen, in leven
kuiper te Stavenisse. 345 Laatstgenoemde werd eigenaar van het pand op 15 mei 1878. In 1832
is het huis eigendom van Johannis de Clercq, de burgemeester van Stavenisse en in gebruik
(op erfpachtbasis) door ene Rijstenbil. Het heeft dan met erf dezelfde omvang als toen mijn
grootvader het in 1915 kocht. Op 14 september 1934 is het pand verzekerd voor een
herbouwwaarde van fl. 5000 (tegen een jaarlijkse premie van fl. 5,-). In de winkel werden
levensmiddelen en kleding verkocht. De zaak werd “gerund” door Helena Suurland en haar
dochters. Helena was met het winkelbedrijf van huisuit bekend; haar ouders hadden een
vergelijkbaar winkeltje. Johannes had zijn handen vol aan zijn taken als commissionair en
landbouwer. Na de ramp van 1953 is het pand gesplitst. Het winkeldeel werd afgesplitst en
verkocht. Zo kwam het er als volgt uit te zien (rechts beneden de ingang van het afgesplitste
huis, vroeger de entree van de winkel):

Het huis zou gedurende ruim honderd jaar in het bezit van de familie Leune blijven. Eind 2001
werd het verkocht.
Bij diverse formele transacties en gelegenheden waarbij hij betrokken was werd het beroep
van Johannes Leune als volgt omschreven:
1904 veldarbeider (bij zijn huwelijk)
1915 commissionair (bij de koop van het pand Voorstraat 5)
1918 landbouwer (bij de opstelling van zijn testament)
1923 koopman (bij de koop van een perceel tuingrond aan de Stavenisseweg, thans
Poststraat)
1934 koopman (bij het aangaan van een brandverzekering)
1940 commissionair (bij de pacht van bouwland in de Zuidmoerpolder)
1941 commissionair (in uien) (op zijn persoonsbewijs van 10-9-1941)
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1950 koopman en landbouwer (bij de verpachting van grond in Moggershil)
1955 commissionair (bij de verlening van hypotheek op schuur met grond aan de Poststraat
34).
In zijn beroepsmatige leven heeft het accent gelegen op de handel in landbouwprodukten. Hij
functioneerde als schakel tussen boeren en afnemers van hun produkten en ontwikkelde zich
als zodanig tot een succesvol zakenman. Voor het gehele eiland Tholen had hij een agentschap
voor suikerbieten. Hij was gespecialiseerd in de handel in uien. In 1927 verscheen daarover in
het tijdschrift Ons Zeeland het volgende artikel: 346

Vóór de tweede wereldoorlog (de jaartallen zijn onbekend) zijn van Johannes Leune de
volgende foto’s gemaakt:

Bouman vermeldt dat de Zeeuwse boer in de 19de eeuw vaak wat de afzet van zijn produkten
betreft geheel passief bleef. “In vele gevallen stelde hij zich persoonlijk op de hoogte van het
prijsbeloop op de lokale markten, maar ook dan berustte hij in de afhankelijkheid van de vele
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tusschenpersonen, die in den handel in landbouwprodukten een bestaan hadden gevonden”.
Graan ging vooral naar de stapelplaatsen Rotterdam en Dordrecht, “waar kooplieden
woonden, die voortdurend in contact stonden met kleine opkopers, de commissionairs en de
kooplieden uit Zeeland”. 347 Deze schets is wat Stavenisse betreft ook op de eerste decennia
van de 20ste eeuw van toepassing.
Johannes Leune was in Stavenisse niet de enige commissionair. Ondanks de crisisjaren na de
eerste wereldoorlog zag hij kans om zijn zaak verder uit te bouwen. De befaamde
“beurskrach” van New York voltrok zich in oktober 1929. In de voorafgaande jaren waren de
landbouwprijzen al fors gedaald. Door de instorting van de beurs kwam daar een schepje
bovenop. De werkloosheid steeg enorm. In de winter van 1935-1936 waren 630.000
Nederlanders (= 23,5% van de beroepsbevolking) werkloos. In januari 1915 behoorde
Johannes Leune tot de negen inwoners van Stavenisse met een telefoonaansluiting.
Vóór de Tweede Wereldoorlog waren de belangrijkste akkerbouwgewassen op Tholen en St.
Philipsland de volgende: 348
• Wintertarwe
• Wintergerst
• Zomergerst
• Rogge
• Haver
• Suikerbieten
• Aardappelen
• Uien
• Peulvruchten (met name erwten en stambonen)
• Vlas
• Zaden (met name karweizaad, blauwmaanzaad en koolzaad)
• Groenvoedergewassen, met name klaver.
Bij de handel in deze gewassen was Johannes Leune actief betrokken. Hij beschikte over een
“erkenningskaart” van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale. 349
Naar ik heb begrepen was Johannes Leune bijzonder handig in het opzetten en onderhouden van
netwerken in Stavenisse en omgeving. Dat legde hem
zakelijk geen windeieren. Hij deed zaken met velen.
In april 1923 kocht hij een stuk grond aan wat later de
Poststraat zou heten met een oppervlakte van ruim 19
aren voor een bedrag van fl. 1953,90. Op dit perceel
werd een schuur gebouwd, waarvoor zijn jongste zoon
Cornelis Jan (mijn vader) op 5 oktober 1925 de eerste
steen heeft gelegd. Hieraan herinnert een gedenksteen
in de gevel. De schuur werd na de watersnoodramp in
oktober 1954 nieuw opgebouwd; de gedenksteen bleef
bewaard en werd opnieuw ingemetseld.
Dank zij deze schuur konden landbouwprodukten (met
name uien en aardappelen) opgeslagen en verwerkt
worden. Achter de schuur bevond zich een varkenshok.
Iedere middag, na de warme maaltijd, bracht mijn opa
in een emaille emmertje voer (met name overgebleven
etensresten) bij het varken. Op weg naar dit doel is
eens van hem de volgende foto gemaakt (met op de
achtergrond het voormalige gemeente-huis van
Stavenisse):
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Na een jaar werd het vetgemeste varken geslacht. Dat was in het gezinsleven een hele
gebeurtenis. Gedurende een jaar werd er “van het varken” gegeten.
Het terrein vóór de schuur fungeerde lange tijd mede als opslagruimte voor kolen. Johannes
Leune was actief betrokken bij de oprichting van de coöperatieve kolenbond “Algemeen
Belang” in Stavenisse. In 1958 was hij 50 jaar voorzitter van deze vereniging. Hij was toen 80
jaar. De kolenbond van Stavenisse zal vergelijkbaar zijn geweest met die van St. Annaland. In
dit laatste dorp werd de “Coöperatieve Kolenvereniging Ons Belang” in 1908 opgericht.
Wanneer de beurtschipper met een schip kolen aankwam, kregen de leden van de bond bericht
om de kolenhokken open te zetten. De kolen werden dan per wagen, getrokken door een hit
(door de “hittenploeg”), thuisbezorgd, vanaf een centrale plaats. Zo zal het ook in Stavenisse
zijn gegaan. Met de komst van het aardgas werd de kolenbond in St. Annaland opgeheven. 350
In 1953 is op het terrein vóór de schuur het dorpshuis van Stavenisse gebouwd. Dit gebouw is
gefinancierd door de Raad van Wereldkerken en geschonken aan de gemeente Stavenisse na de
watersnoodramp van 1953. In 1965 is dit deel van het terrein voor fl. 4.420 aan de (toen nog
zelfstandige) gemeente Stavenisse verkocht. Eveneens in 1965 werden de schuur en de rest
van het terrein voor een bedrag van fl. 22.070 verkocht aan A. Klippel te Stavenisse.
Johannes Leune was in de lokale gemeenschap van Stavenisse een actief en bekend
(zaken)man. Hij was niet alleen één van de oprichters van de kolenbond, ook van de
plaatselijke Coöperatieve Boerenleenbank (thans: RABO-Bank). Dat gebeurde in 1910. In
1927 was hij voorzitter van de oudercommissie van de openbare lagere school. Diverse malen
vervulde hij functies in de Ned. Herv. Kerk van Stavenisse. Zo werd hij in 1922 tot diaken
gekozen. 351 Voorts was hij van 1927-1931 en van 1945-1949 lid van de gemeenteraad van
Stavenisse. Zijn eerste raadsvergadering was op 6 sepember 1927, ‘s morgens om 11.00 uur,
zijn laatste in de eerste tranche op 28 augustus 1931. In de eerstgenoemde periode was hij als
raadslid betrokken bij de besluitvorming over onder meer de electrificatie van het dorp, het
avondonderwijs, diverse verkeersregelingen, het onderhoud van de riolering, diverse
bestratingen, de heffing van het havengeld, de financiën van het burgerlijk armbestuur en
diverse arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden van het gemeente-personeel zoals de hoogte
van het wachtgeld van de gemeentelijke lantaarnopsteker. In zijn laatste periode als raadslid
(die aanving op 18 december 1945; hij was toen al 67 jaar oud) hield hij zich onder meer
bezig met kwesties zoals: de verlichting van de haven, het wachtgeld van de (wegens
collaboratie met de Duitsers) geschorste burgemeester, de aanschaf van een torenklok,
subsidie voor de bewaarschool, de benoeming van een gemeentebode, het verlenen van een
vergunning voor een autobusdienst naar Bergen op Zoom, de opheffing van tol voor de brug te
Tholen en de benoeming van een hoofd van de openbare lagere school. Tijdens de
raadsvergadering van 11 november 1947 merkte hij op: “Ik ben geen tegenstander van het
Christelijk Onderwijs maar ik zal werken om één school te behouden”. Er voltrok zich op dat
moment een lokale schoolstrijd, gegeven het streven van het Oud-Gereformeerde deel van de
bevolking naar de oprichting van een protestants-christelijke school.
Als oudste lid van de gemeenteraad was het de taak van Johannes Leune om tijdens de
raadsvergadering van 16 oktober 1946 burgemeester Verburg welkom te heten. Johannes was
echter door ziekte verhinderd.
Op 22 juli 1949 werd in de gemeenteraad afscheid van hem als raadslid genomen. In de
notulen van die vergadering is o.m. het volgende opgetekend (inclusief de door de notulist
gemaakte taalfouten):
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“Hij (d.i. de burgemeester) gevoelt behoefte allen, ook namens de raad en de ingezetenen,
hartelijk te danken voor het werk dat zij, de een meer dan de ander door langere periode en
functie, voor Stavenisse hebben gedaan.
Ook dankt de voorzitter de heren Leune en Stoutjesdijk voor hetgeen zij hebben gedaan. Hij
hoopt dat de scheidende raadsleden, zo daartoe de gelegenheid is, de belangen der gemeente
nog zullen behartigen en eindigt hen op hun verdere levensweg Gods Zegen toe te wensen.
De heer Leune dankt ook de voorzitter voor de woorden tot hem gericht, er op wijzende, dat
zijn periode niet zo lang was dan die van zijn voorganger. Spreker is nu de 70-jarige leeftijd
gepasseerd en het is met weemoed in het hart, dat hij afscheid neemt, omdat deze periode is
gepasseerd en niet meer wederkeert. Hij wenst de nieuwe leden toe dat zij de kracht van God
mogen ontvangen om hun werk te doen en tevens de hoop uitsprekende dat er in de korte
periode dat hij raadslid is geweest, toch nog iets goeds verricht is.”
Kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hadden zijn zaken zich zo voorspoedig
ontwikkeld dat Johannes Leune in staat was een lap grond in de Oude Zuidmoerpolder te
pachten van W. Dorst, een zoon van zijn vroegere baas H. Dorst. 352 Het ging om drie hectaren
en 57 aren voor een pachtprijs van fl. 500 per jaar. 353 De pachtovereenkomst (die in mijn bezit
is) is gedateerd op 5 juli 1940. De Oude Zuidmoerpolder ligt in de Z.O.-hoek van de
Stavenissepolder, waar vroeger “de Hals” in de Oosterschelde uitmondde.
Dit zou zijn laatste transactie van landbouwgrond worden. Van de drie zakelijke bezigheden,
te weten het runnen van een winkel, het beboeren van land en het drijven van handel in
landbouwprodukten, lag het accent nadrukkelijk op het laatstgenoemde. De eerstgenoemde
bezigheden waren bijzaken (bijverdiensten).
Op onderstaande kaart zijn de locaties vermeld rondom het dorp Stavenisse die in het leven
van de familie Leune een rol hebben gespeeld, te weten:
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1.
2.
3.
4.

Het door Maarten Leune (vader van Johannes) gepachte land in de polder Moggershil.
De plaats van het boerderijtje van Maarten Leune.
De grond die door Maarten Leune en later door zijn zoon Johannes werd gepacht in de
Oud-Kempenshofstedepolder.
De grond die Johannes Leune pachtte in de polder Oude Zuidmoer.

Johannes Leune was één van de eerste Stavenissenaren die buiten het eigen dorp vakantie
vierde. Samen met de bakker toog hij enkele dagen naar Brussel. Vol verhalen kwam hij thuis.
Hij was bijzonder in het wereldnieuws geïnteresseerd, getuige onder meer zijn abonnement
(samen met burgemeester A.F. Hanssens) op de toch voor iemand met alleen lagere school niet
zo gemakkelijke Nieuwe Rotterdamsche Courant. Ook las hij het dagblad Trouw. Tot zijn
talenten behoorde het vermogen om preken te schrijven. Ook het schrijven van gedichten ging
hem niet moeilijk af. Toen zijn jongste zoon Cornelis Jan 20 jaar werd, kreeg hij (in
Middelburg, op zijn pensionadres), van zijn vader het volgende gedicht:
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In getypte vorm en voorzien van een korte toelichting luidt dit gedicht als volgt:

Johannes Leune had een goed verstand en was naar ik heb begrepen nogal goedaardig.
Evenals zijn vrouw was hij een lidmaat van de Nederlands-Hervormde Kerk. 354 In Stavenisse
was (en is) deze kerk aangesloten bij de Gereformeerde Bond binnen deze kerk. Uit de
nagelaten brieven kan een diep gewortelde godsdienstige overtuiging van Johannes worden
afgeleid. Hij heeft diverse kerkelijke functies vervuld. Politiek voelde hij zich verwant met de
Christelijk-Historische Unie (C.H.U.) (die later zou opgaan in het C.D.A.), al heeft hij volgens
zijn dochter Bep ook wel eens op de liberale Staatspartij gestemd.
Toen ik 10 jaar werd kreeg ik van hem (die mij
altijd Jowantje noemde) een (blauwe) ocarina, een
blaasinstrument, gemaakt van Meissen porselein,
dat een zacht, donker geluid geeft. Het instrument
heeft een tuitje als mondstuk en tien vingergaten.
De toonomvang is niet meer dan één octaaf.
Daardoor heeft het slechts beperkte muzikale
mogelijkheden.
In 1954 was het groot feest omdat toen herdacht
werd dat Johannes Leune en Helena Suurland 50
jaar getrouwd waren. Bij die gelegenheid droeg ik
(als negen-jarige) een gedichtje voor, getiteld het
Geitenweitje (links onder in beeld Albert Leune).
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Ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Maarten Leune (de oudste zoon van
Johannes) en Pie Leune-Stoel is (eveneens in 1954) de volgende foto gemaakt van Johannes
en Helena:

In 1956 werden zij als volgt gefotografeerd:

Deze foto is genomen aan de achterkant van het huis van
Johannes’ jongste zoon Cornelis Jan in de Julianastraat in
Steenbergen, tijdens de verjaardag van laatstgenoemde.
Links mijn grootouders van vaderszijde, rechts mijn
ouders.
In 1955 (en wel tijdens de huwelijksdag van Johannes’
oudste kleinzoon in december van dat jaar) werden
Johannes en Helena (ietwat bezorgd kijkend) als volgt
gekiekt:
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Een hoogtepunt in het leven van Johannes Leune was zijn Koninklijke onderscheiding, te
weten de ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, hem toegekend op
29 april 1958, toen hij bijna 80 jaar was. Hij kreeg de volgende oorkonde:

110

De burgemeester van Stavenisse (A. Sluijmers) decoreerde Johannes als volgt:

Diens jongste zoon Cornelis Jan sprak enkele woorden namens de familie (in een voor hem
kenmerkende spreekhouding):
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In de Eendrachtbode van 2 mei 1958 verscheen over de gebeurtenis het volgende bericht:
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Op 29 april 1958 zijn (o.m.) de volgende foto’s gemaakt:

Vooraan v.l.n.r.: dochter Nel, Johannes Leune, Helena Leune-Suurland en de dochters Jo en
Bep. Staande achterin v.l.n.r.: de zonen Albert, Kees en Maarten.
Enige jaren eerder is deze foto gemaakt van Johannes en Helena met hun drie dochters (van
links naar rechts: Bep, Nel en Jo):

113

Watersnood in 1944 en 1953
In februari 1944 besloten de Duitse bezetters van Nederland om in het kader van de
kustverdediging (zij vreesden een inval van geallieerde troepen, die uiteindelijk in Normandië
zou plaatsvinden) grote delen van Zeeland, waaronder het eiland Tholen, onder water te zetten
(te “inunderen”). 355 De bewoners van deze delen moesten evacueren. Dat gold ook voor de
inwoners van Stavenisse. Zo vertrokken Johannes Leune en Helena Suurland (beiden toen 65
jaar oud) met hun dochters en hun oudste kleinzoon Jo op 2 maart 1944 naar Maassluis, het
dorp aan de Nieuwe Waterweg waar hun zoon Albert als schilder werkzaam was. Op 11 mei
1944 verbleven zij op de Zuiddijk 76, op 12 mei van dat jaar op het adres Frans Halslaan 22.
De gedwongen evacuatie was een diep ingrijpende gebeurtenis. De onzekerheid was groot.
Wat ging er gebeuren? Een terugkeer naar het geboortedorp was onzeker. Een verblijf buiten
het dorp was voor vele inwoners een uitzonderlijke ervaring. De evacuatie in 1944 was voor
de inwoners van Stavenisse de echte confrontatie met de Duitsers. Na 1940 bleken de
gevolgen van de oorlog wel mee te vallen. Er werd gewoon gewerkt en aan voedsel was geen
gebrek. Door de evacuatie veranderde deze toestand radicaal. De oorlog kreeg nu ook in
Stavenisse een grimmig karakter. Overigens had zich op 31 december 1942 in het dorp een
dramatisch oorlogsincident voorgedaan. Bij “het Veer” ontplofte een door de bezetters als
ongevaarlijk verklaarde mijn, waardoor drie jongens van 15 tot 18 jaar om het leven kwamen.
In de eerste helft van 1945 keerden Johannes Leune, zijn vrouw en dochters terug naar
Stavenisse waar ze de wederopbouw van na de Tweede Wereldoorlog meemaakten.
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd Zuid-West Nederland door een
uitzonderlijke combinatie van springtij en stormvloed getroffen door een ernstige
watersnoodramp, die 1836 mensen, 20.000 koeien, 1750 paarden, 12000 varkens, 2750
schapen en geiten en 165000 kippen het leven kostte en onnoemelijke materiële schade
veroorzaakte. 356 Van de verdronkenen kwamen er 874 uit Zeeland. In Stavenisse verdronken
153 personen, 66 jongens/mannen, 87 meisjes/vrouwen. Daarbij waren geen familie-leden uit
het geslacht Leune. Dat was te danken aan het relatief hooggelegen huis aan de Voorstraat en
ook aan de stevige bouw van deze woning. Op onderstaande foto is de ravage rondom het huis
(met een kruis gemarkeerd) uitgebeeld:
Toen het dorp overspoeld werd
konden allen die op dat moment
in de Voorstraat nummer 5
aanwezig waren zich redden
door zich naar de
bovenverdieping te spoeden.
Het water steeg niet verder dan
tot het plafond van de begane
grond. Pas zondagavond (1
februari) werden de aanwezigen
via een roeibootje gered.
Dochter Jo was dat weekend
aan het werk (als
kraamverzorgster) in
Krabbendijke.
Helena Suurland (die op 31
januari jarig was) was op de
avond voor de ramp op
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dringend aanraden van de schoonvader van haar dochter Nel (die de ramp voelde aankomen
gelet op de extreem hoge stand van het water in de haven) tijdig in veiligheid gebracht in het
huis van Nel op de hooggelegen Molendijk.
In het protestants-christelijke weekblad “De Spiegel” verscheen op 7 maart 1953 een uitvoerig
verslag van de manier waarop mijn opa en oma de ramp hadden beleefd. Daaruit licht ik de
volgende passages:
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Op de foto van links naar rechts: dochter Bep Leune, schoondochter Clazina Leune-de Niet,
Helena Leune-Suurland, zoon Albert Leune met zijn jongste zoon Keesje Leune en geheel
rechts Johannes Leune.
Vlakbij de molen van Van der Slikke was ook een kritieke situatie ontstaan. Op deze foto
worden met man en macht herstelwerkzaamheden aan de havendijk bij die molen verricht; in
het huisje links van de molen woonde molenaar Bram van der Slikke, zijn vrouw Pieternella
Leune en hun twee dochtertjes Ina en Heleen (zie voor hen verderop).

Evenals in 1944 trokken Johannes Leune en Helena Suurland na de ramp als evacuées naar
Maassluis. Zij vestigden zich in de W. de Zwijgerstraat nr. 20, getuige het volgende
documentje (van de Schade Enquête Commissie):
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Omstreeks april 1953 keerden zij naar Stavenisse terug. 357
Op 31 januari 1953 waren zoals gebruikelijk vanwege de verjaardag van Helena Suurland
mijn ouders, broer en ik in Stavenisse. ‘s Avonds (enkele uren voor de ramp zich voltrok)
keerden we met openbaar vervoer (mijn ouders hadden toen nog geen auto) terug naar
Steenbergen. De andere dag (rond vijf uur in de ochtend) werden we daar gewekt door
vroegere buren uit St. Philipsland (dat ook was overstroomd, waarbij negen slachtoffers
vielen) die om onderdak kwamen vragen. 358 Hun hulpgeroep (‘meester, meester, het water, het
water!!”, uiteraard in het Zeeuws verwoord) is in mijn geheugen gegrift. Hoewel het huis van
mijn ouders in de Julianastraat erg klein was, verbleven ze met drie kinderen enige dagen bij
ons. De stad Steenbergen werd niet door de ramp getroffen. Het water hield halt op enkele
tientallen meters van ons huis in de “Komwei”, zoals goed te zien is op de bijgaande luchtfoto
(op het dak van ons huis is een kruisje geplaatst):

In de polders rondom Steenbergen verdronken 11 mensen. In de directe omgeving eiste de
ramp ook zijn tol. Zo verdronken in Nieuw-Vossemeer 50 personen en in Halsteren 11.
Hulpacties ten behoeve van Tholen en St. Philipsland werden onder meer vanuit Steenbergen
gecoördineerd. In de school van mijn vader werden soldaten ingekwartierd. Daardoor hoefde
ik enige weken niet naar school.
Vele jaren na 1953 waren in Stavenisse de materiële, maar ook de mentale sporen van de ramp
nog niet uitgewist. Deze gebeurtenis had het dorpsleven ingrijpend beïnvloed, méér dan de
Tweede Wereldoorlog. 359
Na de ramp is de winkel van mijn oma en opa niet meer heropend. Het pand aan de Voorstraat
werd gesplitst. Het winkelgedeelte (rechts) werd een apart woonhuis. Aan de voorgevel is nog
wel duidelijk te zien dat het oorspronkelijk één pand is geweest.
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Overlijden
Johannes Leune overleed aan een hartstilstand (thuis te Stavenisse) op 9 april 1959, 80 jaar en
negen maanden oud. Dit werd als volgt bekend gemaakt:
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Op 13 april 1959 werd hij begraven, naar aanleiding waarvan in de Eendrachtbode het
volgende bericht verscheen:

Helena Suurland werd ruim 97 jaar oud. Zij stierf (eveneens thuis) op 26 maart 1976. Haar
overlijdensbericht luidde aldus:
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De kinderen van Johannes Leune en Helena Suurland
In Stavenisse kregen Johannes Leune en Helena Suurland de volgende zeven kinderen:
§ Maarten Jacob, geboren op 17 september 1905.
§ Jacob Maarten, geboren op 5 oktober 1907.
§ Albert Johan, geboren op 29 oktober 1908.
§ Johanna Elizabeth, geboren op 6 juli 1911.
§ Elizabeth Johanna, geboren op 4 april 1915.
§ Cornelis Jan, geboren op 21 januari 1918.
§ Pieternella Wilhelmina, geboren op 8 januari 1921.
Zij werden allen in de Ned. Herv. Kerk van Stavenisse gedoopt.
Tussen 1910 en 1949 was Jean Louis Bernhardi huisarts èn tandarts in Stavenisse. Hij hielp
1600 zuigelingen ter wereld. Daar zullen de dochters Jo, Bep en Nel en de jongste zoon Kees
bij geweest zijn. De andere drie (Maarten, Jacob en Albert) werden geboren toen André Morel
in Stavenisse huisarts was. Deze werd, samen met zijn vrouw, vanwege hun Joodse herkomst,
op 23 juli 1943 in het concentratiekamp Sobibor vergast. Zij waren toen reeds 35 jaar weg uit
Stavenisse.
Ik sta nu nader bij elk van de kinderen stil. Omdat hij mijn vader is krijgt daarbij de jongste
zoon (Cornelis Jan) wat meer aandacht, overigens ook omdat ik over hem meer
bijzonderheden kan vermelden, gegeven het feit dat zijn archieven na zijn overlijden in mijn
bezit zijn gekomen.
Maarten Jacob
Conform de destijds geldende vernoemingsregels werd de oudste zoon zowel genoemd naar
zijn grootvader van vaderszijde als naar de vader van zijn moeder (en wel in deze volgorde).
Maarten werd (vermoedelijk circa 1915) als volgt met zijn vader gefotografeerd:
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Hij trouwde in zijn geboortedorp op 27 juni 1929 met Pieternella (“Pie”) Willemina Stoel. Zij
werd geboren op 16 juli 1905 en overleed op 16 juni 1974. Zij was een dochter van Jakob
Stoel (geboren op 24 september 1872 te Kerkwerve) die van 1904 tot 1937 dé
gemeenteveldwachter van Stavenisse was. Tijdens de ramp van 1953 kwam hij om het leven
nadat hij had gepoogd om enige bezittingen in veiligheid te brengen. Hij was toen 80 jaar.
Maarten en Pie kregen twee zoons: Johannes (“Jo”), geboren op 8 september 1930 en Jakob
(“Jaap”), geboren op 17 mei 1941. Jo maakte carrière als gemeente-ambtenaar op het eiland
Tholen, en eindigde zijn loopbaan als chef van de afdeling Algemene Zaken van de gemeente
Tholen, in de rang van referendaris. Jaap werd vrachtwagenchauffeur.
Jo huwde op 14 december 1955 te Stavenisse met Suzanna Catharina Priem, een nazate uit een
oud Thools geslacht dat genealogisch met het geslacht Suurland verwant is. Zij kregen vier
kinderen die alle in Sint Annaland zijn geboren en Nederlands-Hervormd zijn gedoopt (zie
voor hen verder deel 2):
§ Maarten Jacob, 2-9-1956.
§ Sonja Willemina Neeltje, 7-5-1959.
§ Pieternella Willemina (Elna genoemd), 2-2-1963.
§ Willemina Catharina (Wil genoemd), 19-4-1968.
Jo Leune fungeerde in de gemeente St. Annaland en toen die werd opgeheven in de gemeente
Tholen naast zijn normale ambtelijke werk tevens als ambtenaar van de burgerlijke stand. Na
318 huwelijken te hebben gesloten (waaronder die van zijn vier kinderen) vond hij het
welletjes. Naar aanleiding daarvan verscheen in de Eendrachtbode van 23 februari 1995 de
volgende foto van hem in ambtstoga: 360

In het dorpsleven van Sint Annaland vervulde Jo diverse sociaal-maatschappelijke functies.
Voor zijn werkzaamheden ten behoeve van de gemeente Tholen is hij ter gelegenheid van zijn
pensionering koninklijk onderscheiden.
Jaap Leune trouwde op 20 oktober 1967 te Sint Annaland met Apolonia F. (roepnaam Plona)
Boogert. Hun kinderen zijn Maarten Johannis Jakob (“Mark”) en Johannes Maarten (“Hans”);
zie voor hen verder deel 2.
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Maarten Leune heeft een moeilijk leven gehad. Hij was als oudste zoon voorbestemd om zijn
vader op te volgen. Vóór de tweede wereldoorlog functioneerde hij als diens rechterhand.
Als één der eersten in Stavenisse reed hij rond op een motorfiets. In zakelijk opzicht heeft hij
zich na de oorlog moeilijk staande kunnen houden. Er voltrokken zich in zijn leven zakelijke
drama’s, met name door de opkomst van het veilingwezen en het uitschakelen van de
tussenhandel door zowel de aanbieders als de vragers van landbouwprodukten. Hij maakte de
neergang mee van de firma die door zijn vader was opgericht en tot bloei was gebracht. Mijn
vader had een actieve bemoeienis met de wijze waarop de financiële gevolgen daarvan in de
familiekring geregeld werden. Dat ging in de familie niet zonder spanningen gepaard. 361
Maarten Leune was zeer muzikaal. Ruim 40 jaar was hij organist van de Ned. Hervormde kerk
in Stavenisse. 362 Thuis bespeelde hij een harmonium. Over (orgel)muziek mocht ik graag met
hem van gedachten wisselen.
Op onderstaande foto van links naar rechts:
Maarten Leune, zijn zoon Jo, Johannes Leune, met op zijn schoot de eerste kleinzoon van
Maarten (zoon van Jo), eveneens Maarten geheten.
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Maarten Leune overleed op 16 juni 1974
aan de gevolgen van longkanker. Ik bezocht
hem kort voor zijn overlijden in de Dr.
Daniël den Hoedkliniek te Rotterdam. Zijn
overlijdensbericht luidde als volgt:

Het overlijdensbericht van Pieternella Stoel
(die stierf in het ziekenhuis Lievensberg te
Bergen op Zoom) zag er zo uit:
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Jacob Maarten
De roepnaam van de tweede zoon, Jacob Maarten, was Jap. Hij dankte zijn eerste voornaam
aan Jacob Suurland, zijn opa van moederszijde. In een onbekend jaar werd hij aldus
gefotografeerd:
Hij huwde met Maria Hendrika Hendrikse, geboren te Stavenisse
op 24 maart 1912, overleden te Geldermalsen op 17 januari 1975.
Zij zou zich ontwikkelen tot een opmerkelijk lidmaat van de OudGereformeerde Gemeente. In de kring van dit kerkgenootschap was
zij een bekende figuur, die, naar wel werd beweerd, over
bijzondere godsdienstige talenten beschikte. In 1976 publiceerde
de Westfriese Boekhandel te Ede de brochure “Gods Genade
geschonken aan een buitenstaander”. Deze bevat 40 brieven van
tante Marie (aangeduid als de weduwe Leune) aan haar “zeer
geliefde vriendin”, de weduwe G. Verhage-Knape. Deze brieven
getuigen van een bijzonder sombere en mystieke kijk op het leven.
Oom Jap en tante Marie kregen te Stavenisse vier kinderen:
§ Helena (Leny), geboren op 25 november 1932 (zij huwde met N. van ‘t Veer).
§ Marinus Pieter Johannes (Rien), geboren op 22 maart 1941 (hij huwde met H.J.
Vermeulen).
§ Johanna (Hannie), geboren op 5 maart 1943 (zij huwde met R. Kusters).
§ Cornelis (Cees), geboren op 29 juni 1946 (hij huwde eerst met C.G. van Ravesteijn en
later met H.D. Franklin).
Jacob Leune was timmerman. In de
Zierikzeesche Nieuwsbode van 19
augustus 1932 werd vermeld dat hij
zich als zodanig in Stavenisse had
gevestigd. Hij had een werkplaats
(tegenover de toren van de Ned.
Herv. Kerk) die in 1953 goeddeels
werd weggespoeld en daarna niet
meer is herbouwd. Zakelijk had hij
het erg moeilijk. Hij steunde
financieel nog lang op zijn ouders.
Toen de nood hoog gestegen was,
heeft hij nog geprobeerd om door de
verkoop van patat-frites financieel
op de been te blijven. Hij stond
bekend als een kundig vakman. Na
1953 vestigde hij zich in
Geldermalsen als timmerman bij de
plaatselijke veiling. Daar is hij ook
gestorven en wel op 29 mei 1967.
Hij werd dus slechts 59 jaar oud.
Evenals zijn broer Maarten overleed
hij aan longkanker. Het bericht van
zijn overlijden luidde als volgt:
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Toen zijn echtgenote overleed werd dit als volgt bekend gemaakt:
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Albert Johan
Het derde kind van Johannes Leune en Helena Suurland was wederom een zoon: Albert Johan.
De naam Albert verwees enigszins gekunsteld naar Elizabeth van Iwaarden. Zijn ouders waren
er niet zeker van dat er na hem nog een dochter zou worden geboren die ze naar Elizabeth van
Iwaarden konden noemen. Zij kozen het zekere voor het onzekere en gaven hun derde kind de
naam Albert. Op 2 september 1942 trouwde hij te Stavenisse met Clasina de Niet uit
Maassluis. Dit is hun trouwfoto:

Clasina is op 21 november 1917 in Maassluis geboren als dochter van de touwslager Cornelis
de Niet (zoon van de loggerschipper Dirk de Niet) en Johanna Cornelia Groeneveld. Zij
groeide op in een gezin met elf kinderen waarvan er drie kort na hun geboorte overleden.
Op 11 september 1982 werd hun 40-jarig huwelijk feestelijk herdacht. Toen zijn onder meer
de volgende twee foto’s gemaakt. Eerst het bruidspaar geflankeerd door (links) Pieternella
Leune-Stoel en Pieternella van der Slikke-Leune en rechts Johanna Elizabeth Leune. Staande
bovenin vanaf links: Elizabeth Johanna Leune en Anthonia Anna Leune-Felius en Cornelis Jan
Leune:
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Op de volgende foto worden Albert en zijn echtgenote gefeliciteerd door zijn jongste broer en
diens echtgenote:
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Albert en Clasina kregen te Maassluis zes kinderen:
§ Johannes (“Jo”), geboren op 13 augustus 1943; hij maakte carrière in de pluimveeindustrie te Putten. Hij huwde met Ria Schenkkan, van wie hij later scheidde. Hun
kinderen zijn Karin (28-01-1967), Saskia (09-08-69) en Marieke (16-02-1979).
§ Johanna Cornelia (roepnaam Annie), geboren op 3 mei 1946. Zij ging werken als
secretaresse en bleef ongehuwd.
§ Helena (roepnaam Lenie), geboren op 24 maart 1948. Bij haar werd op jonge leeftijd een
been geamputeerd. Ook zij kreeg een kantoorfunctie en bleef ongehuwd.
§ Cornelis (roepnaam Kees), geboren op 23 januari 1950. Hij ging varen en huwde met een
Schotse, Jeanette Smith. Op 22 november 1987 overleed hij, wonend in het Schotse
Peterhead, aan maagkanker. Hij liet een zoontje van 7 jaar achter (Marc).
§ Johanna Elisabeth (roepnaam Annelies), geboren op 8 mei 1953. Zij ging in de verpleging
werken. In 1999 werd zij te Maassluis bevestigd als dominee. Ook zij bleef ongehuwd. In
de zomer van 2000 werd zij onverwachts ernstig ziek.
§ Clasina (roepnaam Ineke), geboren op 23 september 1955. Zij huwde met Maarten de
Jong.
Albert Leune was schilder in Maassluis, het langst op het adres Noordvliet 77. Hij had een
opgewekt karakter en had daardoor een gemakkelijker leven dan mijn vader, die meer een
tobber was. Hij overleed te Maassluis op 12 mei 1987, evenals zijn beide oudste broers aan
longkanker. Ook hij had stevig gerookt.
Zijn overlijden werd als volgt bekend gemaakt:
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Op 9 december 1994 overleed Clasina
Leune-de Niet. Ze had een blijmoedig
karakter. Het bericht van haar
overlijden luidde als volgt:

Johanna Elizabeth
Als eerste dochter van Johannes Leune en
Helena Suurland werd op 6 juli 1911 Johanna
Elizabeth (tante Jo) geboren. Zij dankte haar
eerste voornaam aan Johanna van Iwaarden
(haar oma van moederszijde) en haar tweede
aan Elizabeth van Iwaarden (haar oma van
vaderszijde). Zij bleef ongehuwd en werkte
als kraamverzorgster. In deze functie was zij
bij de geboorte van vele kinderen betrokken.
Zij is haar hele leven in het ouderlijk huis
blijven wonen. In haar laatste levensjaren brak
ze enige malen haar heup door ongelukkig te
vallen. Op 9 januari 1989 overleed ze (in het
ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom)
aan kanker. Haar overlijden werd als volgt
bekend gemaakt:
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Elizabeth Johanna
De roepnaam van dochter Elizabeth Johanna , geboren op 4 april 1915, was Bet, die later ook
wel Bep werd genoemd. Ook zij bleef ongehuwd. Als thuiswonende dochter had zij een groot
aandeel in het huishouden. Zij was de spil waar het huishoudelijk gebeuren in de Voorstraat
nummer 5 te Stavenisse om draaide. Zij heeft haar vader en moeder in hun laatste levensjaren
liefdevol verzorgd. In Stavenisse was ze vanaf haar jeugd actief betrokken bij het
verenigingsleven. Zo was ze een enthousiast lid van het zangkoor Laudate Domine. Jarenlang
spande ze zich in voor de Zondagsschool, evenals voor het welfare-werk van het Rode Kruis.
Voorts was ze actief als medewerkster van de plaatselijke bibliotheek. In 1994 deed ze dit
vrijwilligerswerk 40 jaar. Daarover verscheen in de Eendrachtbode van 13 oktober 1994 het
volgende bericht:

Menig Stavenissenaar las een boek dat door haar was aanbevolen. Door haar lange ervaring en
haar goede kennis van het wel en wee van haar dorpsgenoten was zij uitstekend in staat om de
bezoekers van de bibliotheek op maat te bedienen. Door de bibliotheek kwam ze ook zelf met
uiteenlopende boeken in aanraking. Zij las veel en graag.
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Deze foto is van haar en haar zus Jo vóór de tweede wereldoorlog gemaakt (Bet in het midden,
haar zus Jo rechts en links een vriendin):

In een onbekend jaar is van Bet Leune de volgende foto gemaakt:
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Tante Bep zou al haar broers en zusters overleven en was het enige kind dat ouder werd dat 80
jaar. In 2000 vierde zij haar 85-jarige verjaardag. In mentaal opzicht was ze toen nog
bijzonder bij de tijd. Op scherpzinnige en geïnteresseerde wijze volgde zij (via de krant en de
televisie) het alledaagse wereldnieuws. Vooral na het overlijden van haar zusters (met wie zij
een hechte band had) heeft zij een moeilijke tijd gehad. Zij voelde zich vaak eenzaam; na het
overlijden van haar zus Jo bleef zij in het (grote) huis aan de Voorstraat alleen achter. De
lijdensweg van haar jongste zus Nel in haar laatste levensfase (zie verderop) maakte zij intens
mee. Zij bezocht haar trouw en veelvuldig in het verzorgings- en verpleegtehuis “Ten Anker”
in Tholen.
Op 30 november 2000 werd Bep zelf in dit tehuis opgenomen. Het werd niet langer mogelijk
om voor zichzelf te zorgen. Daarmee kwam er een (voorlopig?) einde aan de verbinding tussen
het geslacht Leune en het dorp Stavenisse. Deze verbintenis heeft onafgebroken 122 jaar
geduurd.
De verhuizing naar Tholen werd in de Eendrachtbode van 30 november 2000 als volgt bekend
gemaakt:

Een maand later liet ze in de Eendrachtbode het volgende bericht plaatsen:

Bep voelde zich in Ten Anker al spoedig thuis, hoewel zij in gedachten én gevoelsmatig met
Stavenisse verbonden bleef. Vanaf 2001 ging zij in lichamelijk opzicht zienderogen achteruit.
Dat kwam vooral omdat haar nieren niet goed meer functioneerden. In haar laatste levensfase
hebben vooral haar neef Jaap Leune (zoon van haar broer Maarten) en diens vrouw Plona
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Boogert bijzonder veel voor haar gedaan. Zij overleed in Ten Anker op 11 november 2002,
ruim 87 jaar oud. Namens de familie maakte haar oudste neef Jo Leune dit als volgt bekend:

De eerste regels van het psalmvers dat op deze convocatie is vermeld getuigen van haar
christelijk geloof. Ze luiden aldus: “ Ik lag en sliep gerust, van ’s Heren trouw bewust, tot ik
verfrist ontwaakte; want God was aan mijn zij, Hij ondersteunde mij in ’t leed dat mij
genaakte.”
Zij werd op 14 november 2002 in haar geboortedorp begraven, naast haar zuster Jo. Verreweg
de meeste neven en nichten van haar (en hun partners) waren daarbij aanwezig. De rouwdienst
werd geleid door P. van ’t Hof, pastoraal medewerker van “ Ten Anker”. Namens de familie
stond ik bij het overlijden van haar stil. Goede bekenden van tante Bep uit Stavenisse maakten
gebruik van de mogelijkheid om de familie Leune te condoleren.
Ik sla nu het volgende kind, Cornelis Jan (mijn vader), even over. Hij komt verderop (als
laatste) uitgebreid aan bod.
Pieternella Wilhelmina
Als laatste in de kinderrij werd op 8 januari 1921 Pieternella Wilhelmina geboren. Zij werd
genoemd naar de zus van haar vader, hoewel niet geheel consequent omdat de tweede naam
van laatstgenoemde Willemina en niet Wilhelmina was. Voor mij was zij tante Nel, door
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Stavenissenaren werd zij Pietje genoemd. Zij trouwde op 31 januari 1946 te Stavenisse met
Abraham Johannes (“Bram”) van der Slikke, die zijn vader als molenaar in Stavenisse
opvolgde:

Bruidsjongetjes waren de neefjes: Marinus (“Rien”) Leune (geboren 22 maart 1941) (links
onder) en Jakob (“Jaap”) Leune (geboren 17 mei 1941) (rechts onder).
Niet veel later werd van hen de volgende foto gemaakt:
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De molen van Bram van der Slikke zag er rond 1938 zo uit: 363
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J.P.B. Zuurdeeg publiceerde in 1987 over deze molen de volgende bijzonderheden: 364
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Wanneer ik als kleine jongen in Stavenisse logeerde, mocht ik vaak met Bram van der Slikke
meerijden als hij bij de boeren graan ging ophalen en meel ging brengen.
Oom Bram en tante Nel vestigden zich eerst in de Poststraat en later op de Molendijk 68, in
het huis naast de molen. Daar werden hun twee dochters geboren: Dingena Cornelia
(roepnaam Ina) op 20 mei 1947 (genoemd naar haar oma van vaderszijde) en Helena
(genoemd naar haar oma van moeder’s zijde) op 7 september 1951. Ina zou zich na haar
gymnasium-opleiding bekwamen tot maatschappelijk werkster. Zij huwde met Harm Jansen
(geboren op 11 februari 1943) en kreeg drie kinderen: Mechteld Marjolein (24 april 1972),
Annemieke Lidewij (2 september 1974) en Bram Jeroen (8 oktober 1976).
Heleen trouwde met Jaap A. van Vliet
(geboren op 13 april 1949), van wie ze
later zou scheiden. Zij kregen twee
kinderen: Wouter (5 september 1977)
en Michiel (9 juni 1980). In Arnhem
werd zij schoolmaatschappelijk
werkster ten behoeve van het speciaal
onderwijs.
In het leven van Pieternella Wilhelmina
en haar kinderen voltrok zich op 25
maart 1963 een drama. Bram van der
Slikke verongelukte op gruwelijke
wijze in zijn molen. Hij was met zijn
kleren tussen de raderen van de
draaiende molenstenen gekomen en in
stukken geslingerd. In de
Eendrachtbode van 28 maart 1963
verscheen hierover het volgende
bericht:
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Het tragische overlijden van Bram van der Slikke, die slechts 43 jaar oud zou worden, werd
als volgt bekend gemaakt:

Ik kan mij de begrafenis nog goed herinneren. Wat een intens trieste gebeurtenis! Deze zou op
het leven van de familie Leune in Stavenisse een onuitwisbaar stempel drukken.
Tante Nel was gebroken maar zag toch kans haar leven opnieuw in te richten. In economisch
opzicht was dat ook broodnodig. Zij werd leidster van de gezinsverzorging op het eiland
Tholen. Toen zij deze functie wegens pensionering neerlegde, is zij uitbundig in de bloemetjes
gezet. Van haar afscheidsreceptie verscheen in De Eendrachtbode het navolgende verslag:
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Na haar zeventigste levensjaar kreeg Pieternella Leune neurologische problemen. Een
beschadiging in haar hersenen maakten haar het spreken bijzonder moeilijk. Zij werd ook wat
verward. Het was niet langer mogelijk om zelfstandig te wonen. Zo vestigde ze zich in
september 1993 in het verzorgingscomplex Ten Anker in Tholen, het tehuis waar ook haar
tante Kaatje Suurland (zus van haar moeder) gedurende haar laatste levensjaren verbleef. Ze
overleed er op 4 juni 1996. Haar kinderen maakten dit als volgt bekend:
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Cornelis Jan
Mijn vader, Cornelis Jan Leune, werd op 21 januari 1918 in één van de bedsteden van zijn
ouderlijk huis aan de Voorstraat nummer 5 te Stavenisse geboren. De geboorte werd als volgt
in het plaatselijke geboortenregister opgetekend:
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Op 5 mei 1918 werd hij door
dominee Kamsteeg in de Ned.
Herv. Kerk van Stavenisse
gedoopt. Daaraan herinnert het
volgende dokumentje:

Cornelis Jan (roepnaam
Kees) dankte zijn
voornamen aan twee
broers van zijn moeder,
te weten Cornelis
Suurland (geb.
Stavenisse 9-9-1874) en
Jan Suurland (geb.
Stavenisse 19-7-1880).
Op 10 maart 1922 werd
hij tegen de pokken
ingeënt, waarvan het
volgende
“pokkenbriefje” getuigt:

144

De eerste schoolfoto waarop Kees Leune voorkomt is gemaakt in 1923:

Hij bevindt zich in de bovenste rij, derde van links.
Rond 1925 werd hij geportretteerd met zijn drie zusjes:

Links boven: Jo, rechts boven: Bep, naast hem: Nel (“ Pietje”).
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Op 24 mei 1927 werd hij gefotografeerd toen hij in klas 7 zat. Het jongetje in de onderste rij,
derde van links, is Kees Leune. De afgebeelde onderwijzer (links) is het hoofd der school, J.
Oudesluijs. 365

Op deze foto staan ook twee zussen van mijn vader: Bep en Nel. Bep is het meisje in de
tweede rij van boven, derde van links (Oudesluijs niet meegerekend), Nel bevindt zich in de
één na onderste rij, derde van rechts, met een opvallende strik in het haar.
Van de handelsactiviteiten van zijn vader en zijn oudste broer Maarten was hij in zijn jeugd
vele malen getuige. In augustus 1928 werd bij de schuur van zijn vader de volgende foto
gemaakt:
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Kees is het jongetje vooraan, geheel links. Achter hem staat zijn vader en naast deze rechts
zijn broer Maarten.
Vermoedelijk uit dezelfde tijd dateert de volgende foto van mijn vader, gestoken in zijn beste
kleren:

Zijn zuster Bep karakteriseert mijn vader in zijn jeugdfase als een “echte jongen”. Hij was
volgens haar nogal zorgelijk (tobberig). In zijn jonge jaren had hij veel last van astma. Dat is
opmerkelijk omdat hij later ongelooflijk veel heeft gerookt. Hij kwam een keer uitgehongerd
terug van een fiets-vakantie in België, herinnert zij zich. Hij hield veel van voetballen en was
actief betrokken bij de oprichting van de voetbalvereniging van Stavenisse (S.V.V.). Het leek
hem prachtig om evenals zijn oudste broer de handel in te gaan. Hij kon erg goed leren. Dat
bleek reeds op de openbare lagere school in zijn geboortedorp, waar hij zeven leerjaren
doorliep. Op een puntenschaal van 0 tot en met 6 kreeg hij in het laatste schooljaar de
volgende cijfers:
- lezen
4,5
- schrijven
4,5
- rekenen (lei)
5
- rekenen (hoofd)
5
- Nederlandse taal
5
- vaderlandse geschiedenis
5,5
- aardrijkskunde
5,5
- vlijt
4
- gedrag
4
In het schoolrapport werd opgetekend hoeveel leerlingen er in zijn klas zaten. Dat waren er
gedurende zijn zeven schooljaren achtereenvolgens: 40, 44, 41, 38, 37, 36 en 36. Na de lagere
school bezocht hij de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs in de stad Tholen. 366
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Daar is hij één jaar blijven zitten. Dat werd hem thuis niet in dank afgenomen. Financieel was
dat een strop.
Het was in die tijd al heel wat indien een kind uit Stavenisse niet direct na de lagere school
ging werken. Mijn vader was het enige kind uit het gezin Leune dat ging doorleren. Gelet op
zijn intelligentie had het volgen van voorbereidend hoger middelbaar onderwijs (aan een
hogere burgerschool of gymnasium) voor de hand gelegen. Maar, dat was toen letterlijk én
figuurlijk een brug te ver. De sprong naar het U.L.O. werd toen al als iets bijzonders ervaren.
De stad Tholen lag psychologisch verder weg van Stavenisse dan thans. Bergen op Zoom (met
al zijn middelbare scholen) werd toen als heel ver weg gepercipieerd.
Op 10 juli 1935 legde hij met goed gevolg het examen M.U.L.O.-B af. Zijn cijferlijst was als
volgt:
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Hij verwierf het volgende diploma:
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Omdat zijn broers wél de militaire dienstplicht hadden vervuld, kon hij (wegens
“broederdienst”) hiervan worden vrijgesteld. Hij kreeg hier in 1936 het volgende bericht van:

Gezien de voortreffelijke wijze waarop het M.U.L.O.-examen was afgelegd, lag een
voortzetting van zijn schoolloopbaan voor de hand. De keuze viel op de kweekschool (nu:
Pedagogische Academie geheten). De dichtstbijzijnde openbare was de Rijkskweekschool
voor Onderwijzers en Onderwijzeressen in Middelburg, gevestigd in de Lange Noordstraat.
Directeur van deze school was toen K. Dekker. De keuze viel niet op de in Middelburg
gevestigde Christelijke Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen. Dit is tekened
voor het liberale klimaat in huize Leune. De onderwijzersstudie van Kees Leune duurde van
september 1935 tot juni 1938.
Zijn leraren en leraressen waren vermoedelijk: K. Dekker, C.J. Bakker, E. Mos, Dr. G. Roorda,
G.H. Engelkes, L. Heymans, J.H. Caro, A. de Jonge, K. de Vries, Mevr. J.J. van KasteelBeekes, Ds. W.H. Kelder en Ds. E.P. Borgman.
In 1936 werd het 60-jarig bestaan van de kweekschool gevierd met een feestmaal in de
Middelburgse sociëteit “De Vergenoeging”.
Het vertrek uit Stavenisse moet iets weg hebben gehad van een emigratie. De afstand tussen
Stavenisse en Middelburg was niet dagelijks te overbruggen. Een pensionadres was
onvermijdelijk. Kees Leune kon een kamer huren bij mevr. Schippers in de Brakstraat nummer
20, vlakbij de Oostkerk. De reis van en naar Middelburg werd via het veer Gorishoek-Ierseke
per fiets ondernomen; daarmee waren vele uren gemoeid.
Uit de periode 1935-1938 dateert de volgende foto, vermoedelijk voor de ingang van de
kweekschool. Kees Leune staat in het midden van de tweede rij van boven, gekleed in een
lichte overjas:
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Het bewaard gebleven rapportboekje van de
kweekschoolstudie getuigt vanaf de start tot
en met de beëindiging van goede tot zeer
goede prestaties. Problematisch waren de
vakken tekenen en vioolspelen; daar had
Kees Leune geen aanleg voor. Voor gedrag
en vlijt scoorde hij (op een schaal van 10) het
cijfer 8 of 9, met uitzondering van het eerste
tijdvak in het schooljaar 1937-1938 toen
voor gedrag niet meer dan het cijfer 4 werd
genoteerd.
Op 25 juni 1938 behaalde hij zijn
onderwijzersakte. De geëxamineerde vakken
en de behaalde cijfers waren als volgt:
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Van zijn broer Maarten en zijn schoonzus Pie Leune-Stoel ontving hij het volgende
gelukstelegram:
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Op 29 en 29 juni 1938 behaalde hij aanvullend de bevoegdheid tot het geven van huis- en
schoolonderwijs in handenarbeid en wel met de volgende cijfers:
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De onderwijzersakte zag er zo uit:
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In augustus 1938 werd van hem in de Poststraat te Stavenisse deze foto gemaakt:

Rechts van hem zit zijn schoonzus Pie Leune-Stoel. Tweede van rechts zijn zus Jo Leune. Het
jongetje is de oudste zoon van van zijn broer Maarten (namelijk Jo Leune) en het meisje is
Coba Stoel.
Tijdens zijn verblijf in Middelburg
heeft Kees Leune geloofsbelijdenis
afgelegd en werd hij lidmaat van de
Nederlands-Hervormde Kerk. Er is
geen bewijsstuk meer van te vinden.
De archieven van de Hervormde
Kerk in Middelburg zijn in mei 1940
tijdens het Duitse bombardement op
die stad verbrand. Vermoedelijk vond
de belijdenis plaats in de Nieuwe
Kerk en waren zijn ouders daarbij
aanwezig.
Tijdens de tweede wereldoorlog (om
precies te zijn in 1941) vulde hij zijn
bevoegdheden aan met de
applicatiecursus voor onderwijs in de
lichamelijke oefening blijkens het
volgende getuigschrift:
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Na de tweede wereldoorlog (en wel in 1951) verwierf hij de akte van bekwaamheid als
hoofdonderwijzer (de zogeheten hoofdakte):
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Daarbij hoorden de volgende cijfers:
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Kees Leune heeft Middelburg gekend voordat deze Zeeuwse hoofdstad op 17 mei 1940 door
oorlogsgeweld ernstig werd beschadigd. Net zoals Rotterdam enige dagen eerder werd
Middelburg (eveneens zonder dat daarmee een betekenisvol militair-strategisch doel werd
gediend) een spookstad. Vele historische panden gingen verloren. Het stadhuis (uit 1452), het
Abdijcomplex (uit de 16de eeuw), de Nieuwe Kerk met de Lange Jan (waarvan de bouw aan
het einde van de 14de eeuw begon) en vele andere monumenten werden vrijwel vernietigd.
Voor mijn vader moet dit een schokkende ervaring zijn geweest. Het is geen toeval dat in mijn
ouderlijk huis een pentekening hing van het brandende stadhuis van Middelburg. De snelle en
vakkundige wederopbouw van de Zeeuwse hoofdstad na de Tweede Wereldoorlog mag een
klein wonder heten.
In 1952 en 1954 completeerde Kees Leune zijn bevoegdheden met de aktes van bekwaamheid
tot het geven van lager onderwijs (geldend voor het meer uitgebreid lager onderwijs) in de
beginselen van de Franse en de Engelse taal (twee zogeheten L.0.-aktes).
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Naar ik mij meen te herinneren werd het behalen van laatstgenoemde akte gevierd met een
uitstapje van Steenbergen (waar het gezin van Kees Leune toen woonde) naar Bergen op
Zoom, waar vrouw en kinderen werden getrakteerd op een versnapering in het restaurant van
het warenhuis Vroom en Dreesmann.
Van de L.O.-akte Frans is de volgende cijferlijst bewaard gebleven:
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Opmerkelijk zijn het cijfer vijf voor vertaling en een zes voor uitspraak.
Met het behalen van de L.O.-aktes lag de weg open om les te geven aan een school voor
uitgebreid lager onderwijs, hetgeen vanaf oktober 1952 ook daadwerkelijk gebeurde.
Kort na het behalen van zijn onderwijzersakte liep Kees Leune op de openbare lagere school
in zijn geboortedorp een soort stage en wel van 10 september tot en met 31 december 1938.
Het hoofd van die school zond hierover de volgende verklaring naar de inspecteur van het
lager onderwijs te Goes:
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Het viel daarna niet mee om een vaste baan als onderwijzer te bemachtigen. Er waren vele
gegadigden voor weinig banen. Tussen 1 maart 1939 en 24 september 1943 vervulde Kees
Leune tal van tijdelijke functies, soms als “gewoon” onderwijzer, soms (noodgedwongen) als
“kwekeling met akte” (dat was een “gewone”onderwijzer die laag betaald werd) en in twee
gevallen als waarnemend hoofd van een school. In alle gevallen betrof het functies in het
openbaar onderwijs. In het genoemde tijdvak ging het om de bovenvermelde betrekkingen. 367
Vooral vanaf het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was het bijzonder moeilijk om als
onderwijzer aan de slag te komen. Lukte dat wel, dan waren de aanstellingen van korte tot zeer
korte duur. Voor het verdere verloop van het leven van Kees Leune was vooral zijn tijdelijke
aanstelling aan de openbare lagere school in Bruinisse (van 1 mei 1941 tot 25 augustus 1941)
van groot belang. In deze periode leerde hij namelijk zijn latere echtgenote, Anthonia (“Toos”)
Anna Felius, kennen. Op 10 juli 1941 werd van de klas waaraan Kees les gaf de volgende foto
gemaakt; hij staat geheel links:
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Toos Felius is als dochter van een bakker geboren te Bruinisse op 19 juli 1923. 368 Haar ouders
zijn Marinus Gommert Felius en Geertruida de Jonge. Vermoedelijk rond 1939 is van haar de
volgende foto gemaakt:

Kees en Toos verloofden op 6 april 1942.
Zij trouwden op 17 februari 1944, vlak voor het
moment waarop het eiland Schouwen-Duiveland
door de Duitse bezetter onder water werd gezet.
Op die dag is de volgende foto gemaakt:
Bij de verdere levensloop van Kees Leune en zijn
gezin sta ik een afzonderlijke publicatie stil. 369 In
dit boek volsta ik met de volgende summiere
gegevens.
Van 25 september 1943 tot 31 maart 1949 werkte
hij als onderwijzer aan de openbare lagere school
te Sint Philipsland. Het hoofd van die school was
L.J. van den Ende. Collega’s van Kees Leune
waren A. Mol, M. de Bruine, W.K. Knulst en J.J.
Elenbaas. 370
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In Sint Philipsland werden de twee zoons van Kees en Toos geboren: Johannes Marinus
Gommert (30 januari 1945) en Marinus Gommert Johannes (27 oktober 1946).
De oudste zoon (die aanvankelijk Johan en later Han zou worden genoemd) werd omstreeks
1947 in Sint Philipsland als volgt gefotografeerd:

Vermoedelijk omstreeks 1948 maakte Han onder het toeziend oog van zijn vader een vroeg
begin met zijn schoolloopbaan:
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In juni 1949 zijn Toos en Kees in Sint Philipsland met hun twee zoontjes als volgt
gefotografeerd (Rien op de fiets, Han aan de zijde van zijn vader):

Eind 1944 werd Sint Philipsland door Canadese troepen bevrijd van de Duitse bezetting.
Toen in dit dorp met succes was geijverd voor de oprichting van een christelijke school liep
het aantal leerlingen op de openbare school zodanig terug dat Kees Leune (op grond van het
principe “last in, first out”) er niet langer kon blijven. 371 Hij zocht zijn beroepsmatige heil in
het nabijgelegen Steenbergen waar hij op 1 april 1949 werd benoemd tot onderwijzer aan de
neutraal-bijzondere school voor lager en uitgebreid lager onderwijs. Vanaf 1 september 1956
fungeerde hij als hoofd (tevens administrateur) van deze school.
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Met zijn gezin woonde Kees Leune aanvankelijk in de Julianastraat nr. 3 (in de “Komwei”) en
vanaf 1956 in de Grote Kerkstraat nr. 29 te Steenbergen; het laatste adres betrof een (statige)
ambtswoning naast de school (die gevestigd was op het adres Grote Kerkstraat nr. 27).
Op de verjaardag van Kees Leune in 1958 is in Steenbergen de volgende foto gemaakt:

Links Kees Leune, naast hem zijn zoon Rien, daarnaast zoon Han, rechts Toos Leune-Felius.
De in 1963 aangenomen Wet op het voortgezet onderwijs (ingevoerd in 1968 en beter bekend
als de Mammoetwet) maakte een einde aan de u.l.o.-poot van de school in Steenbergen. Kees
Leune zette zijn loopbaan voort in de stad Utrecht. Daar werd hij op 1 juli 1967 benoemd tot
directeur van de openbare Prinses Irene-MAVO, in de stadswijk Zuilen. Uiteraard ging dit
gepaard met een verhuizing, eerst naar een flat op het Kanaleneiland te Utrecht, later naar een
rijtjeswoning in IJsselstein. 372
De voorzijde van het laatstgenoemde huis zag er als volgt uit:
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Toos genoot erg van het tuintje achter het huis, waarin ze in september 1973 met hun hondje
Fik als volgt is gefotografeerd:

In het gezelschap van hun kinderen, kleinkinderen, broers en zusters werd op 18 februari 1984
(en wel in restaurant “De Ram” in Halsteren) feestelijk gevierd dat Kees en Toos 40 jaar
getrouwd waren. Het werd het laatste grote feest dat zij samen zouden meemaken. Met hun twee
zoons, schoondochters en hun vijf kleinkinderen werden zij toen als volgt op de foto gezet:

Geheel links: kleinzoon Kees Leune, zoon Rien en diens vrouw Ineke van der Hiele, met
direct voor haar hun jongste zoon Hans. Rechts naast het jubilerende paar: hun oudste zoon
Han en zijn echtgenote Dinette Wijnen. Op haar arm hun jongste zoon Bart en voor hen
dochter Anneke en zoon Gommert-Jan.
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Kees Leune ging met pensioen op 1 juni 1980. Hij overleed (aan lymfklierkanker) op 11 maart
1986. Dit werd als volgt bekend gemaakt:
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Zijn echtgenote Toos Felius leefde daarna slechts kort. Nog voor haar man was gestorven leed
zij aan borstkanker, een ziekte die zij voor Kees verborgen hield en die, toen ze ermee voor de
dag kwam, reeds zodanig was voortgeschreden dat genezing al spoedig onmogelijk bleek. Een
operatie en diverse bestralingen mochten niet baten. Zij overleed in het huis van haar zoon
Han en diens echtgenote Dinette Leune-Wijnen te Capelle a.d. IJssel op 28 juni 1988. Haar
overlijdensbericht luidde als volgt:
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De oudste zoon van Kees Leune en Toos Felius, Han Leune, werd aan de Nederlandse
Economische Hogeschool te Rotterdam opgeleid tot socioloog met als specialisatie sociaaleconomisch beleid. Hij werkt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, sinds 1980 als
hoogleraar, aanvankelijk op het terrein van de onderwijssociologie, later met als leeropdracht
empirische sociologie. Daarnaast was hij actief als voorzitter van de Onderwijsraad (en wel in
de periode 1992-2001) en als plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal-Economische Raad
(vanaf 1990 tot…). 373 De Onderwijsraad zowel als de SER zijn adviesorganen van de regering
en de Staten-Generaal in Nederland. In 2003 werd hij benoemd tot voorzitter van een ander
adviesorgaan van de rijksoverheid, te weten de Politieonderwijsraad.
Op 8 november 1974 huwde hij te Rotterdam met Dina Antoinnetta Christina Maria
(roepnaam Dinette) Wijnen. In het Rotterdamse stadhuis is toen van hen de volgende
bruidsfoto gemaakt:

Dinette Wijnen is in Haarlem geboren op 28 juli 1946 en werd communicatie-adviseur, eerst
bij twee Rotterdamse deelgemeenten (te weten Prins Alexander en Kralingen-Crooswijk), later
in Waddinxveen.
Uit het huwelijk van Han en Dinette kwamen drie kinderen voort:
• Gommert-Jan Leune, geb. Rotterdam 2 april 1975.
• Anna (roepnaam Anneke) Leune, geb. Rotterdam 3-10-1977.
• Bart Maarten Leune, geb. Capelle a.d. IJssel 22-8-1980.
Dit gezin werd op 9 mei 2003 (tijdens het feest ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van de
moeder van Dinette, Arendina Lakerveld) als volgt gefotografeerd:
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Van links naar rechts: Dinette, Bart, Han, Gommert-Jan en Anneke.
De jongste zoon van Kees Leune en Toos Felius, Rien, maakte carrière bij de politie. Hij werd
onder meer groepscommandant van de Rijkspolitie te Vlijmen en vervulde later een staffunctie
bij de politie in het regiokorps Brabant-Noord te Den Bosch.
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Rien huwde op 13 augustus 1971 in Veere met Stoffelina Pieternella (roepname Ineke) van der
Hiele. Op die dag werd van hen in Veere de volgende foto gemaakt:
Zij kregen twee zoons:
• Cornelis Jan (roepnaam Kees) Leune, geb. Breda 29 augustus 1973; hij bekwaamde zich
op het terrein van de bestuurlijke informatiekunde.
• Laurens Johannes (roepnaam Hans) Leune, geb. Waalwijk 25 september 1976; hij volgde
een HBO-opleiding op het terrein van de sociaal-pedagogische hulpverlening.
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Deel 2

Genealogie Leune ca. 1535 - ca. 1945
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Vooraf
In dit deel wordt een genealogie gepresenteerd van het Goereese-Zeeuwse geslacht Leune in
het tijdvak ca. 1535 tot ca. 1945. Deze bestrijkt dertien generaties, met een kleine uitloop naar
de veertiende. Voor een uitvoeriger schets van de ontwikkelingsgang van dit geslacht wordt
verwezen naar deel 1 van dit boek. Indien dit mogelijk bleek zijn genealogische lijnen nog
doorgetrokken tot na 1945. Daarbij kan geen volledigheid worden gepretendeerd; soms zijn
gegevens over personen die na de Tweede Wereldoorlog geboren fragmentarisch en
onvolledig. Door het uitzwermen van familieleden buiten de provincie Zeeland (deels
bovendien naar het buitenland) was het niet eenvoudig om de nazaten van de stamvader Aren
(Lone) die na 1945 zijn geboren te traceren.

I Aren (Lone?), verm. geb. eerste helft 16de eeuw, mogelijk rond 1535;
uit een relatie met een onbekende vrouw:
1. Adriaen Arenszn. Lone, verm. geb. tweede helft 16de eeuw; volgt II.

II Adriaen Arenszn. Lone (zoon van I), verm. geb. tweede helft 16de eeuw, mogelijk rond
1565; 374 woonde in Goedereede; in 1605 benoemd tot wachter van de Boompoort aldaar;
overl. vóór 14-2-1608; 375 tr. Neeltje Cornelis, verm. geb. tweede helft 16de eeuw; woonde in
1620 aan de oostzijde van de Kerkstraat (thans (2003) het achterhuis van Markt 1) te
Goedereede; overl. kort vóór 30-6-1639; 376 zij tr. (2) verm. 1608 Cornelis Arenszn. Dam,
overl. Goedereede vóór 7-7-1620;
uit dit huwelijk (volgorde onbekend): 377
1. Cornelis Arenszn. Lone (Leune), mog. geb. Goedereede vóór 1608; volgt III.
2. Lonis Arenszn., mog. geb. Goedereede vóór 1608; vermeld te Goedereede 30-6-1639. 378
III Cornelis Arenszn. Lone (Leune) (zoon van II), geb. vóór 1608 (mog. te Goedereede); 379
landbouwer te Ouddorp; 380 overl. tussen 1644 en 1647; 381 tr. (1) Maartje Pietersdr. Hoeck,
geb. Ouddorp tweede helft 16de eeuw, dochter van Pieter Job Michiels; tr. (2) Leonoortje
Leenders van der Werff, verm. overleden 1652; 382
uit het eerste huwelijk (volgorde onbekend):
1. Aren Corneliszn. Leune, geb. Ouddorp ca. 1630; volgt IV-1.
2. Pieter Corneliszn. Leune, geb. Ouddorp ca. 1630; volgt IV-2.
3. Pieterken Cornelis, geb. Ouddorp ca. 1630; genoemd te Goedereede 30-6-1639; 383 overl.
vóór 4-7-1660; 384 tr. Cornelis Janszn. (mog. Heemeetman, alias Stelle; landbouwer en
schepen te Ouddorp); uit dit huwelijk een dochter Maatje Cornelis; 385 deze tr. (1)
Ouddorp 6-6-1666 Jacob Lambrechtszn. Quatgaeren alias Van Koppen; Maatje tr. (2)
Ouddorp 16-12-1674 Willem Janse Soetman, weduwnaar van Neeltje Arens van der Weel
en van Adriaantje Eeuwoutsdr. Tanis.
uit het tweede huwelijk:
4. een zoon of dochter N.N., op 23-8-1652 omschreven als het weeskind van Leonoortje
Leenders en Cornelis Arens Leune. 386
IV-1 Aren Corneliszn. Leune (zoon van III), geb. Ouddorp ca. 1630; 387 landbouwer te
Sommelsdijk; woonde aan de westzijde van de kerkring; overl. ald. tussen 11-10-1680 en 3-11685; 388 tr. Sommelsdijk 13-2-1661 Soetje Pieters Vlasblo(e)m, ged. Sommelsdijk 21-9-1636,
dochter van Pieter Janszn. (Vlasblo(e)m) en Josijntje Willemsdr.; leefde nog 30-1-1685;
uit dit huwelijk:
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Cornelis Leune, ged. Sommelsdijk 19-2-1662; getuigen: Pieter Arentszn., Barbara
Pietersdr. en Jacomijntje Pietersdr.; jong overleden.
Josijntje Leune, ged. Sommelsdijk 26-12-1663; getuigen: Willem Pieterszn. Vlasblom,
Lena Danckaertsdr. en Jacomijntje Pietersdr.
Mary Leune, ged. Sommelsdijk 18-7-1666; getuigen: Willem Vlasblom, Ariaentje
Mighiels en Maetje Cornelisdr.
Pieter Leune, ged. Sommelsdijk 19-2-1672; volgt V.
Cornelis Leune, ged. Sommelsdijk 18-9-1678; getuigen: Jan Willemse Bosvelt en
Josijntje Jans.

IV-2 Pieter Corneliszn. Leune (zoon van III), geb. Ouddorp ca. 1630; overl. in of voor 1664;
tr. N.N.;
uit deze relatie:
1. Pieter Pieterse, vermeld te Ouddorp 5-3-1664. 389
2. Maetje Pieterse, eveneens vermeld te Ouddorp 5-3-1664.
V Pieter Leune (zoon van IV-1), ged. Sommelsdijk 19-2-1672; 390 wagenmaker te
Brouwershaven; overl. ald. tussen 9 en 25-3-1729; tr. Dirksland 20-6-1694 Neeltje Leunis
Keyser(s), ged. Dirksland 4-9-1672, overl. Brouwershaven tussen 27-5 en 2-10-1735, dochter
van Leunis Arentszn. Keyser(s) (landbouwer te Dirksland) en Willemijntje Michelsdr. de
Groot(e);
uit dit huwelijk:
1. Soetje Leune, ged. Brouwershaven 24-3-1695; getuige: Cornelia Franze.
2. Adriaan Leune, ged. Brouwershaven 12-12-1697; getuige: Maria Williams; volgt VI-1.
3. Jacomijntje Leune, ged. Brouwershaven 20-3-1700; getuige: Anna Sandijk.
4. Willemijntje Leune, geb. Brouwershaven tussen 1701 en 1705; 391 overl. vóór 29-121739; tr. Brouwershaven 17-5-1731 Olivier Jacobse van Nieuwenhuyzen; uit dit huwelijk
twee maal een zoon Jacob, resp. ged. te Brouwershaven 3-5-1733 en 24-10-1734.
5. Maria Leune, geb. Brouwershaven tussen 1701 en 1705; 392 leefde nog op 9-3-1729. 393
6. Leunis Leune, ged. Brouwershaven 30-9-1707; getuige: Leentje Leenders; volgt VI-2.
7. Pieter Leune, ged. Brouwershaven 14-5-1713; getuige: Soetje Pieters; 394 volgt VI-3.
VI-1 Adriaan Leune (zoon van V), ged. Brouwershaven 12-12-1697; wagenmaker te Sint
Annaland; overl. 1736 of 1737; 395
tr. Sint Annaland 17-5-1724 Tannetje Hu(t)spot, ged. Sint Annaland 21-11-1700, dochter van
Leendert Cornelis Hu(t)spot en Jannetje Ver(h)aast;
uit dit huwelijk:
1. Pieter Leune, ged. Sint Annaland 20-5-1725; getuige: Pieter Leune; verm. begr. ald. 22-81725.
2. Leendert Leune, ged. Sint Annaland 2-2-1727; verm. begr. ald. 13-3-1727.
3. Neeltje Leune, ged. Sint Annaland 27-11-1729; getuigen: Leunis Pieterse Leune en
Neeltje Leune; 396 overl. Bruinisse 1778; tr. (1) Bruinisse 1748 Jan Janse van Walen, geb.
Woudrichem, weduwnaar van Susanne Leenderts van Bloo (uit dit huwelijk twee zoons:
Gijsbregt en Adrianus); tr. (2) Bruinisse 11-5-1753 Jan Corneliszn. van den Berg(e) (uit
dit huwelijk Kornelis, Cornelia, Abraham, Jacobus en Neeltje, alle geb. te Bruinisse).
4. Leendert Leune, ged. Sint Annaland 23-3-1732; verm. begr. ald. 20-5-1732.
VI-2 Leunis Leune (zoon van V), ged. Brouwershaven 30-9-1707; timmerman/wagenmaker
aldaar; 397 overl. aldaar 21-12-1765; tr. (1) Brouwershaven 29-2-1735 Tona Kale; tr. (2)
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Brouwershaven 4-7-1752 Clara Lonque, ged. Brouwershaven 12-1-1716, overl. aldaar 5-51789;
uit het eerste huwelijk:
1. Pieter Leune, ged. Brouwershaven 24-11-1735; overl. vóór 27-4-1739. 398
VI-3 Pieter Leune (zoon van V), ged. Brouwershaven 19-5-1713; 399 wagenmaker te
Ouddorp; overl. ald. 15-8-1745; tr. Dirksland 31-3-1743 Adriaantje Bosloper, verm. ged.
Ouddorp 7-12-1721, dochter van Maerten Bosloper (landbouwer te Ouddorp) en Grietje
Leenderts Witte, begr. Sint Annaland 4-10-1789; zij tr. (2) Ouddorp begin 1747 Bartel Seis,
wagenmaker (uit dit huwelijk tussen 1747 en 1765 negen kinderen);
uit dit huwelijk:
1. Adrianus Leune, ged. Ouddorp 18-8-1743; volgt VII.
2. Neeltje Leune, ged. Ouddorp 30-5-1745; belijdenis Sint Annaland 28-3-1766; overl.
aldaar vóór 11-4-1770; tr. aldaar 31-12-1766 Leendert Maartenszn. Goedegebuure (uit
dit huwelijk twee kinderen, resp. geboren in 1767 en 1769).
VII Adrianus Leune (zoon van VI-3), ged. Ouddorp 18-8-1743; 400 verhuisde in 1748 naar
Sint Annaland; aanvankelijk wagenmakersknecht (bij zijn stiefvader), later bode aldaar; overl.
aldaar 20-1-1813; tr. aldaar 22-7-1783 Johanna Gakeer, geb. Sint Maartensdijk 1763, dochter
van Johannes Gakeer en Geertruij(d) van der Stra(a)ten, overl. Sint Annaland 12-12-1830;
uit dit huwelijk:
1. N.N., begr. Sint Annaland 8-12-1784.
2. Johannes Leune, geb. Sint Annaland 19-3-1786, ged. ald. 26-3-1786; getuigen: Marinus
van der Male en Maria Gakeer; volgt VIII-1
3. Adriaantje Leune, geb. Sint Annaland 12-5-1789, ged. ald. 17-5-1789; getuigen: Bartel
Seis en Adriaantje Bosloper; overl. ‘s Heer Arendskerke 15-2-1864; tr. Sint Annaland 4-91808 Dimmen Scherpenisse, ged. Sint Annaland 26-7-1778, overl. aldaar 18-8-1847. 401
4. Pieter Leune, geb. Sint Annaland 22-3-1791, ged. ald. 27-3-1791; leefde nog 13-9-1812.
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Maarten Leune, geb. Sint Annaland 20-4-1792, ged. ald. 29-4-1792; getuigen Maarten en
Grietje Seys; volgt VIII-2.
6. Isaäc Leune, geb. Sint Annaland 25-12-1794, ged. ald. 4-1-1795; bode ald. ( o.m. in 1852
en 1857); overl. Steenbergen 22-4-1873; 403 tr. Sint Annaland 20-9-1821 Cornelia Dekker,
geb. Sint Maartensdijk ca. 1800, overl. Sint Annaland 1-8-1857, dochter van Marinus
Dekker en Maria Menheere (dit huwelijk bleef kinderloos). 404
7. François Leune, geb. Sint Annaland 5-7-1796, ged. ald. 10-7-1796; belijdenis ald. 28-91820; boerenknecht; overl. Sint Annaland 21-4-1821.
8. Neeltje Leune, geb. Sint Annaland 13-11-1797, ged. ald. 19-11-1797; begr. ald. 5-1-1799.
9. Jacoba Leune, geb. Sint Annaland 18-2-1799, ged. ald. 24-2-1799; begr. ald. 21-5-1802.
10. Neeltje Leune, geb. Sint Annaland 22-10-1800, ged. ald. 2-11-1804, overl. ald. 4-7-1844;
405
tr. ald. 16-8-1821 Johannes de Jonge, droger in een meestoof, overl. Oud-Vossemeer
14-12-1844.
11. Jacob Leune, geb. Sint Annaland 25-1-1804; ged. ald. 29-1-1804; volgt VIII-3.
VIII-1 Johannes Leune (zoon van VII), geb. Sint Annaland 19-3-1786, ged. ald. 26-3-1786;
getuigen: Marinus van der Male en Maria Gakeer; belijdenis Sint Annaland 10-7-1815;
arbeider; overl. Sint Annaland 1-5-1848; 406 tr. (1) Sint Annaland 11-1-1817 Adriana Hoek,
geb. Stavenisse 25-8-1796, dochter van Isaac Jansse Hoek en Janna Janssen Moerland, overl.
Sint Annaland 24-7-1826; 407 tr. (2) Sint Annaland 16-2-1827 Maria Langejan , geb. Poortvliet
21-1-1798, dochter van Jacob Langejan en Sara Tychem;
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uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus Leune, geb. Sint Annaland 11-5-1817; volgt IX-1.
2. Johanna Leune, geb. Sint Annaland 9-9-1818; volgt IX-2.
3. Pieter Leune, geb. Sint Annaland 31-8-1820; overl. ald. 5-11-1821.
4. Johanna Leune, geb. Sint Annaland 20-11-1822; 408 overl. Steenbergen 21-7-1884; 409 tr.
Sint Annaland 1-7-1841 Arnold Timmermans, geb. Steenbergen (dan 28 jaar), winkelier
en koopman te Steenbergen (uit dit huwelijk nageslacht).
5. Izabella Leune, geb. Sint Annaland 4-10-1824; overl. Ierseke 10-3-1904; tr. (1) OudVossemeer 17-3-1849 Jan van Putten, geb. Oud-Vossemeer (dan 31 jaar), arbeider, zoon
van Korstiaan van Putten en Cornelia Knegt (uit dit huwelijk zeven kinderen te OudVossemeer 1850-1861); tr. (2) Oud-Vossemeer 2-4-1868 (dan dienstmeid) Cornelis
Mieras, geb. Ierseke (dan 43 jaar), arbeider, weduwnaar van Wilhelmina Leijs, zoon van
Marinus Mieras en Elizabeth Zweedijk, overl. Ierseke 21-1-1909.
uit het tweede huwelijk:
6. Jakob Leune, geb. Sint Annaland 10-10-1828; volgt IX-3.
7. Izaak Leune, geb. Sint Annaland 11-7-1832; volgt IX-4.
8. Jannetje Leune, geb. Sint Annaland 30-6-1836; overl. Rotterdam 19-10-1916; tr. Sint
Annaland 17-8-1859 Marcus van der Klooster, geb. Sint Annaland 22-2-1833, schipper;
verhuisde met hem 28-1-1884 naar Steenbergen; woonde later in Rotterdam.
VIII-2 Maarten Leune (zoon van VII), geb. Sint Annaland 20-4-1792, ged. aldaar 29-41792; getuigen: Maarten en Grietje Seys; belijdenis aldaar 16-5-1819; arbeider; 410 overl. Sint
Annaland 23-9-1876; tr. aldaar 12-8-1814 Jannetje de Rijke, geb. Sint Annaland 3-12-1788,
dochter van Adriaan de Rijke en Pieternella van ‘t Hof, overl. Sint Annaland 9-9-1872;
uit dit huwelijk:
1. Adriaan Leune, geb. Sint Annaland; belijdenis ald. 7-5-1841; arbeider ald.; ald. overl. 1110-1860 (ongehuwd).
2. Pieter Leune, geb. Sint Annaland 5-1-1818; overl. ald. 8-1-1818. 411
3. Pieter Leune, geb. Sint Annaland 20-2-1820; volgt IX-5.
4. Johannis Leune, geb. Sint Annaland 20-2-1822; volgt IX-6.
5. Adriana Leune, geb. Sint Annaland 20-6-1824; overl. ald. 16-2-1888; 412 tr. Sint Annaland
26-7-1850 Jakob van Schouwen, schippersknecht, later sjouwerman, geb. Sint Annaland
30-5-1825, zoon van Abraham van Schouwen en Laurina Hoek.
6. Jacob Leune, geb. Sint Annaland 31-5-1828; overl. ald. 16-9-1828.
7. Jacob Leune, geb. Sint Annaland 24-10-1830; overl. ald. 16-12-1830.
VIII-3 Jacob Leune (zoon van VII), geb. Sint Annaland 25-1-1804, ged. ald. 29-1-1804;
schoenmaker; scheidde zich in 1839 van de Ned. Herv. Kerk af; werd in 1865 weer lidmaat; 413
overl. Sint Annaland 8-3-1879; tr. (1) Sint Annaland 4-5-1838 Jacoba Elve, geb. Sint
Annaland 17-12-1810 (ged. ald. 13-1-1811), dochter van Jannis Elve en Anna Hoek;
wollenaaister in 1842; overl. Sint Annaland 31-5-1856; tr. (2) Sint Annaland 4-11-1859
Dingena van Dommele (geb. 1797), dochter van Iman van Dommele en Krina Stoutens, overl.
Sint Annaland 16-3-1877;
uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Leune, geb. Sint Annaland 3-5-1841; overl. ald. 19-5-1842. 414
2. Jannis Leune, geb. Sint Annaland 29-4-1844; overl. ald. 26-10-1849. 415
3. Johanna Leune, geb. Sint Annaland 26-6-1849; overl. ald. 24-4-1850.
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IX-1 Adrianus Leune (zoon van VIII-1), geb. Sint Annaland 11-5-1817; schaapherder; 416
vertrok 30-11-1861 vanuit Sint Annaland naar Tholen; verhuisde 8-6-1874 naar Stavenisse;
keerde 13-3-1875 terug naar Tholen; overl. aldaar 23-2-1892; tr. (1) Sint Annaland 2-6-1843
Francina Smits, geb. Poortvliet 5-11-1817, dochter van Albert Smit en Adriana Krijgsman,
overl. Sint Annaland 12-4-1851; tr. (2) Sint Annaland 24-10-1851 Barendina Adriana
Suurland, geb. Poortvliet 18-1-1823, dochter van Marinus Suurland en Maria Philippina
Engelvaard, overl. Tholen 17-1-1903;
uit het eerste huwelijk:
1. Adriana Leune, geb. Sint Annaland 16-3-1844; overl. ald. 25-12-1845.
2. Albert Leune, geb. Sint Annaland 11-5-1845; overl. ald. 8-7-1846.
3. Adriana Leune, geb. Sint Annaland 25-3-1847; overl. Tholen 12-11-1909; tr. Pieter Jan
van Oeffelen, koperslager te Tholen.
4. Cornelis Leune, geb. Sint Annaland 14-8-1849; overl. ald. 16-5-1851.
5. Johannis Leune, geb. Sint Annaland 13-2-1851; overl. ald. 27-4-1851.
uit het tweede huwelijk:
6. Marinis Leune, geb. Poortvliet 1-4-1852; marskramer; koopman in galanterieën;
verhuisde 2-6-1874 vanuit Tholen naar Rotterdam; verhuisde 12-2-1877 naar Amsterdam;
keerde 15-3-1883 naar Rotterdam terug; vertrok 16-5-1889 met onbekende bestemming;
overl. Rotterdam 15-7-1913 (ongehuwd; toen omschreven als koopman).
7. Johannis Leune, geb. Poortvliet 6-12-1854; overl. Sint Annaland 12-12-1855.
8. Jacob Johannis Leune, geb. Sint Annaland 19-2-1856; volgt X-1.
9. Johanna Leune, geb. Sint Annaland 28-6-1858; overl. Bergen op Zoom; tr. Marinus de
Haas (uit dit huwelijk vijf zoons en een dochter).
10. Maria Leune, geb. Sint Annaland 22-6-1861; overl. Tholen 20-2-1940; tr. Tholen 13-51886 Anthonie Bout (uit dit huwelijk zes kinderen).
11. Johannes Jacob Leune, geb. Tholen 25-7-1864; overl. ald. 23-2-1942; was invalide.
12. Isabella (“Belletje”) Leune, geb. Tholen 25-9-1867; overl. ald. 2-5-1944; tr. Tholen 3-111904 Jan Jacobus Avé (toen 39 jaar), vrachtrijder, zoon van Jan Jacobus Avé en Cornelia
Jacoba Boluijt.
IX-2 Johanna Leune (dochter van VIII-1), geb. Sint Annaland 9-9-1818; dienstmeid ald. in
1843; woonde rond 1850 in de Baanstraat te IJsselmonde; verhuisde 15-1-1857 naar
Rotterdam; woonde in 1863 in de wijk Feijenoord; 417 groentevrouw en schoonmaakster; overl.
Rotterdam 24-2-1896; tr. Rotterdam 11-12-1844 Johannes van Dijke, geb. Oud-Vossemeer 1611-1807, zoon van Laurus van Dijke en Tannetje Slagers, sjouwer en koopman te Rotterdam
1844, overl. IJsselmonde 23-5-1849;
uit een relatie met een onbekende man:
1. Marinus Leune, geb. Sint Annaland 30-3-1843; 418 overl. ald. 5-6-1843.
uit haar huwelijk:
2. Laurens van Dijke, geb. Rotterdam 25-5-1844; overl. ald. 3-9-1844.
3. Adriaantje van Dijke, geb. Rotterdam 13-7-1845.
4. Louwrens van Dijke, geb. IJsselmonde 14-6-1848; overl. Rotterdam 16-12-1896.
uit een relatie met een onbekende man:
5. Cornelis Leune, geb. IJsselmonde 1-11-1850; volgt X-2.
6. Jan Leune, geb. IJsselmonde 9-9-1852; volgt X-3.
IX-3 Jakob Leune (zoon van VIII-1), geb. Sint Annaland 10-10-1828; 419 belijdenis ald. 2-61850; verhuisde 12-2-1852 naar Tholen; overl. Tholen 10-1-1855; tr. ald. 14-1-1852 Maria de
Korte, geb. Tholen 20-6-1824, dochter van Andries de Korte en Jannetje Geluk; 420
uit dit huwelijk:
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Maria Leune, geb. Tholen 16-8-1852; overl. ald. 12-4-1854.
Andries Leune, geb. Tholen 10-9-1853; overl. ald. 16-1-1854.
Jacoba Maria Leune, geb. Tholen 11-5-1855; overl. Hoofdplaat 15-5-1935; tr. Poortvliet
13-12-1878 Pieter van de Velde.

IX-4 Izaak Leune (zoon van VIII-1), geb. Sint Annaland 11-7-1832; vertrok 19-10-1859 naar
Steenbergen; werd vervolgens boerenknecht te Oud-Vossemeer en Haamstede; testeerde
Haamstede 13-2-1886; 421
overl. Haamstede 1-4-1904; 422 tr. Oud-Vossemeer 22-5-1863 Neeltje Maria Mulder, geb.
Scherpenisse 9-9-1834, dochter van Gabriël Mulder en Wouterina van As, overl. Haamstede
30-1-1923;
uit dit huwelijk:
1. Maria Wouterina Leune, geb. Oud-Vossemeer 22-4-1865; overl. ald. 23-6-1865.
2. Gabriël Leune, geb. Oud-Vossemeer 20-5-1868; overl. ald. 22-8-1868.
IX-5 Pieter Leune (zoon van VIII-2), geb. Sint Annaland 20-2-1820; verhuisde 5-3-1850 naar
‘s Heerenhoek; woonde 1851 in ‘s Heer Arendskerke; stamper in een meestoof aldaar; 423
werkte in 1854 in de Wilhelminapolder; overl. ‘s Heer Arendskerke 20-7-1888; tr. (1) ‘s Heer
Arendskerke 7-3-1850 Pieternella Modderkreke, overl. ‘s Heer Arendskerke 12-3-1859; tr. (2)
‘s Heer Arendskerke 1-6-1860 Cornelia Wondergem, toen 48 jaar, ongehuwd, dochter van
Pieter Wondergem en Maatje Timmerman, omschreven als arbeidster in 1852, overl. ‘s Heer
Arendskerke 10-2-1881;
uit het eerste huwelijk:
1. Jannetje Leune, geb. ‘s Heer Arendskerke 27-12-1850; overl. aldaar 30-3-1887; tr. Pieter
van de Gehugte.
2. Aagtje Leune, geb. ‘s Heer Arendskerke 30-8-1852; overl. aldaar (omschreven als Agatha
Leune) 2-2-1924. 424
3. Maarten Leune, geb. Wilhelminapolder (toen gemeente Kattendijke) 25-5-1854; overl.
ald. 5-12-1854.
IX-6 Johannis Leune (zoon van VIII-2), geb. Sint Annaland 20-2-1822; belijdenis ald. 29-41843; arbeider; 425 overl. Sint Annaland 10-11-1900 (bij zoon Andries thuis); tr. Sint Annaland
5-6-1846 Willemina de Jonge, geb. Sint Annaland 10-8-1819, dochter van Mattheus de Jonge
en Dina Scherpenisse, overl. Sint Annaland 24-1-1859; 426
uit dit huwelijk:
1. Jannetje Leune, geb. Sint Annaland 7-11-1846; overl. ald. 6-2-1929; tr. (1) ald. 17-8-1859
Abraham Rijnberg; tr. (2) ald. 13-12-1872 Th. van de Boogaard.
2. Dina Leune, geb. Sint Annaland 4-3-1848; overl. ald. 8-4-1941; tr. ald. 10-9-1869 Euft
Hoek, schipper.
3. Maarten Leune, geb. Sint Annaland 9-10-1849; volgt X-4.
4. Mattheus Leune, geb. Sint Annaland 14-9-1851; volgt X-5.
5. Adriaan Leune, geb. Sint Annaland 4-11-1853; volgt X-6.
6. Andries Leune, geb. Sint Annaland 20-5-1856; volgt X-7.
7. Pieter Leune, levenloos geb. Sint Annaland 6-9-1858.
X-1 Jacob Johannis Leune (zoon van IX-1), geb. Sint Annaland 19-2-1856; landarbeider;
woonde in de Oudelandpolder te Tholen; overl. Bergen op Zoom 9-3-1926; 427 tr. Scherpenisse
13-5-1886 Lena Anthonia Deurloo, geb. Scherpenisse 31-10-1859, dochter van Adriaan
Deurloo en Lena Anthonia Duijnhouwer (toen arbeidslieden), overl. Tholen 11-5-1926;
uit dit huwelijk:
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Barendina Adriana Leune, geb. Tholen 14-12-1886; overl. Bergen op Zoom 3-11-1918; tr.
Tholen 12-11-1908 Josephus Johannes Maria van Tongeren, dan 22 jaar, geb. Bergen op
Zoom.
2. Lena Anthonia Leune, geb. Tholen 4-11-1888; overl. Mariënburg (België) 19-10-1938.
3. Adriana Leune, geb. Tholen 3-6-1891; woonde in juni 1946 Stationssingel 85 te
Rotterdam; overl. ald. 19-5-1987; tr. Tholen 10-10-1912 Gerrit Kegge, geb. Tholen, dan
24 jaar, visser, zoon van Gerrit Kegge (visser) en Katharina Jakoba van Dullemen.
4. Adrianus Johannis Leune, geb. Tholen 8-8-1894; overl. ald. 4-11-1894.
5. Tona Adriana Leune, geb. Tholen 24-9-1895; tr. Tholen 24-6-1920 Simon Schot, geb.
Tholen, dan 30 jaar, wonend in Rotterdam, werkman, zoon van Pieter Schot (visser) en
Rachel Jasperse.
6. Johanna Maria Leune, geb. Tholen 16-9-1902; overl. Bergen op Zoom 29-6-1945.
X-2 Cornelis Leune (zoon van IX-2), geb. IJsselmonde 1-11-1850; woonde in de
Rotterdamse wijk Feijenoord; besteller (1875), sjouwer (1876), winkelbediende (1878),
werkman (1887), timmerman (1887), los werkman (1898); overl. Rotterdam 4-3-1898; tr.
Rotterdam 29-7-1874 Cornelia Servina Sewing, geb. Rotterdam 21-10-1850, dochter van
Cornelis Sewing en Servina Catharina Bloem, overl. Rotterdam 24-7-1899;
uit dit huwelijk:
1. Cornelis Leune, geb. Rotterdam 24-7-1875; barbier; overl. Rotterdam 25-10-1900.
2. Johannes Leune, geb. Rotterdam 26-10-1876; timmersmansknecht (1909), timmerman
(1938); overl. Rotterdam 7-3-1942 (dan zonder beroep); tr. Rotterdam 7-4-1909 Alida
Johanna Jacoba Hazelzet, geb. Rotterdam 5-4-1876, dochter van Pieter Hazelzet en
Teuntje Ottolina van Keulen (uit dit huwelijk geen nageslacht).
3. Servina Catharina Leune, geb. Rotterdam 28-8-1878; overl. ald. 12-12-1939; tr. (1)
Rotterdam 8-8-1900 Abraham Voets (dan 23 jaar), geb. Rotterdam, grondwerker, zoon
van Hendrik Voets en Cornelia van Bennekum, overl. Rotterdam 12-8-1921; tr. (2)
Rotterdam 19-5-1926 Arie Kloppert.
4. Adriana Leune, geb. Rotterdam 1-3-1880; tr. Rotterdam 24-1-1917 Willem Heijman.
5. Hendrika Christina Leune, geb. Rotterdam 24-3-1885; tr. Rotterdam 18-2-1914 Frits
Willem Christiaan Herman de Groot (dan 26 jaar), geb. Gouda, muntgasmeteropnemer,
zoon van Jurrijdan Herman de Groot (“wiens bestaan of verblijf onbekend is”) en Lena
Overeijnder.
6. Johanna Leune, geb. Rotterdam 7-3-1887; tr. Rotterdam 20-8-1913 Jacobus van Eijk (dan
38 jaar), geb. Rotterdam, bootwerker, weduwnaar van Johanna Maria Kemper, zoon van
Frederik Willem van Eijk en Dirkje van Vessem.
X-3 Jan Leune (zoon van IX-2), geb. IJsselmonde 9-9-1852; woonde in Rotterdam;
broodbakker (1876), pakhuisknecht (1876), winkelknecht (1878), arbeider (1879), bediende
(1880), winkelbediende (1884), werkman (1888), bootwerker (1891), nachtwaker (1900),
walbaas (1912), walknecht (1916); overl. Rotterdam 13-10-1926; tr. Rotterdam 15-3-1876
Anna Dijksman, geb. Hilligersberg 7-7-1854, dochter van Leendert Dijksman en Cornelia
Ripke, overl. Rotterdam 10-11-1915;
uit dit huwelijk:
1. Johanna Leune, geb. Rotterdam 16-3-1876; overl. ald. 2-3-1947; tr. Rotterdam 14-2-1900
Petrus Johannes Joseph Zuidema (dan 27 jaar), geb. Den Haag, machinist, zoon van
Petrus Hendrik Zuidema (metaaldraaier) en Francijn Ackermans.
2. Leendert Leune, geb. Hillegersberg 25-4-1877; overl. Rotterdam 3-11-1877.
3. Cornelia Leune, geb. Rotterdam 27-5-1878; overl. ald. 13-8-1878.
4. Adriana Helena Leune, geb. Rotterdam 5-5-1879; overl. ald. 10-10-1974; tr. Rotterdam
18-5-1904 Evert Wilhelm Grund (dan 25 jaar), geb. Rotterdam, bierbrouwersknecht, zoon
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van Cornelis Bertus Grund en Helena Staring.
Jan Leune, geb. Rotterdam 30-10-1880; volgt XI-1.
Cornelia Maria Leune, geb. Rotterdam 3-12-1881; overl. ald. 2-1-1883.
Maria Leune, geb. Rotterdam 25-1-1883; overl. ald. 13-7-1883.
Laurens Leune, geb. Rotterdam 13-6-1884; volgt XI-2.
Cornelia Leune, geb. Rotterdam 26-6-1885; overl. ald. 16-7-1887.
Maria Leentje Leune, geb. Rotterdam 2-8-1886; overl. ald. 16-9-1886.
Maria Cornelia Leune, geb. Rotterdam 13-10-1887; overl. ald. 11-11-1942; tr. Rotterdam
31-7-1912 Matthijs Jacobus van Bruggen (dan 29 jaar), los werkman, geb. Leiden, zoon
van Matthijs Jacobus van Bruggen (kleermakersknecht) en Francisca Maria van der Klugt.
Cornelia Leune, geb. Rotterdam 29-12-1888; overl. ald. 21-6-1889.
Antonie Joseph Leune, geb. Rotterdam 20-5-1890; overl. ald. 15-9-1890.
Leendert Leune, geb. Rotterdam 2-7-1891; bierbrouwersknecht; tr. Rotterdam 7-7-1926
Hendrika Elizabeth Hagoort, geb. Rotterdam 3-5-1884, dochter van Hendrik Hagoort
(smid in 1926) en Elizabeth Adriana van Bel (uit dit huwelijk geen nageslacht).
Cornelis Leune, geb. Rotterdam 6-12-1892; overl. ald. 10-3-1893.
Cornelis Jan Leune, geb. Rotterdam 2-2-1894; overl. ald. 24-11-1899.
Cornelia Anna Leune, geb. Rotterdam 22-11-1895; tr. Rotterdam 12-7-1916 Maarten
Schutte (dan 22 jaar), geb. Rotterdam, bierbrouwersknecht, zoon van Sirach Petrus
Schutte en Joanna Sophia Maria Liesveld.

X-4 Maarten Leune (zoon van IX-6), geb. Sint Annaland 9-10-1849; belijdenis ald. 10-31871; verhuisde 18-6-1878 naar Stavenisse; landarbeider en (vanaf 1894) landbouwer ald. in
de Oud-Kempenshofstedepolder, in de Rijkebuurt; 428 overl. Stavenisse 7-1-1940; tr.
Stavenisse 7-3-1878 Elizabeth van Iwaarden, geb. Stavenisse 16-3-1857, dochter van Cornelis
van Iwaarden en Pieternella Oostdijk, overl. Stavenisse 22-7-1942;
uit dit huwelijk:
1. Johannes Leune, geb. Stavenisse 11-7-1878; volgt XI-3.
2. Pieternella Leune, geb. Stavenisse 31-8-1880; overl. ald. 19-3-1881.
3. Pieternella Willemina Leune, geb. Stavenisse 18-11-1886; overl. ald. 18-12-1954; tr. ald.
23-7-1915 Dirk Leendert Dane, geb. Sint Maartensdijk 1-4-1889, zoon van Jacobus Dane
en Maria Catharina Bazen, binnenschipper (uit dit huwelijk zoon Jacobus Maarten Dane).
X-5 Mattheus Leune (zoon van IX-6), geb. Sint Annaland 14-9-1851; belijdenis ald. 7-51870; gemeentebode ald.; koopman in lorren ald. in 1905; ald. overl. 4-2-1931; tr. Sint
Annaland 18-6-1875 Cornelia Pieternella van Oeveren, geb. Sint Annaland 18-9-1849, overl.
ald. 10-3-1934, dochter van Abraham van Oeveren en Cornelia van der Wal;
uit dit huwelijk:
1. Willemina Johanna Leune, geb. Sint Annaland 5-3-1876; overl. ald. 24-3-1876.
2. Willemina Johanna Leune, geb. Sint Annaland 9-3-1878; overl. Halsteren 3-1-1945
(ongehuwd).
3. Abraham Leune, geb. Sint Annaland 14-10-1879; overl. ald. 29-9-1880.
4. Abraham Leune, geb. Sint Annaland 9-7-1881; volgt XI-4.
5. Johannis Leune, geb. Sint Annaland 30-10-1883; overl. ald. 12-9-1884.
6. Cornelia Pieternella Leune, geb. Sint Annaland 14-6-1885; overl. Bergen op Zoom 11-61948; tr. Sint Annaland 19-4-1907 Cornelis Rijnberg, geb. Sint Annaland 22-8-1881, zoon
van Adriaan Rijnberg en Jannetje Slager.
7. Johanna Leune, geb. Sint Annaland 29-8-1887; overl. Oud-Vossemeer 26-2-1958; tr. Sint
Annaland 1-5-1908 Jacob Marinus Minheere, zoon van Marinus Jacob Minheere en
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Cornelia Lindhout; woonde met hem in de Kalisbuurt te Oud-Vossemeer (uit dit huwelijk
vier kinderen).
Lena Leune, geb. Sint Annaland 19-10-1889; overl. Bergen op Zoom 31-7-1934; tr. Sint
Annaland 7-4-1911 Jacob Rijnberg, geb. Sint Annaland 13-2-1887, veldarbeider, zoon
van Adriaan Rijnberg en Jannetje Slager.
Jannetje Leune, geb. Sint Annaland 15-8-1894; overl. ald. 24-11-1899.

X-6 Adriaan Leune (zoon van IX-6), geb. Sint Annaland 4-11-1853; overl. Dirksland 8-101937; tr. Melissant 29-4-1880 Cornelia Doorn, geb. 22-4-1855, overl. Dirksland 2-5-1929;
uit dit huwelijk:
1. Johannes Leune, geb. Melissant 29-1-1881; volgt XI-5.
2. Leendert Leune, geb. Melissant 5-3-1882; volgt XI-6.
3. Willemina Leune, geb. Melissant 8-9-1883.
4. Neeltje Leune, geb. Dirksland 12-9-1889; overl. ald. 17-9-1890.
X-7 Andries Leune (zoon van IX-6), geb. Sint Annaland 20-5-1856; vestigde zich op 1-111913 in de gemeente Zoeterwoude, buurtschap Gelderswoude, dichtbij Benthuizen;
landbouwer ald.; overl. ald. 24-9-1927; tr. Sint Annaland 8-4-1881 Adriana Scherpenisse, geb.
Hontenisse 29-11-1856, dochter van Johannes Scherpenisse en Johanna van Overstraten,
overl. Zoeterwoude 17-2-1918;
uit dit huwelijk:
1. Johannes Leune, geb. Sint Annaland 8-10-1881; volgt XI-7.
2. Johanna Leune, geb. Sint Annaland 16-1-1883; overl. Zoetermeer 22-2-1947; tr. Sint
Annaland 30-3-1906 Nicolaas Polderman, geb. Sint Annaland 6-12-1880, zoon van
Leendert Polderman en Emelia van Luijk, landbouwer, overl. Leiden 9-10-1929 (uit dit
huwelijk twaalf kinderen). 429
3. Willemina Maria Leune, geb. Sint Annaland 14-12-1884; overl. ald. 27-1-1964; tr. Sint
Annaland 26-6-1908 Johannis Cornelis van den Boogaart, geb. Sint Annaland 13-3-1884,
zoon van Witte van den Boogaart en Maatje Bos, binnenvaartschipper, overl. Sint
Annaland 24-8-1954 (uit dit huwelijk zeven kinderen). 430
4. Maria Leune, geb. Sint Annaland 4-4-1886; overl. Zoetermeer 25-9-1939; tr. Sint
Annaland 10-6-1910 Johannes Kaashoek, geb. Sint Annaland 15-2-1879, zoon van
Adriaan Kaashoek en Rachel Oudesluijs, schoenmaker en zadelmaker, overl. Leiden 5-11961, begr. Zoetermeer 9-1-1961 (uit dit huw. twee kinderen). 431
5. Maarten Leune, geb. Sint Annaland 8-7-1888; volgt XI-8.
6. Dina Leune, geb. Sint Annaland 12-4-1892; overl. Leiderdorp 21-10-1980; tr.
Zoeterwoude 7-6-1917 Jacob Verheul, geb. Benthuizen 19-4-1893, zoon van Dirk Peter
Verheul en Adriana van Leeuwen, timmerman, overl. Benthuizen 1-12-1967 (uit dit
huwelijk zes kinderen). 432
7. Mattheus Leune, geb. Sint Annaland 30-9-1894; overl. ald. 20-9-1895.
8. Dingena Leune, geb. Sint Annaland 24-2-1896; overl. Rotterdam 27-7-1992; tr.
Zouterwoude 21-4-1921 Pieter van Leeuwen, geb. Benthuizen 5-9-1891, zoon van
Augustus van Leeuwen en Steintje van Driel, groentehandelaar, overl. Rotterdam 5-41966 (uit dit huwelijk vier kinderen). 433
9. Jannetje Leune, geb. Sint Annaland 10-1-1899; overl. Zoeterwoude 31-5-1983; tr.
Zouterwoude 26-11-1925 Abraham van der Linde, geb. Dreischor 8-1-1883, zoon van Jan
van der Linde en Elizabeth Suzanna van de Velde, landbouwer, overl. Zoeterwoude 22-11945 (uit dit huwelijk twee kinderen). 434
10. Adriaan Leune, geb. Sint Annaland 3-7-1902; overl. ald. 2-4-1909.
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XI-1 Jan Leune (zoon van X-3), geb. Rotterdam 30-10-1880; koopman in groente in 1904; tr.
Rotterdam 6-4-1904 Adriana Margaretha Elisabeth Pieters, geb. Rotterdam 21-9-1881,
dochter van Gabe Pieters (schipper) en Cornelia Hendrina Duijsterwald;
uit dit huwelijk:
1. Cornelia Hendrina Leune, geb. Rotterdam 12-6-1904; tr. Rotterdam 21-5-1930 Dirk
Blokland, geb. Rotterdam 3-1-1903; uit dit huwelijk drie kinderen, geb. Rotterdam;
Cornelia’s onwettige zoon Gerardus Jan Leune, geb. Rotterdam 13-2-1924, werd op 21-21924 als wettige zoon door Dirk Blokland erkend.
2. Gabedina Leune, geb. Rotterdam 26-6-1907; tr. Rotterdam 15-6-1932 Gerrit van de
Sigtenhorst.
3. Adriana Margaretha Elisabeth Leune, geb. Rotterdam 2-2-1910.
4. Everdina Adriana Leune, geb. Rotterdam 17-5-1913.
5. Jan Gerardus Leune, geb. Rotterdam 30-1-1918; volgt XII-1.
XI-2 Laurens Leune (zoon van X-3), geb. Rotterdam 13-6-1884; expediteursknecht
Rotterdam 1912; tr. Rotterdam 28-8-1912 Gerritje Alida Hagoort, geb. Rotterdam 23-3-1887,
zonder beroep (in 1912), dochter van Hendrik Hagoort (ketelmaker in 1912) en Elizabeth
Adriana van Bel;
uit dit huwelijk:
1. Jan Leune, geb. Rotterdam 4-3-1913.
2. Hendrik Leune, geb. Rotterdam 6-7-1915.
XI-3 Johannes Leune (zoon van X-4), geb. Stavenisse 11-7-1878; aanvankelijk landarbeider,
later commissionair; overl. Stavenisse 9-4-1959; tr. Stavenisse 9-12-1904 Helena Suurland,
geb. Stavenisse 31-1-1879, dochter van Jacob Suurland en Johanna van Iwaarden, overl.
Stavenisse 26-3-1976;
uit dit huwelijk:
1. Maarten Jacob Leune, geb. Stavenisse 17-9-1905; volgt XII-2.
2. Jacob Maarten Leune, geb. Stavenisse 5-10-1907; volgt XII-3.
3. Albert Johan Leune, geb. Stavenisse 29-10-1908; volgt XII-4.
4. Johanna Elizabeth Leune, geb. Stavenisse 6-7-1911; kraamverzorgster; overl. Bergen op
Zoom 9-1-1989 (ongehuwd).
5. Elizabeth Johanna Leune, geb. Stavenisse 4-4-1915; overl. Tholen 11-11-2002 (in “Ten
Anker”) (ogehuwd).
6. Cornelis Jan Leune, geb. Stavenisse 21-1-1918; volgt XII-5.
7. Pieternella Wilhelmina Leune, geb. Stavenisse 8-1-1921; leidster gezinsverzorging op het
eiland Tholen; overl. Tholen 4-6-1996; tr. Stavenisse 31-1-1946 Abraham Johannes van
der Slikke, geb. Stavenisse, zoon van Johannes Willem van der Slikke en Dingena
Cornelia Krijger, molenaar, overl. Stavenisse 25-3-1963 (uit dit huwelijk twee dochters).
435

XI-4 Abraham Leune (zoon van X-5), geb. Sint Annaland 9-7-1881; veldarbeider en later
(1934) borstelmaker te Sint Annaland; woonde aanvankelijk in de Breedenvlietpolder aldaar;
verhuisde 6-2-1904 naar Tholen; woonde 1906 in Rotterdam; keerde terug naar Sint Annaland;
verhuisde 14-6-1912 naar Oud-Vossemeer en 17-7-1917 naar Oosthuizen (Noord-Holland);
keerde weer terug naar Sint Annaland; 436 overl. ald. 29-12-1938; tr. Sint Annaland 28-8-1903
Lucretia Keur, geb. Sint Annaland 22-1-1882, dochter van Willem Keur en Elizabeth Vaders,
overl. Sint Annaland 12-2-1931;
uit dit huwelijk:
1. Cornelia Pieternella Leune, geb. Tholen 6-2-1904; overl. Oud-Vossemeer 30-1-1909.
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Elizabeth Leune, geb. Rotterdam 22-12-1906; tr. Sint Annaland 29-1-1926 Jan Cornelis
Elenbaas, geb. Sint Annaland 28-1-1903, zoon van Adriaan Elenbaas en Jaoba Jacomina
Dake, overl. Bergen op Zoom 29-4-1967 (uit dit huwelijk tien kinderen).
Mattheus Leune, geb. Sint Annaland 19-6-1910; volgt XII-6.
Cornelia Pieternella Leune, geb. Sint Annaland 21-4-1912; verhuisde 7-4-1933 naar
Bergen op Zoom (naar de Stichting Vrederust); keerde 30-6-1933 terug naar Sint
Annaland; verhuisde 5-7-1934 naar Rijsoord, gemeente Ridderkerk.
Willem Leune, geb. Sint Annaland 30-4-1915; overl. ald. 23-7-1916.
Willem Leune, geb. Sint Annaland 17-10-1918; overl. ald. 20-11-1919.
Johannis Leune, geb. Sint Annaland 17-10-1918; verhuisde 13-4-1937 naar
Zwammerdam; verbleef in 1944 in Duitsland.
Neeltje Leune, geb. Sint Annaland 25-10-1922; werd verpleegster te Wolfheze.

XI-5 Johannes Leune (zoon van X-6), geb. Melissant 29-1-1881; eigenaar van de firma “Joh.
Leune, Zaad- en Commissiehandel” te Dirksland; 437 overl. Dirksland 7-8-1967; tr. Dirksland
26-4-1906 Johanna Hendrina Bokx, geb. Dirksland 28-7-1884, overl. ald. 13-4-1963;
uit dit huwelijk:
1. Kornelia (“Keetje”) Leune, geb. Dirksland 15-1-1907; overl. Middelharnis 15-12-1985;
tr. Sommelsdijk 12-5-1938 Pieter Wiegel, geb. Melissant 10-2-1905, overl. Dirksland 3011-1994.
2. Trijntje Leune, geb. Dirksland; overl. ald. 6-4-1910.
3. Adriana Leune, geb. Dirksland 3-9-1913; volgt XII-7.
4. Gillis Leune, geb. Dirksland 15-5-1916; volgt XII-8.
5. Adriaan Leune, geb. Dirksland 29-1-1920; volgt XII-9.
XI-6 Leendert Leune (zoon van X-6), geb. Melissant 5-3-1882; landbouwer in Dirksland; tr.
Jannetje Struik, geb. Dirksland 10-5-1893;
uit dit huwelijk:
1. Cornelia Leune; tr. Jaap van der Kooij; zij woonde in 2002 in Middelharnis.
2. Katie Leune, geb. ca. 1927; volgt XII-10.
XI-7 Johannes Leune (zoon van X-7), geb. Sint Annaland 8-10-1881; landbouwer te
Zouterwoude; overl. Zoeterwoude 24-11-1969; tr. Sara Verheul, geb. Zouterwoude 15-111891, dochter van Jan Verheul (watermolenaar) en Jacoba van der Sterre, weduwe van
Hermanus Hofman, geb. Bleiswijk (Z.H.), watermolenaar, overl. Zoeterwoude 4-4-1916; 438
Sara overl. Moerkapelle 17-4-1980, begr. Benthuizen 22-4-1980;
uit dit huwelijk:
1. Andries Leune, geb. Zoeterwoude 26-4-1919; volgt XII-11.
2. Jan Leune, geb. Zoeterwoude 8-8-1920; volgt XII-12.
3. Maarten Leune, geb. Zoeterwoude 7-12-1921; volgt XII-13.
4. Jacoba (“Co”) Leune, geb. Zoeterwoude10-7-1923; tr. Benthuizen 11-12-1956 David
Moerman, geb. 15-12-1920, zoon van Adrianus Moerman en Gerritje van Puffelen, overl.
24-6-1978 (uit dit huwelijk vijf kinderen). 439
5. Adriana (“Janie”) Leune, geb. Zoeterwoude 4-7-1925; tr. Benthuizen 18-7-1957 Johannes
Bregman, geb. Benthuizen 16-3-1922, zoon van Cornelis Bregman en Helena Maria
Kerstens, metselaar (uit dit huw. drie kinderen). 440
6. Petronella (“Nel”) Leune, geb. Zoeterwoude 18-6-1927; tr. Benthuizen 13-3-1952
Adrianus Bregman, geb. Benthuizen 31-3-1927, zoon van Cornelis Bregman en Helena
Maria Kerstens, landarbeider, later vertegenwoordiger (uit dit huw. drie kinderen). 441
7. Adriaan Leune, geb. Zoeterwoude 5-12-1928; volgt XII-14.
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XI-8 Maarten Leune (zoon van X-7), geb. Sint Annaland 8-7-1888; vestigde zich 11-11-1913
als landbouwer te Zoeterwoude; overl. Hazerswoude 12-11-1978; 442 tr. Sint Annaland 15-101909 Johanna Slootmaker, geb. Sint Annaland 25-9-1887, dochter van Adriaan Slootmaker en
Martina van ’t Hof, overl. Leiden 6-4-1971;
uit dit huwelijk:
1. Adriana Leune, geb. Sint Annaland 10-5-1910; overl. Zoetermeer 3-10-1983; tr. Arie
Voskamp, geb. Benthuizen 5-5-1902, zoon van Willem Voskamp en Lena van Puffelen,
tuinder, boeterboer en loonspuiter, overl. Katwijk aan Zee 3-6-1968 (uit dit huwelijk vier
kinderen). 443
2. Martina Leune, geb. Sint Annaland 9-5-1911; overl. ald. 2-10-1911.
3. Martina Leune, geb. Sint Annaland 7-8-1912; overl. 9-1-1994; tr. Benthuizen 25-2-1937
Marius Willem van der Graaf, geb. Oosterland 23-3-1905, zoon van Dingeman van der
Graaf en Adriaantje van den Berge, overl. te Rotterdam 6-3-1984 (uit dit huwelijk vier
kinderen). 444
4. Andries Leune, geb. Sint Annaland 8-11-1913; volgt XII-15.
5. Adriaan Leune, geb. Zoeterwoude 29-4-1917; volgt XII-16.
6. Johannes Leendert Leune, geb. Zoeterwoude 9-2-1919; volgt XII-17.
7. Leendert Johannes Leune, geb. Zoeterwoude 10-4-1920; volgt XII-18.
8. Maarten Mattheus Leune, geb. Zoeterwoude 24-2-1922; volgt XII-19.
9. Mattheus Adriaan Leune, geb. Zoeterwoude 17-8-1923; volgt XII-20.
10. Clazina Johanna Leune, geb. Zoeterwoude 25-3-1928; overl. Leiden 1-7-1940. 445
Ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Maarten Leune en Johanna Slootmaker
verscheen in de Eendrachtbode van 9 oktober 1959 het volgende bericht:
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XII-1 Jan Gerardus Leune (zoon van XI-1), geb. Rotterdam 30-1-1918; machinaal
houtbewerker (1938); tr. Rotterdam 20-4-1938 Adriana Cornelia Kemp, geb. Rotterdam 6-31920, dochter van Jan Kemp (voerman, geb. Bleiswijk 1878) en Anna de Bruyn (geb.
Bergschenhoek 1880);
uit dit huwelijk:
1. Jan Gerardus Leune, geb. Rotterdam 18-7-1938.
2. Adriaan Cornelis Leune, geb. Rotterdam 23-9-1940.
XII-2 Maarten Jacob Leune (zoon van XI-3), geb. Stavenisse 17-9-1905; commissionair; 446
overl. Stavenisse 16-6-1974; tr. Stavenisse 27-6-1929 Pieternella Willemina Stoel, geb.
Stavenisse 16-7-1905, dochter van Jakob Stoel (gemeenteveldwachter te Stavenisse) en
Neeltje Berrevoets, overl. Bergen op Zoom 5-12-1988;
uit dit huwelijk:
1. Johannes Leune, geb. Stavenisse 8-9-1930; volgt XIII-1.
2. Jakob Leune, geb. Stavenisse 17-5-1941; volgt XIII-2.
XII-3 Jacob Maarten Leune (zoon van XI-3), geb. Stavenisse 5-10-1907; timmerman; 447
overl. Geldermalsen 29-5-1967; tr. Stavenisse Maria Hendrika Hendrikse, geb. Stavenisse 243-1912, dochter van Marinus Pieter Hendrikse en Cornelia Moelker, overl. Geldermalsen 171-1975;
uit dit huwelijk:
1. Helena Leune, geb. Stavenisse 25-11-1932; tr. Stavenisse 21-6-1951 Neleward van ’t
Veer, geb. Stavenisse 4-3-1930, zoon van Adriaan van ’t Veer en Izabella Helena Hage,
officier bij de Koninklijke Luchtmacht (tot 1-5-1985) (uit dit huwelijk vier kinderen). 448
2. Marinus Pieter Johannes Leune, geb. Stavenisse 22-3-1941; volgt XIII-3.
3. Johanna Leune, geb. Stavenisse 5-3-1943; tr. Geldermalsen 18-8-1965 Roelof Kusters,
geb. Geldermalsen 4-3-1943, vishandelaar (uit dit huwelijk vier kinderen). 449
4. Cornelis Leune, geb. Stavenisse 29-6-1946; volgt XIII-4.
XII-4 Albert Johan Leune (zoon van XI-3), geb. Stavenisse 29-10-1908; schilder; 450 overl.
Maassluis 12-5-1987; tr. Stavenisse 2-9-1942 Clasina de Niet, geb. Maassluis 21-11-1917,
overl. ald. 9-12-1994, dochter van Cornelis de Niet (touwslager) en Johanna Cornelia
Groeneveld
uit dit huwelijk:
1. Johannes Leune, geb. Maassluis 13-8-1943; volgt XIII-5.
2. Johanna Cornelia Leune, geb. Maassluis 3-5-1946; secretaresse (bleef ongehuwd).
3. Helena Leune, geb. Maassluis 24-3-1948; secretaresse (bleef ongehuwd).
4. Cornelis Leune, geb. Maassluis 23-1-1950; volgt XIII-6.
5. Johanna Elisabeth Leune, geb. Maassluis 8-5-1953; verpleegster, later dominee (bleef
ongehuwd).
6. Clasina Leune, geb. Maassluis 23-9-1955; tr. Maarten de Jong (uit dit huwelijk twee
zoons).
XII-5 Cornelis Jan Leune (zoon van XI-3), geb. Stavenisse 21-1-1919; onderwijzer, later
directeur van een school voor uitgebreid lager onderwijs (te Steenbergen) en middelbaar
algemeen voortgezet onderwijs (te Utrecht); 451 overl. IJsselstein 11-3-1986; tr. Bruinisse 17-21944 Anthonia Anna Felius, geb. Bruinisse 19-7-1923, dochter van Marinus Gommert Felius
(bakker) en Geertruida de Jonge, overl. Capelle a.d. IJssel 28-6-1988;
uit dit huwelijk:
1. Johannes Marinus Gommert Leune, geb. Sint Philipsland 30-1-1945; volgt XIII-7.
2. Marinus Gommert Johannes Leune, geb. Sint Philipsland 27-10-1946; volgt XIII-8.
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XII-6 Mattheus Leune (zoon van XI-4), geb. Sint Annaland 19-6-1910; verhuisde 29-9-1931
naar Rotterdam; marinier; werkte in 1933 bij de onderzeedienst van de marine te Den Helder;
woonde in 1938 in de marinierskazerne op het Oostplein 14 te Rotterdam; overl. Hengelo
(Gelderland) 17-11-1944; tr. Geertruida Elizabeth Steijl, geb. Haarlem 11-5-1911, overl.
Amsterdam 3-6-1980;
uit dit huwelijk:
1. Lucretia Johanna Gerzina Leune, geb. Amsterdam 28-6-1941; tr. Gerrit Paauw (uit dit
huwelijk twee kinderen).
2. Gerrit Arend Abraham Leune, geb. Den Helder 23-5-1942; volgt XIII-9.
3. Abraham Hendrikus Frederikus Leune, geb. Den Helder 12-7-1943; volgt XIII-10.
XII-7 Adriana Leune (dochter van XI-5), geb. Dirksland 3-9-1913; overl. 16-6-1967; tr. C.
Bakker; Adriana kreeg in ongehuwde staat op 9-8-1931 een zoon Johan (“Johny”) Leune
(volgt XIII-11).
XII-8 Gillis Leune (zoon van XI-5), geb. Dirksland 15-5-1916; zette (samen met broer
Adriaan) de zaad- en commissiehandel van zijn vader voort; overl. Dirksland 15-3-1999; tr.
Ooltgensplaat 30-5-1939 Marie Nelis, geb. Ooltgensplaat 10-2-1917;
uit dit huwelijk:
1. Johannis IJzebrand Andries (“Joop”) Leune, geb. Dirksland 7-2-1946; volgt XIII-12.
XII-9 Adriaan Leune (zoon van XI-5), geb. Dirksland 29-1-1920; zette (samen met broer
Gillis) de zaad- en commissiehandel van zijn vader voort; overl. 16-7-1989; tr. Leentje van der
Wekke, geb. Dirksland 14-8-1923;
uit dit huwelijk:
1. Johannes (“Hans”) Leune, geb. Sommelsdijk 3-4-1948; volgt XIII-13.
2. Maatje (“Mattie”) Leune, geb. Sommelsdijk 14-1-1951; tr. Hendrik Teunis Kievit, geb.
Driebergen 4-12-1949, rijksambtenaar (uit dit huwelijk drie kinderen). 452
3. Johanna Hendrina (“Ans”) Leune, geb. Sommelsdijk 24-10-1954; tr. Harmen Jan van
Eijken, geb. Dirksland 30-7-1952, vertegenwoordiger (uit dit huwelijk drie kinderen). 453
4. Adriana Leune, geb. Dirksland 22-11-1957; tr. Arie Rein van Duijn, geb. Katwijk aan Zee
12-6-1954, proces-operator (uit dit huwelijk drie kinderen). 454
XII-10 Katie Leune, geb. ca. 1927 (dochter van XI-6), geb. ca. 1927; overl. ca. 1946; werd
ongehuwd moeder van Leendert Leune, geb. 30-7-1945; deze werd timmerman, c.q.
onderhoudsmedewerker bij een revalidatie-inrichting; woonde in 2003 in Middelharnis; hij tr.
(1) Adriaantje van Wageningen, geb. Herkingen; tr. (2) Christina de Priester, geb. OostSouburg.
XII-11 Andries (“Dries”) Leune (zoon van XI-7), geb. Zoeterwoude 26-4-1919;
aanvankelijk landarbeider, later fabrieksarbeider te Zoeterwoude; tr. Benthuizen 13-4-1944
Johanna Bregman, geb. Benthuizen 24-2-1924, dochter van Cornelis Bregman en Helena
Maria Kerstens;
uit dit huwelijk:
1. Johannes Leune, geb. Zoeterwoude 11-9-1945; volgt XIII-14.
2. Helena Maria (“Lenie”) Leune, geb. Zoeterwoude 16-11-1946; tr. Benthuizen 26-11-1968
Marinus Bregman, geb. Benthuizen 5-6-1947, zoon van Marinus Bregman en Jacoba
Adriana Dorst, chauffeur (uit dit huwelijk zes kinderen). 455
3. Sara Jacoba (“Arja”) Leune, geb. Benthuizen 29-4-1950; tr. Leiden 30-8-1972 Hermanus
A. C. Maas (uit dit huwelijk twee kinderen). 456
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XII-12 Jan Leune (zoon van XI-7), geb. Zoeterwoude 8-8-1920; landbouwer; tr. Zoetermeer
9-7-1953 Klazina Willemijntje (“Sien”) van der Tas, geb. 1922, overl. 25-8-2001; uit dit
huwelijk:
1. Sara Leune; tr. (1) 31-5-1979 Frans Daalmeijer (uit dit huwelijk twee kinderen) 457; tr. (2)
Zoetermeer 22-7-1986 Anton Dikken (uit dit huwelijk een kind). 458
2. Jaap Leune; volgt XIII-15.
3. Johannes Leune; volgt XIII-16.
4. Dini Leune; tr. 19-6-1987 Zoetermeer Ben van Meurs (uit huwelijk twee kinderen). 459
XII-13 Maarten Leune (zoon van XI-7), geb. Zoeterwoude 7-12-1921; landarbeider, later
fabrieksarbeider; overl. Benthuizen 8-2-1990; tr. Rotterdam 11-6-1947 Hestera Geertruida op
den Brouw, geb. Capelle a.d. IJssel 23-6-1920, dochter van Engel op den Brouw en Geertruida
Elisabeth Sakko; kraamverzorgster;
uit dit huwelijk:
1. Johannes Leune, geb. Zoeterwoude 30-5-1948; volgt XIII-17.
2. Engel Leune, geb. Zoeterwoude 24-12-1950; timmerman/aannemer; tr. Bleskensgraaf 5-41978 Nelly de Groot, geb. 18-2-1950.
3. Adrianus Leune, geb. Zoeterwoude 24-12-1950; volgt XIII-18.
4. Simon Leune, geb. Zoeterwoude 23-4-1953; volgt XIII-19.
5. Andries Leune, geb. Leiden 24-4-1953; overl. 12-7-1953.
6. Andries Leune, geb. Zoeterwoude 15-8-1954; volgt XIII-20.
7. Geertruida Elisabeth (“Truus”)Leune, geb. Zoeterwoude 8-11-1955; tr. Benthuizen 2-21967 Anton Pos, geb. Benthuizen 17-7-1952, zoon van Gerrit Pos en Lijntje Korbijn;
tekenaar (uit dit huwelijk negen kinderen). 460
8. Jenneke Elisabeth Leune, geb. Zoeterwoude 6-1-1962; gezinsmanager in 2002; tr.
Benthuizen 31-8-1983 Hendrikus Marinus Lobbezoo, geb. Ermelo 19-12-1962, zoon van
Adriaan Lobbezoo en Gerdina Agnetia van Pelt (uit dit huwelijk 10 kinderen). 461
XII-14 Adriaan Leune (zoon van XI-7), geb. Zoeterwoude 5-12-1928; militair; tr. 29-3-1956
J. Pluimers; uit dit huwelijk:
1. Sara (“Sandra”) Leune; tr. R.J. Huijzer (uit dit huwelijk een zoon). 462
2. Ria Leune; tr. Ermelo 2-11-1979 Henk Jan Ledder.
3. Johannes Leune; volgt XIII-21.
XII-15 Andries Leune (zoon van XI-8), geb. Sint Annaland 8-11-1913; landbouwer; woonde
in Ter Aar; overl. Zevenhoven 21-1-1988; tr. Zoeterwoude 1-5-1940 Cornelia Merbis, geb.
Benthuizen 22-4-1911, dochter van Maarten Merbis en Christina van Roon;
uit dit huwelijk:
1. Johanna Clazina (“Jopie”) Leune, geb. Ter Aar 28-11-1941; tr. Ter Aar 23-6-1965 Jan
Oudshoorn, geb. 25-8-1931, overl. Aarlanderveen 10-11-1996 (uit dit huwelijk drie
kinderen). 463
2. Maarten Leune, geb. Ter Aar 11-3-1943; volgt XIII-22.
3. Christiaan Maarten (“Chris”) Leune, geb. Ter Aar-7-1944; volgt XIII-23.
4. Andries Adriaan Leune, geb. Ter Aar 5-2-1946; volgt XIII-24.
5. Margaretha (“Gretha”) Leune, geb. Ter Aar 14-1-1948.
6. Adriana (“Adri”) Leune, geb. Ter Aar 23-6-1949; tr. Frans M.J. Duppen (uit dit huwelijk
twee kinderen). 464
7. Hendrik Gerard (“Henny”) Leune, geb. Ter Aar 1-11-1951.
8. Martina (“Tiny”) Leune, geb. Ter Aar 5-6-1953; tr. Peter E.M. de Roos (uit dit huwelijk
twee kinderen). 465
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XII-16 Adriaan Leune (zoon van XI-8), geb. Zoeterwoude 29-4-1917; woonde in 1978 in St.
Fermin des Bois, Frankrijk; tr. Benthuizen 15-1-1947 Trijntje Qualm;
uit dit huwelijk:
1. Johanna Klazina Adriana (“Jos”) Leune, geb. 5-5-1948; tr. 2-5-1970 Jacques Bos (uit dit
huwelijk drie kinderen). 466
2. Ina Leune; tr. 30-12-1976 Alain Buon (uit dit huwelijk twee kinderen). 467
3. Maarten Leune; volgt XIII-25.
4. Jacques Leune.
XII-17 Johannes Leendert Leune (zoon van XI-8), geb. Zoeterwoude 9-2-1919; woonde in
1945 in Benthuizen en in 1978 in Ramona, Californië; 468 overleden Vancouver 12-10-1998; tr.
Zouterwoude 17-5-1951 Henderijntje van Dam;
uit dit huwelijk (n.b.: nageslacht genoteerd als Leunen):
1. Jopie Leunen (een dochter); jong gestorven door een verkeersongeval.
2. Degiena Alieda (“Diny”) Leunen; tr. 1-11-1974 John Peter Kesting (uit dit huwelijk twee
kinderen). 469
3. Johanna Clazina (“Jopie”) Leunen; tr. 25-6-1975 Kenneth Ralph (Ken) Maarhuis (uit dit
huwelijk een zoon). 470
4. Henderijntje (“Hennie”) Leunen; tr. 29-9-1978 Johannes Dirk van Dam (uit dit huwelijk
drie kinderen). 471
5. Maarten Johannes (“Maarten”) Leunen; volgt XIII-26.
XII-18 Leendert Johannes Leune (zoon van XI-8), geb. Zoeterwoude 10-4-1920;
landbouwer en fabrieksarbeider; overl. Zoetermeer 29-10-1967; tr. 26-9-1951 Willempje
Brouwer, geb. Benthuizen 25-8-1924, dochter van Florus Brouwer en Dirkje Klomp, overl.
Zoetermeer 25-5-1987;
uit dit huwelijk:
1. Maarten Leune, geb. Benthuizen 23-3-1956.
2. Florus (“Floor”) Leune, geb. Zoetermeer 15-6-1958; volgt XIII-27.
3. Leendert Johannes (“Leo”) Leune, geb. Zoetermeer 5-5-1960; volgt XIII-28.
4. Dirkje Johanna (“Dia”) Leune, geb. Zoetermeer 3-7-1962; tr. Rob N.N.
XII-19 Maarten Mattheus Leune (zoon van XI-8), geb. Zoeterwoude 24-2-1922;
landbouwer te Gelderswoude; tr. Benthuizen 9-9-1948 Johanna van der Eijk, geb. 29-1-1925,
dochter van Joost van der Eijk, overl. Zoetermeer 24-7-1998, begr. aldaar 29-7-1998;
uit dit huwelijk:
1. Wouterina Leune, geb. 3-3-1950; overl. 6-3-1950.
2. Wouterina Johanna Clazina (“Ineke”) Leune, geb. 8-4-1951; tr. 24-8-1972 Humphrey van
Rijn (dit huwelijk werd ontbonden).
3. Johanna Clazina (“José”) Leune, geb. 6-1-1953; tr. 26-1-1979 Frans Boom.
4. Johanna (“Anneke”) Leune, geb. 2-5-1957; tr. 30-5-1980 Gerard Oppelaar, onderwijzer
(uit dit huwelijk drie kinderen). 472
XII-20 Matheus Adriaan (“Theo”) Leune (zoon van XI-8), geb. Zoeterwoude 17-8-1923;
woonde in 1978 in Nagele en later (2002) in Emmeloord (Noordoostpolder) ; tr. 20-5-1952
Adriana Maartje (“Annigje”) Kool, geb. Zoetermeer 23-3-1923, dochter van Jan Kool en
Barbara Cornelia Coert;
uit dit huwelijk:
1. Johanna Clazina (“Jolanda”) Leune, geb. 4-8-1953; tr. Joop Blom (uit dit huwelijk een
kind). 473
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leendert (“Lex”) Leune, geb. 11-4-1955.
Maarten Leune, geb. 24-8-1956; volgt XIII-29.
Matheus Adriaan (“Theo”) Leune, geb. 19-2-1958; door een verkeersongeluk overl. op
26-9-1958.
Mattheus Adriaan (“Adri”) Leune, geb. 8-12-1959; volgt XIII-30.
Antonia Petronella (“Titia”) Leune, geb. 22-7-1961; tr. 10-3-1982 Henny Verwoerd (uit
dit huwelijk twee kinderen). 474
Annigje (“Anita”) Leune, geb. 11-2-1968.

XIII-1 Johannes Leune (zoon van XII-2), geb. Stavenisse 8-9-1930; referendaris gemeente
Tholen; tr. Stavenisse 14-12-1955 Suzanna Catharina Priem, geb. Stavenisse 14-2-1935,
dochter van Willem Priem en Soetje Hoek;
uit dit huwelijk:
1. Maarten Jacob Leune, geb. Sint Annaland 2-9-1956; volgt XIV-1.
2. Sonja Willemina Neeltje Leune, geb. Sint Annaland 7-5-1959; tr. Elroy M.G. Verhoeven.
3. Pieternella Willemina Leune, geb. Sint Annaland 2-2-1963; tr. Abraham Boon.
4. Willemina Catharina Leune, geb. Sint Annaland 19-4-1968; tr. Pieter D. van Iwaarden.
XIII-2 Jakob Leune (zoon van XII-2), geb. Stavenisse 17-5-1941; vrachtwagenchauffeur; tr.
Sint Annaland 20-10-1967 Apolonia Francina Boogert, geb. Sint Annaland 10-1-1944, dochter
van Johannis Boogert en Pieternella van Oeveren;
uit dit huwelijk:
1. Maarten Johannis Jakob (“Mark”) Leune, geb. Sint Annaland 12-3-1975; volgt XIV-2.
2. Johannes Maarten (“Hans”) Leune, geb. Sint Annaland 28-1-1982.
Vanwege een bijzondere sportieve prestatie (hij scoorde drie maal tijdens een
voetbalwedstrijd) verscheen van hem in de Eendrachtbode van 14 november 2002 de volgende
foto:

XIII-3 Marinus Pieter Johannes (“Rien”) Leune (zoon van XII-3), geb. Stavenisse 22-31941; administratief inkoper; tr. 13-12-1963 Hendrika Johanna (“Riek”) Vermeulen, geb.
Geldermalsen 28-3-1942;
uit dit huwelijk:
1. Jacob Maarten (“Marco”) Leune, geb. Tiel 15-5-1965; was ongehuwd in 2003.
2. Frederika Hendrika Leune, geb. Geldermalsen 15-11-1967; tr. 22-7-1991 Johannes
Cornelis Wilhelmus van Tilborg (uit dit huwelijk drie kinderen, geb. te Eindhoven). 475
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XIII-4 Cornelis (“Cees”) Leune (zoon van XII-3), geb. Stavenisse 29-6-1946; coördinator
projecten en programma’s bij het Zeister Zendingsgenootschap; woonde in 2003 in Bunnik; tr.
(1) Geldermalsen 12-5-1967 Clasina Geertruida van Ravesteijn, geb. 27-3-1945 (dit huwelijk
werd ontbonden); tr. (2) 19-4-1995 Hyacint Diana Franklin, geb. Nickerie (Suriname) 17-21956; zij huwde eerder met N.N. Sedoc; 476
uit het eerste huwelijk:
1. Marcel Leonard Leune, geb. Zeist 13-4-1968.
2. Karin Elisabeth Leune, geb. Zeist 25-5-1971; tr. 27-7-2002 Dolf Blaauw. 477
3. Ciska Jerversina Maria Leune, geb. Zeist 8-5-1976; woont in 2003 samen met Maurice
van Rooijen, geb. Bunnik 10-6-1972. 478
4. Jan Maarten Leune, geb. Zeist 26-10-1982.
XIII-5 Johannes Leune (zoon van XII-4), geb. Maassluis 13-8-1950; verkoopleider in de
pluimvee-sector; tr. Marie Louise Schenkkan, geb. 23-9-1943;
uit dit huwelijk (dat ontbonden werd):
1. Janette Claudia Leune, geb. Putten 28-1-1967.
2. Saskia Leune, geb. Putten 9-8-1969.
3. Marie Louise Leune, geb. Putten 16-2-1979.
XIII-6 Cornelis Leune (zoon van XII-4), geb. Maassluis 23-1-1950; varensgezel; overl.
Peterhead (Schotland) 22-11-1987; 479 tr. Jeanette Smith, geb. in Schotland 4-1-1952;
uit dit huwelijk:
1. Marc Leune, geb. Peterhead 4-7-1980.
XIII-7 Johannes Marinus Gommert Leune (zoon van XII-5), geb. Sint Philipsland 30-11945; hoogleraar sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam; voorzitter van de Onderwijsraad
(1992-2001); plv. kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (1990-); voorzitter van de
Politieonderwijsraad (2003-); officier in de Orde van Oranje-Nassau; woont in 2003 in
Capelle a.d. IJssel; tr. Rotterdam 8-11-1974 Dina Antoinnetta Christina Maria Wijnen, geb.
Haarlem 28-7-1946, dochter van Joost Wijnen en Arendina Lakerveld, communicatieadviseur;
uit dit huwelijk:
1. Gommert-Jan Leune, geb. Rotterdam 2-4-1975.
2. Anna (“Anneke”) Leune, geb. Rotterdam 3-10-1977.
3. Bart Maarten (“Bart”) Leune, geb. Capelle a.d. IJssel 22-8-1980.
XIII-8 Marinus Gommert Johannes Leune (zoon van XII-5), geb. Sint Philipsland 27-101946; leidinggevende bij de politie, m.n. in Rijen, Vlijmen en Den Bosch; woont in 2003 in
Vlijmen; tr. Veere 13-8-1971 Stoffelina Pieternella van der Hiele, geb. Veere 13-4-1948 ,
dochter van Lauwerus van der Hiele en Elizabeth van de Kreeke, verpleegkundige;
uit dit huwelijk:
1. Cornelis Jan (“Kees”) Leune, geb. Breda 29-8-1973; in 2003 als wetenschappelijk
onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Tilburg; woont in 2003 in Tilburg; tr.
Tilburg 12-12-2002 en Church of Saint Anne, Garden City, New York 25-1-2003 LouAnne Patricia Catalfamo, geb. New York, dochter van Louis en Paulette Catalfamo;
2. Laurens Johannes (“Hans”) Leune, geb. Waalwijk 25-9-1976; in 2003 werkzaam in het
jeugdwerk te Den Bosch; woont vanaf 2003 in Vlijmen.
XIII-9 Gerrit Arend Abraham Leune (zoon van XII-6), geb. Den Helder 23-5-1942;
woonde in 1987 in Surhuizum (Friesland); tr. Aukje Dijkstra;
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uit dit huwelijk:
1. Esther Jolanda Leune, geb. Sneek 6-10-1964.
2. Mirjam Astrid Leune, geb. Leeuwarden 28-4-1968.
3. Judith Tamara Leune, geb. Leeuwarden 25-1-1974.
XIII-10 Abraham Hendrikus Frederikus Leune (zoon van XII-6), geb. Den Helder 12-71943; overl. Amsterdam 3-4-1986; tr. Trijntje Schoonmaker;
uit dit huwelijk:
1. Jacqueline Leune, geb. 27-12-1962.
2. Bianca Leune, geb. 19-12-1971.
XIII-11 Johan Leune (zoon van XII-7), geb. Sommelsdijk 9-8-1931; chauffeur; tr. 5-9-1957
Willemina (“Willie”) Vroegindewei; uit dit huwelijk:
1. Johanna Henderina Adriana (“Ineke”) Leune, geb. Sommelsdijk 13-8-1958; tr. 1-8-1979
Anton Pieter Bienefelt, geb. Dirksland 7-4-1958, timmerman (uit dit huwelijk drie
kinderen). 480
2. Klaas (“Nico”) Leune, geb. Sommelsdijk 25-8-1960; volgt XIV-3.
3. Johannis (“Hans”) Leune, geb. Sommelsdijk 1-7-1968; metselaar.
4. Margaretha Elizabet Willemina (“Marlies”) Leune, geb. Dirksland 16-5-1970; was in
2002 operator.
XIII-12 Johannis IJzebrand Andries (“Joop”) Leune (zoon van XII-8), geb. Dirksland 7-21946; vrachtwagenchauffeur; tr. 25-7-1969 Marina Neeltje de Geus; uit dit huwelijk:
1. Gillis Johannis (“Gilbert”) Leune, geb. Dirksland 28-7-1971; beveiligingsbeambte (2002);
tr. Goedereede 25-2-1994 Cornelia (“Corma”) Grootenboer, geb. Ouddorp 12-4-1970,
interieurverzorgster (2002).
2. Wilhelmina Laurina (“Wilma”) Leune, geb. Dirksland 18-2-1973; tr. Dirksland 24-4-1992
Jan Adriaan van de Velde, geb. 24-6-1971, metaalbewerker. 481
XIII-13 Johannes Leune (zoon van XII-9), geb. Sommelsdijk 3-4-1948; handelaar in
aardappelen en uien; later inspecteur van groenten en fruit; tr. Jacomijntje Voogd, geb.
Ouddorp 18-2-1947, verpleegkundige;
uit dit huwelijk:
1. Leentje Adriana Leune, geb. Dirksland 21-7-1969; was in 2002 medewerkster van een
tuincentrum; tr. Gijsbertus van Haaften, geb. Zaltbommel 10-7-1968, financieel planner
(uit dit huwelijk drie kinderen). 482
2. Cornelia Johanna Leune, geb. Dirksland 19-1-1974; was in 2002 stafmedewerkster in de
thuiszorg.
3. Adriana Jacomijntje Leune, geb. Dirksland 12-2-1978; was in 2002 assistent-accountant.
XIII-14 Johannes Leune (zoon van XII-11), geb. Zoeterwoude 11-9-1945; chef-redacteur
van het Reformatorisch Dagblad; woont in 2003 in Apeldoorn; lid van de gemeenteraad aldaar
voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (1992-2002); tr. Benthuizen 2-5-1972 Johanna
(“Joke”) Bregman, geb. Benthuizen 5-5-1951, dochter van Cornelis Bregman en Klazina
(“Stien”) Vermeulen;
uit dit huwelijk:
1. Andries (“Rian”) Leune, geb. Leiden 2-2-1973; tr. Lydia Midavaine; woonde in 2002 in
Apeldoorn.
2. Johanna Klazina (“Ilonka”) Leune, geb. Benthuizen 31-7-1975.
3. Elisabeth Christina (“Ellen”) Leune, geb. Benthuizen 20-3-1978.
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4.

Anne Maria (“Anneke”) Leune, geb. Vaassen 15-3-1984.

XIII-15 Jaap Leune (zoon van XII-12); tr. Scherpenzeel 20-11-1981 Karin Schuur; uit dit
huwelijk:
1. Windfried Willemijntje Theresia (“Winny”) Leune, geb. Benthuizen 28-2-1985.
2. Jan Hendrikus (“Johny”) Leune, geb. Benthuizen 26-10-1988.
XIII-16 Johannes Leune (zoon van XII-12); landbouwer; tr. Zoetermeer 30-6-1988 Yvonne
Straaijer; uit dit huwelijk:
1. Johannes (“Jan”) Leune, geb. Zoeterwoude 28-12-1989.
2. Bartel Cornelis (“Bart”) Leune, geb. Zoeterwoude 30-4-1992.
3. Adriana Jacoba (“Diana”) Leune, geb. Zoeterwoude 15-2-1994.
4. Ferdinant (“Ferry”) Leune, geb. Benthuizen 16-8-1996.
XIII-17 Johannes Leune (zoon van XII-13), geb. Zoeterwoude 30-5-1948; onderwijzer, later
jeugdwerkadviseur en redacteur; woont in 2003 in Woerden; tr. Zoetermeer 13-12-1978 Maria
(“Marijke”) van Dijke, geb. Zoetermeer 10-9-1952, dochter van Abraham van Dijke en
Hebrina Catharina Verhage; uit dit huwelijk geen nazaten, wel twee geadopteerde kinderen: (a)
Maarten Budiman (“Martijn”), geb. Jakarta (Indonesië) 6-1-1983; was in 2002 politiesurveillant; (b) Hebrina Catarina Samanti (“Bertine”), geb. Ratnapura (Sri Lanka) 5-12-1984,
receptioniste in 2002.

Johan Leune

XIII-18 Adrianus Leune (zoon van XII-13), geb. Zoeterwoude 24-12-1950; boomkweker; tr.
Hazerswoude 29-3-1972 Wilhelmina bij de Vaate, geb. Hazerswoude 27-6-1952, dochter van
Cornelis bij de Vaate en Maria Johanna Slootweg;
uit dit huwelijk:
1. Maarten Marnix (“Marnix”) Leune, geb. Leiden 25-11-1972; zie XIV-4.
2. Maria Johanna (“Marieke”) Leune, geb. Leiden 29-11-1973; tr. Zoetermeer 10-6-1999 Jan
van Lagen (uit dit huwelijk twee kinderen). 483
3. Cornelis (“Kees”) Leune, geb. Leiden 11-4-1977.
XIII-19 Simon Leune (zoon van XII-13), geb. Zoeterwoude 23-4-1953; timmerman; tr.
Moerkapelle 25-4-1980 Jozina Wilhelmina (“Ina”) Qualm, dochter van Pleun Qualm en
Johanna Slootweg; uit dit huwelijk:
1. Maarten Leune, geb. Leiden 10-1-1984.
2. Pleun Johannes (“Peter”) Leune, geb. Leiden 14-7-1986.
3. Hendrik Geerten (“Geerten”) Leune, geb. Zoetermeer 25-9-1989.
4. Simon Harmen (“Harmen”) Leune, geb. Zoetermeer 1-8-1992.
5. Johanna (“Joanne”) Leune, geb. Benthuizen 19-5-1994.
193

XIII-20 Andries Leune (zoon van XII-13), geb. Zoeterwoude 15-8-1954; administrateur; tr.
Woerden 28-9-1979 Elizabeth Cornelia (“Lies”) de Wit, geb. Zegveld 26-11-1955, dochter
van Willem de Wit en Jannetje van Schothorst; uit dit huwelijk:
1. Hestera Geertruida (“Thea”) Leune, geb. Leiden 12-10-1980; was lerares in 2002.
2. Jannie Ariana (“Janneke”) Leune, geb. Benthuizen 10-3-1982.
3. Maarten Johannes (“Maarten”) Leune, geb. Leiderdorp 6-5-1983.
4. Willem Klaas (“Wilco”) Leune, geb. Benthuizen 18-2-1986.
5. Andrea Elisabeth (“Annelies”) Leune, geb. Zoetermeer 4-11-1988.
XIII-21 Johannes Leune (zoon van XII-14); tr. Ermelo Joke van Bijsteren; uit dit huwelijk:
1. Paul Leune, geb. Ermelo 12-5-1986.
XIII-22 Maarten Leune (zoon van XII-15), geb. Ter Aar 11-3-1943; tr. Braunschweig 10-71975 Gisela Elisabeth Böhme, geb. Kiel 3-9-1949, dochter van Max Walter Böhme en
Annalise Maria Sophie Johanna Gülzow;
uit dit huwelijk:
1. Anne Christin Leune.
2. Cornelia Leune, geb. 22-5-1979.
XIII-23 Christiaan Maarten (“Chris”) Leune (zoon van XII-15), geb. Ter Aar 1-7-1944; tr.
Mijdrecht 18-10-1977 A.H. (“Lidea”) Eikelenboom; uit dit huwelijk:
1. Alida Christina Leune, geb. 22-10-1983.
2. Andries Maarten Leune, geb. 13-11-1986.
XIII-24 Andries Adriaan Leune (zoon van XII-15), geb. Ter Aar 5-2-1946; tr. Alphen aan
den Rijn 30-10-1980 E. (“Els”) Bruijne; uit dit huwelijk:
1. Ingrid Leune, geb. 21-2-1984.
2. Astrid Leune, geb. 3-10-1985.
3. Olga Leune, geb. 1-8-1988.
XIII-25 Maarten Leune (zoon van XIII-16), verm. geb. in Frankrijk; tr. Elisabeth Knibbe (?);
uit dit huwelijk:
1. Melanie Leune, geb. 8-3-1978.
XIII-26 Maarten Leunen (zoon van XIII-17), geb. in Californië; tr. 10-12-1983 Marjorie Lin
Thomsen; uit dit huwelijk:
1. Maarten Arthur Leune, geb. 3-9-1985.
2. Matthew Leunen.
3. Michael Leunen; tr. Monte N.N.
XIII-27 Florus (“Floor”) Leune (zoon van XII-18), geb. Zoetermeer 15-6-1958; tr. Mieke
N.N.;
uit dit huwelijk:
1. Richard Leune.
2. Ludo Leune.
XIII-28 Leendert Johannes (“Leo”) Leune (zoon van XII-18), geb. Zoetermeer 5-5-1960; tr.
Erica N.N.;
uit dit huwelijk:
1. Hans Leune.
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XIII-29 Maarten Leune (zoon van XII-20), geb. 24-8-1956; tr. 2-3-1990 Wilma Schelling;
uit dit huwelijk:
1. Nick Leune, geb. 3-9-1990.
2. Oscar Leune, geb. 18-8-1992.
3. Duco Leune, geb. 24-1-1995.
XIII-30 Mattheus Adriaan (“Adri”) Leune (zoon van XII-20), geb. 8-12-1959; tr. 9-3-1984
Marianne Petra van Giesen; uit dit huwelijk:
1. Diana Willemien Leune, geb. 28-10-1989.
2. Leonie Nicole Leune, geb. 18-4-1993.
3. Inge Margreet Leune, geb. 27-9-1995.
XIV-1 Maarten Jacob Leune (zoon van XIII-1), geb. Sint Annaland 2-9-1956; aanvankelijk
chef financiën gemeente Duiveland, later van de gemeente Schouwen-Duiveland; daarna
betrokken bij de opleiding van brandweerlieden; woont in 2003 in Nieuwerkerk (D.); tr. Sint
Annaland 28-4-1978 Krijna van Dijke, geb. Sint Annaland 2-9-1957;
uit dit huwelijk:
1. Kim Leune, geb. Vlissingen 23-11-1984.
2. Esther Leune, geb. Arnemuiden 28-8-1987.
3. Johannes Leune, geb. Nieuwerkerk (D.), 17-9-1993.
XIV-2 Maarten Johannis Jakob Leune (zoon van XIII-2), geb. Sint Annaland 12-3-1975;
gemeente-ambtenaar; is in 2003 werkzaam bij de gemeente Schouwen-Duiveland; woont in
2003 in Sint Annaland; tr. Sint Annaland Elizabeth Johanna Dingena (“Elles”) Goedegebuure,
geb. St. Annaland 28-9-1974, dochter van Cent Goedegebuure (geb. 7-10-1931, overl. 29-41984) en Pieternella Goedegebuure (geb. 28-8-1934);
uit dit huwelijk:
1. Pieternella Apolonia (“Jorinda”) Leune, geb. Sint Annaland 21-6-2000.
XIV-3 Klaas (“Nico”) Leune (zoon van XIII-11), geb. Sommelsdijk 25-8-1960; timmerman;
tr. Sommelsdijk 19-10-1964 Jacoba (“Cobie”) Looy; uit dit huwelijk:
1. Jeffrey Leune, geb. Melissant 1-4-2000.
XIV-4 Maarten Marnix Leune (zoon van XIII-18), geb. Leiden 25-11-1972; tr. Kruiningen
27-9-1995 Mirjam van den Berge, geb. Yerseke 14-11-1975, dochter van Jozias van den Berge
en Maria Sara Hoogerheide; uit dit huwelijk:
1. Adriaan Leune, geb. Zoetermeer 23-11-2001.
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de toevoeging Lone verwijst naar de naam van een vrouw. Vrouwen werden op de genoemde
belastingkohieren niet vermeld, tenzij het weduwen betrof. Aangeslagen werden
gezinshoofden (kostwinners) en dit waren vrijwel altijd mannen. Destijds kwam op Goeree de
naam Loontje als meisjesnaam voor; zie bijvoorbeeld Loontje Cornelisse Houteschee vermeld
in de Kwartierstaat Spee-Voogd, nr. 1991.

60

De achternaam Lonisse (= zoon van Lone) kwam in de 17de eeuw voor op Zuid-Beveland,
bijvoorbeeld in geval van Jan Lonisse te Wemeldinge in 1624 (ZA, Gen. Afsch. 119, nr. 1105)
en Andries Maertens Lonisse te Biezelinge (Zeeuwse Kwartierstaten 1993, nr. 10, p. 185, nr.
7814). Ik trof de achternaam Lonisse ook aan op Walcheren (zoals in Koudekerke) aan het
einde van de 16de eeuw (Van Zeeuwse Stam, december 1993, p. 201).
De naam Leune komt aan het begin van de 17de eeuw voor in Katwijk aan Zee. Daar trouwde
op 16-11-1653 de aldaar geboren Jan Arentszn., wiens kinderen Leune werden genoemd. Jan
overleed vóór 11-1-1665. Hij trouwde met Niesjen Americkx. Te Katwijk werden de volgende
vijf kinderen van hen gedoopt:
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•
•
•
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Leuijntge (8-3-1654)
Gerrit (14-11-1655); deze was schipper; hij sloot in 1682 een bevrachtingscontract voor
een tocht naar Bordeaux met het schip “De juffrouw Anna” (Archief notaris A. van
Santen, Amsterdam, inv. 3809, fol. 301, 11-9-1682)
Arijen (13-1-1658)
Matje (28-9-1659)
Jan (20-11-1661)

Jan Arentszn. (Leune) wordt genoemd in de kwartierstaat van Bruynzeel onder nummer 2936.
Iemand leende in 1674 fl. 100 van de “drie voorkinderen van Niesje Americx, geteelt van Jan
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Arentsz. Leune”. Verwezen wordt naar het Weesboek van Katwijk, deel 1, fol. 176. Als datum
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kwam ook buiten Goeree voor; zie bijvoorbeeld Leune Freek, de weduwe van Frederik Jansen
die op 11-5-1748 te Kapelle (Zuid-Beveland) begraven werd (Van Zeeuwse Stam, december
1986, p. 224). De voornaam Leune kwam in de 16de eeuw voor in Arnemuiden, bijvoorbeeld in
geval van Leune Blaes in 1584 (Van Zeeuwse Stam, september 1989, p. 132).
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Stede costuymen”) geen van “haer vrunden zijn gecompareert om de kinderen met haer
goederen aen te vaerden”.
65

Idem, inv. 1, fol. 55, 7-7-1620.

66

Idem, 1-12-1628.

67

Idem, Weeskamer Goedereede, inv. 1, 30-6-1639.

68

Blijkens een aan mij gerichte brief van Mr. T.N. Schelhaas d.d. 6-11-1995.

69

Ons Voorgeslacht, oktober 1995, p. 490-499.

70

Met de toevoeging “LRK 134, fol. 168 v”; zie Ons Voorgeslacht 1978, p. 291.

71

B. de Keijzer (red.), Spelerieë, Kapelle 1992, p. 61.

72

Brief Mr. T.N. Schelhaas aan J.M.G. Leune d.d. 6-11-1995; Schelhaas noemt met name de
families Castelein, Roodzant, Lodder, Heerschap, Van Dam, Taen en Kievit als voorbeelden
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van geslachten die al vroeg op Goeree verbleven; zelf stamt hij door kwartierherhaling 25
maal af van de oudst bekende voorvader uit het geslacht Tanis.
73

De Motte, Van Westvoorne tot St. Adolfsland; historische verkenningen op GoereeOverflakkee, Ouddorp 1979.

74

J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 4, Franeker 2000, p.
320-321.

75

A. Beenhakker, Het landschap van Overflakkee: Zeeuws en toch anders, in: Zeeland, jrg. 8,
nr. 3, september 1999, p. 82.

76

B.C. de Pater, G.A. Hoekveld en J.A. van Ginkel (red.), Nederland in Delen; een regionale
geografie, deel I, Houten 1989, p. 265.

77

J.C. Both en S.Olivier, Goeree-Overflakkee; een eiland in de Delta, in: Gens Nostra, jrg.
54, 1999, p. 379-386.

78

Enig houvast biedt een aanwijzing voor het geboortejaar van zijn dochter Pieterken
Cornelis, te weten vermoedelijk niet na 1619, mogelijk tussen 1600 en 1619. Voorts baseer ik
mij op het gegeven dat hij in 1630 al getrouwd was.

79

NA, r.a. Ouddorp, inv. 217, fol. 11, 26-1-1630.

80

Idem.

81

Kwartierstaat van J.M.G. Leune, nr. 2050.

82

Idem, nr. 4101, met dank aan Mr. T.N. Schelhaas voor het verstrekken van de
desbetreffende gegevens.

83

Het oudste, bewaard gebleven trouwboek van de Ned. Geref. Kerk van Ouddorp vangt aan
in 1636. Er is een verpondingsregister uit 1630 met de oudste lijst van bewoners van Ouddorp
en omliggende polders; zie B. de Keijzer (red.), op. cit., p. 61.

84

NA, Weeskamer Goedereede, inv. 1, 30-6-1639.

85

NA, r.a. Ouddorp, inv. 216, fol. 239, 13-7-1664.

86

NA, Weeskamer Goedereede, inv. 12, 1656.

87

Mededeling van Mr. T.N. Schelhaas.

88

Zie voor de akte inzake haar nalatenschap: NA, Weeskamer Goedereede, inv. 2, 23-8-1652.

89

Idem, inv. 12, 1656.
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90

NA, r.a. Ouddorp, nr. 217, fol. 112, 16-5-1644. Deze grond lag “in het zuiden van de Wilde
Meet”. In 1636 is een stuk grond beschreven in het Belsblok te Ouddorp dat oostelijk grensde
aan land van Cornelis Arens Lone; zie: NA, idem, nr. 217, fol. 76, 20-5-1636.
91

Idem, fol. 132, 23-6-1647.

92

GA Goedereede, Resoluties Goedereede nr. VIII, fol. 152, 22-5-1646.

93

Brief Mr. T.N. Schelhaas aan J.M.G. Leune, 19-10-2000.

94

J. Verhage, De gemeenten Ouddorp en Goedereede op het voormalige eiland Westvoorn,
Amsterdam, februari 1964 (doctoraal-scriptie Vrije Universiteit), p. 21.
95

ARA, r.a. Ouddorp, 217, fol. 67 v, 5-6-1634; idem, fol. 76, 20-5-1636; idem, fol. 112, 165-1644; idem, fol. 111, 20-5-1644; idem, fol. 132, 23-6-1647; idem, fol. 154, 18-1-1649;
idem, fol. 170, 12-6-1650; idem, fol. 229 en 229 v, 1-5-1657; idem, fol. 234 v, 5-6-1659;
idem, inv. 216, fol. 72, 24-7-1660. Er bestaat een gedetailleerde kaart van Ouddorp en
omgeving uit 1698. Deze is in het bezit van het C.B.G. te Den Haag.
96

Idem, inv. 216, fol. 167, 25-2-1663.

97

Idem, inv. 217, fol. 132.

98

Idem, inv. 217, fol. 112.

99

Idem, inv. 217, fol. 40 v, 30-6-1631.

100

Zie hiervoor o.m. J.B.V. Welten, Droogleggers aan de Oosterschelde, Amsterdam 1993, p.
29; het naastingsrecht behoorde in 1598 tot de bedijkingsvoorwaarden op Noord-Beveland;
zie voor dit recht ook: C.H. Slager, De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer
en het Tiendrecht, De Walburg Pers 1988, p. 38.
101

ARA, r.a. Ouddorp, nr. 217, fol. 68, circa 1634.

102

ARA, Leen- en Registratiekamer van de Graaf van Holland, inv. 147 c. Arkel, fol. 19 en
inv. 151 c. Arkel, fol. 12 v-13 (ontleend aan Ons Voorgeslacht, jrg. 44, 1989, p. 52,
repertorium van de lenen van de Hofstede Voorne).
103

F. den Eerzamen, Het eiland Goeree; geschiedenis, volksleven, taal; Meppel (uitgeverij
Neerlandia) 1966, p. 19.
104

NA,Weeskamer Goedereede, inv. 12, 1656.

105

Brief Mr. T.N. Schelhaas aan J.M.G. Leune d.d. 19-10-2000.

106

In Sommelsdijk leefde toen een familie Leunisse. Van verwantschap met het Ouddorpse
geslacht Lone (Leune) is echter geen sprake.
107

Archief Kerkeraad Herv. Gemeente Sommelsdijk, inv. 1, fol. 64-65.
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108

J.L. Braber, Sommelsdijk in vertellingen, deel 2, Zaltbommel 1975, p. 85; in 1717 was dit
aantal gedaald tot 1213.
109

Idem, p. 87.

110

De meeste archiefstukken bevinden zich in het gemeente-archief van Middelharnis,
waaronder het oud-archief van de gemeente Sommelsdijk, het rechterlijk archief en het archief
van de Weeskamer aldaar. Ten tijde van mijn onderzoek in Sommelsdijk (1997) bevond het
archief van de Ned. Geref. Kerk van Sommelsdijk zich in de consistorie-kamer van de huidige
Ned. Herv. Kerk aldaar. Aparte vermelding verdient het archief van het Waterschap dat zich
bevindt in het kantoor van het Waterschap Goeree-Overflakkee te Middelharnis.

111

J.L. Braber, Sommelsdijk in vertellingen, deel 1, Zaltbommel 1974, p. 68.

112

Idem, p. 46.

113

NA, Weeskamer Ouddorp, inv. 119, 5-3-1664.

114

NA, Weeskamer Sommelsdijk, inv. 13, zevende dossier, laatste (ongenummerde)
bladzijde.

115

Van Zeeuwse Stam, 1983, p. 389-390.

116

A. van Evelingen, Predikantenrel in Middelharnis, in: Gens Nostra, jrg. 54, 1999, p. 460.
Vergelijkbare handmerken werden elders in Nederland gebruikt; zie hiervoor o.m. B. Jonker,
Handmerken in Drenthe, Meppel 1986 en het Jaarboek van het C.B.G. van 1981, p. 257.
Volgens Jonker vertonen de oudste handmerken in ons land veel overeenkomst met het
runenschrift dat in de Zuidelijke Alpen is ontstaan enkele eeuwen voor Christus uit
schrifttekens die terug te voeren zijn op het Etruskisch. Vikingen gebruikten
deze tekens voor graf- en gedenkstenen.

117

118

NA, r.a. Ouddorp, inv. 216, fol. 167, 25-2-1663.
GA Goedereede, oud-arch. Ouddorp, inv. 17.

119

NA, r.a. Ouddorp, inv. 216, fol. 229, 14-4-1664.

120

NA, r.a. Goedereede, inv. 7, fol. 18, oktober 1668.

121

NA, r.a. Sommelsdijk, inv. 1, 19-5-1663, fol. 75 v. In een belastingkohier betreffende de
inwoners van Sommelsdijk uit 1671 (GA Middelharnis, oud-arch. Sommelsdijk, inv. 110)
wordt dit perceel voorzien van het nummer 161 en wordt het aantal roeden nader omschreven,
te weten 12,5.
122

Dit zijn de kleinste huizen in het westelijk deel van de kerkring.

123

NA, r.a. Sommelsdijk, inv. 1, fol. 76 v.

124

idem, fol. 77.
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125

Lijst inzake de Verpondingh over de huysen aan de straten van Sommelsdijk uit 1671,
aanwezig in het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee te Dirksland.
126

Het is overigens theoretisch denkbaar dat ook Aren Corneliszn. Leune wagenmaker was.
Mogelijk trad hij zo rond 1660 bij Aren de Wagenmaker in dienst en zette hij later diens
bedrijf voort. Dat het zo gegaan zou kunnen zijn (ieder bewijs daarvoor ontbreekt!) is een
veronderstelling die louter is gebaseerd op het gegeven dat een van zijn kinderen en drie van
zijn kleinkinderen het beroep van wagenmaker uitoefenden; zo ’n beroep werd meestal van
vader op zoon overgedragen. Als Aren Leune in Sommelsdijk wagenmaker was dan kan hij
ook de opvolger zijn geweest van Pieter Marinusse van der Daff die in januari 1652 in
Sommelsdijk overleed (Zeeuws Kwartierstatenboek, deel 4, p. 181 en 182, nr. 1026). Mocht
Aren Leune inderdaad wagenmaker zijn geweest dan is de kans groot dat hij vóór 18-12-1685
is overleden (dit blijkt te kloppen; zie verderop in de tekst). Op die datum werd namelijk in
Sommelsdijk een partij bomen verkocht. Tot de kopers behoorden twee wagenmakers:
Hendrick de Wagemaker (uit Sommelsdijk) en Abraham Dingemanszn. Wagemaker (uit
Middelharnis). Aren Leune was daar niet bij (NA, r.a. Sommelsdijk, inv. 32, 18-12-1685). Bij
een openbare verkoping in Sommelsdijk op 26-30-1687 trad een Pieter Corneliszn. de
Wagemaker als borg of getuige op (NA, r.a. Sommelsdijk, inv. 32, 26-3-1687).
127

De perceelnummers zijn te vinden op een kaart van Sommelsdijk uit 1605; ZA, Atlas
Hattinga Zeeland, deel IV, nr. 23, inv. 200.
128

GA Middelharnis, Archief Burgerlijk Armbestuur en Weeshuis van Sommelsdijk, inv. 427,
rekeningen 1684, opgesteld door Johannes Verolme; deze pachtprijs werd door Soetje
Vlasblom ook in latere jaren tot en met 1690 betaald.
129

Idem, rekeningen 1691, opgesteld door Jacob Verolme.

130

GA Middelharnis, oud-arch. Sommelsdijk, inv. 110.

131

Ik stelde in deze vergelijking 1 gemet gelijk aan 0,4 hectare.

132

GA Middelharnis, oud-arch. Sommelsdijk, inv. 110.

133

Idem.

134

Idem.

135

Deze lijst is aanwezig in een ordner over Sommelsdijk die in het bezit is van het
Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee te Dirksland. Als bron is genoteerd: Polderarchief
Sommelsdijk, deel II, nr. 20, diverse stukken. Deze bron is echter bij de archivaris van het
Waterschap Goeree-Overflakkee onbekend en komt niet voor in de inventaris van de archieven
van dit Waterschap. Zij kan derhalve niet op een andere wijze worden omschreven.
136

GA Middelharnis, oud-arch. Sommelsdijk, inv. 120.

137

Idem, inv. 122.

138

Idem, inv. 111.
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139

Idem.

140

Idem, inv. 122.

141

Idem.

142

Idem, inv. 75.

143

Idem, inv. 111.

144

NA, Weeskamer Sommelsdijk, inv. 13, doss. nr. 7 in map, laatste (ongenummerde)
bladzijde.
145

Idem, inv. 13, eerste (ongenummerde) dossier.

146

Anders zou hij zeker zijn vermeld in de archieven van het Armbestuur en van de Ned.
Geref. Kerk te Sommelsdijk.
147

GA Middelharnis, Arch. Armbestuur en Weeshuis van Sommelsdijk, rekeningen 1684, inv.
427.
148

Idem, oud-arch. Sommelsdijk, inv. 111.

149

Idem, inv. 119 en 75.

150

Het valt niet uit te sluiten dat zij meer kinderen kregen. Levenloos geboren kinderen of
kinderen die direct na hun geboorte overleden zijn in het toenmalige doopboek van de Ned.
Geref. kerk van Sommelsdijk (uiteraard) niet terug te vinden en ook niet uit een andere bron te
achterhalen.
151

Zie het reeds aangehaalde kohier betreffende het “molengeld” te Sommelsdijk in 1674.

152

Pieter mag niet worden verward met de Pieter die op 27 juni 1664 in Sommelsdijk als zoon van
Arent Pieterszoon (zonder de toevoeging Leune) en Katrijntje Dircs wordt geboren. Deze Pieter
stamt uit een ander geslacht. Ik vermeld dit zo nadrukkelijk om eventuele andere onderzoekers van
de genealogie van het geslacht Leune te waarschuwen voor een dwaalspoor (dat ik zelf heb
bewandeld, ten koste van veel tijdverlies!).
153

Zij is vermoedelijk identiek met Josijntje Jans Vlasbloem, de dochter van Jan Pieterszn.
Vlasbloem, broer van Soetje.
154

Zo komt er op het kohier betreffende het familiegeld Sommelsdijk uit 1717 geen Cornelis
Leune voor; zie: GA Middelharnis, oud-archief Sommelsdijk, inv. nrs. 122 en 123.
155

Er zijn in de 17de eeuw diverse geslachten Vlasblo(e)m gesignaleerd in de Hoekse Waard (bijv.
in Mijnsheerenland) en op het eiland IJsselmonde (bijv. in Heerjansdam). Voor bijzonderheden
o.m. Gens Nostra, februari 1989, nr. 2, p. 45 e.v. en Ons Voorgeslacht, 1969 p. 29, 1971 p. 314,
1972 p. 77, 1975 p. 307, 1977 p. 235, 1980 p. 439, 1993 p. 285. Verwantschap met Soetje Pieters
Vlasblo(e)m uit Sommelsdijk valt niet aan te tonen, hoewel er een aanwijzing is voor zo’n relatie
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met het geslacht uit de Hoekse Waard. Op 27-03-1638 trouwt Maarten Laurentsz. Vlasblom, j.m.
van Mijnsheerenland, met Neeltie Willems, j.d. van St. Anthoniepolder (vlakbij Mijnsheerenland)
(waar ook het huwelijk wordt gesloten). Maarten Laurentsz. overlijdt op 15 februari 1682 in
Mijnsheerenland. Maarten en Neeltie krijgen drie kinderen: Pleun (ook Pieter genoemd), Hendrick
en Maria. Pleun trouwde (met Jacobmijntje Matheus van der Laan) en kreeg een dochter Soetje
(Pleune Vlasblom). Zij kregen ook: Neeltje (09-07-1672), Matheus (24-09-1679) en Marten (0404-1683), allen in Mijnsherenland op de genoemde data gedoopt. Pleun werd zoals gezegd, ook
Pieter genoemd. Dus kan Soetje ook Soetje Pieters Vlasblom genoemd zijn. Zij kan echter niet
dezelfde zijn als ‘mijn’ Soetje Pieters, want die is in 1636 geboren. De eerstgenoemde Soetje
Pieters (Soetje Pleune) kan in dat jaar niet geboren zijn, want haar vader komt pas na 1638 ter
wereld. ‘Zijn’ Soetje zal op z’n vroegst in 1660 geboren zijn, vrijwel tegelijk met het huwelijk van
‘mijn’ voormoeder Soetje Pieters. Bovendien heet de vader van deze Soetje ‘Pieter Janszoon’.
Niettemin is de naamverwantschap mogelijk een teken van familieverbondenheid. Soetje Pleune
Vlasblom was overigens nog doopgetuige in Mijnsherenland op 24-02-1709 en 12-06-1712 (Ons
Voorgeslacht, 1979, p. 321-322). Mogelijk verwijst de nam Soetje Pleune Vlasblom naar Soetie
Egberts die getrouwd was met Willem Vlasblom (Onze Voorouders, deel 2, Leiden 1992, p. 164).
Zij kregen (o.m.) een zoon Adriaan die op 27-5-1634 te Sint-Antoniepolder trouwde met Neeltje
Willems. Dit paar kreeg een dochter Soetje (Ariens Vlasblom) die op 22-5-1667 in SintAntoniepolder trouwde (Onze Voorouders, deel 2, 1992, p. 154).
Tussen de Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee bestonden in de 17de eeuw velerlei verbindingen.
In de 17de eeuw kwam in Cillaarshoek, een Heerlijkheid in het land van Strijen (Hoekse Waard),
een geslacht Vlasbloem voor, blijkens het trouwboek van de Hervormde kerk aldaar. Dit geslacht
voert terug naar Teunis Hendriksen Vlasbloem die daar op 8 mei 1678 trouwt. Twee jaar later komt
een Hendrick Bastijaens Vlasblom voor in een beschrijving van de inwoners van ‘s Gravendeel per
6 maart 1680. Aan de Zuidzijde van de Rijckestraat woont daar de genoemde Hendrick ‘een men
hem met vlassen genererende’, een duidelijke verwijzing naar de vlasteelt (Ons Voorgeslacht, 1696,
p. 29).
Op Goeree-Overflakkee vond ik nog: Hendrik Gerritszn. Vlasblom, die als jonge man op 13-71681 ondertrouwde te Oude-Tonge (tr. 31-8-1681) met Elisabeth Hendricks Brandt, weduwe van
L.L. Drogendijk (Ons Voorgeslacht 1993, p. 285).
156

NA, Weeskamer Sommelsdijk, inv. 13, eerste dossier, laatste blz. (geen folio-nummers
vermeld).
157

GA Middelharnis, oud-archief Sommelsdijk, inv. 120.

158

NA, Weeskamer Sommelsdijk, inv. 13, eerste dossier, blz. 2.

159

Archief Kerkeraad Herv. Gemeente Sommelsdijk, inv. 1, fol. 161 v.

160

Het huidige interieur van de Ned. Herv. Kerk te Dirksland wijkt in vele opzichten af van de
inrichting gedurende de 17de eeuw; zie Herman Paul, De Hervormde Kerk te Dirksland; enkele
historische gegevens, Dirksland, september 1997.
161

Te weten van Michiel Corneliszn. de Groot; hij behoorde rond 1641 met zijn zoon Willem
tot de top tien van grootgrondbezitters te Sommelsdijk.
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162

In 2003 is op deze locatie een garage-bedrijf gevestigd met voor de deur een benzinepomp van het merk BP. Van de oorspronkelijke bebouwing is niets meer over, al zijn de
contouren ervan nog goed zichtbaar.
163

RAZE 4397, fol. 184-184 c, 7-6-1694. Op 13 maart 1696 breidde Pieter Leune de
oppervlakte van dit perceel uit door de koop van een erf achter zijn huis. Daar betaalde hij
(omgerekend) 30 gulden voor. Verkoper was Aren Kommerse.
164

ZA, oud-arch. Brouwershaven, inv. 218.

165

Zie voor het poorterschap o.m. L.M. Hollestelle en A.G. Menting, Gids Nadere Toegang
Verzameling Genealogische Afschriften, Middelburg, 1993, p. 11; ook: R.A.S. Piccardt,
Bijzonderheden uit de Geschiedenis van de Stad Goes, Goes 1865, p. 103-104 en 204.
166

Zie bijvoorbeeld RAZE 4378, 25-2-1701, 17-11-1702; voorts de Stadsrekeningen
Brouwershaven nr. 92, 1694/1695.
167

GA Schouwen-Duiveland, oud-arch. Brouwershaven, inv. 14, 15, 16, 18, 19, 20 en 84.

168

Idem, inv. 17.

169

Adriaan Keyser was mogelijk haar broer.

170

Mogelijk trad zij op 14 mei 1713 te Brouwershaven op als getuige bij de doop van haar
jongste broer Pieter.
171

Dit paar liet in Brouwershaven tweemaal een zoon Jacob dopen, te weten op 3-5-1733 en
24-10-1734. In het testament van Willemijntje’s broer Leunis d.d. 28-11-1675 wordt als haar
kleinkind Neeltje Jobse Goes vermeld (RAZE 4252, fol. 44).
172

RAZE 4412, 9-3-1729.

173

Idem.

174

Pieter Leune is als minderjarige zoon ook vermeld in het Weeskamerarchief van
Brouwershaven op 21-12-1729; zie RAZE 4422, fol. 29 v.
175

RAZE 4422, 2-10-1735.

176

Tannetje is gedoopt te Sint Annaland op 21-11-1700; haar ouders zijn Leendert Cornelis
Hu(t)spot en Jannetje Ver(h)aast. Leendert was eerder getrouwd met Maria Cornelisdr. van
Diest. Hij lag in 1700 (blijkens de acta van de Ned. Geref. kerk van St. Annaland) overhoop
met zijn zwager Abram van Diest; zij hadden “schandelijk gevochten” (zie de acta, nr. 00038
in de ordening door mevr. A.J. Giljam).
177

RAZE 5840, fol. 8, 1724.

178

RAZE 5840, fol. 19, 1724.
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179

RAZE 5886 b, 7-1-1733; deze boerderij is later omschreven als “De Zwarte Schouw”.
Vanaf 1647 tot 1680 is deze boederij gepacht door mijn voorvader Albrecht Lambrechtszn.
van de Luyster; zie de Kwartierstaat van J.M.G. Leune, nummer 1092.
180

RAZE 5556 b, ongefol., mei 1733.

181

RAZE 4503, 1778.

182

In de ordening van A.J. Giljam nr. 00168.

183

Idem, nr. 00174.

184

Vermoedelijk is hij op 23-10-1714 in Nieuw-Vossemeer (als Jacob Leunen) begraven (ZA,
Gen. Afsch., dodenlijst Nieuw-Vossemeer 1714-1805).
185

RAZE 4412, 27-4-1739; het betrof een testament op de langstlevende.

186

Clara is wellicht een afstammelinge van Cornelis Loncke Symonsen die van 1545 tot 1619 in
Bergen op Zoom leefde. Tot zijn nakomelingen behoren de leden van het volgens Meertens
“aanzienlijke” Vlissingse geslacht Loncque. Daartoe behoorden beroemde kapiteins bij de
Admiraliteit zoals de in 1635 te Vlissingen geboren Simon Loncq, die op 27 maart 1676 in de
Straat van Gibraltar overleed tijdens een gevecht op zijn fregat “Tholen” tegen Duinkerkse kapers.
Meertens signaleert ook Lonke’s in het voormalige Reimerswaal. Deze weken in de zestiende eeuw
uit naar Tholen, vooral naar de Dalemse buurt van deze stad.
Clara kan ook familie zijn van Jacob Lambrechtszoon Loncke (± 1580 tot na 1646), portretschilder
te Zierikzee, waarvan schilderijen te zien zijn in het Amsterdamse Rijksmuseum. (P.J. Meertens,
Zeeuwse Familienamen, p. 180).
187

In het trouwboek van Ouddorp is over dit huwelijk niets vermeld, wel in het trouwboek van
Sint Annaland als een doorgehaalde mededeling. Hoe dit mogelijk is is mij een raadsel.
188

Zie bijv. RAZE 4422, 1766.

189

RAZE 4827, 13-9-1752 en 2-1-1754.

190

In 1621 werden de gorzen genaamd Rooklaasplaat (genoemd naar Roode Klaas, een
kaperkapitein die rond 1525 vaak de haven van Goedereede binnenliep om buitgemaakte
goederen te lossen en te verkopen) ter bedijking in erfpacht uitgegeven. Door overstromingen
aan het begin van de 18de eeuw en door verstuiving werd in 1727 een inlaagdijk aangelegd
waardoor poldergrond verloren ging; zie J. Verhage, op. cit., p. 24-25.
191

P.F.A. Vrolijk, Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Goedereede, Den
Haag 1977, p. 28; archief van het stadsbestuur, inv. nr. 203.
192

RAZE 4397.

193

ZA, Rekenkamer Zeeland, inv. D 85651.
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194

RAZE 4399.

195

RAZE 4252, 28-11-1675, fol. 44.

196

RAZE 4422, fol. 170, 16-10-1766; RAZE 4417, fol. 6, 23-10-1766.

197

RAZE 4418 a, 28-1-1766; zie voor Abraham Maggaris: H. Uil, 700 jaar Brouwershaven,
in: Nehalennia, aflevering 57, zomer 1985, p. 28.
198

RAZE 4424, 28-7-1789.

199

RAZE 4426 a, 31-12-1789.

200

C.B.G., Pachtboek Dirksland, p. 13.

201

ZA, Rekenkamer Zeeland, inv. B 28191, ongefol.

202

GA Middelharnis, oud-arch. Sommelsdijk, inv. 110.

203

Waterschapsarchief Goeree-Overflakkee, Middelharnis, inv. 55179.

204

NA, r.a. Dirksland, inv. 26, 15-7-1676.

205

GA Schouwen-Duiveland, oud-arch. Brouwershaven, inv. 17.

206

M.K. Buth, De menwagen (boerenwagen) op Schouwen-Duiveland, in: Kroniek van het
land van de Zeemeermin, jrg. 6, 1981, p. 21-25; zie ook: F. den Eerzamen, Het eiland Goeree,
Meppel 1966, p. 189 en J. Vader, De wagenmakerij op Walcheren, Arnhem (Rijksmuseum
voor Volkskunde) 1961; een fraaie kleurenfoto van een Zeeuwse menwagen is opgenomen in
de Encyclopedie van Zeeland, deel 1, p. 240.
207

Dit lag dus kennelijk in de 18de eeuw anders in Brouwershaven, getuige het feit dat Leunis
Leune daar tegelijk wagenmaker en timmerman was.
208

Thans (2003) deelt de kerk te Brouwershaven één predikantsplaats met de Ned. Herv.
Kerken te Noordgouwe, Zonnemaire en Dreischor!
209

Deze woonde van 1642 tot 1651 in de Weststraat. Daarna betrok hij een groter huis met
werkplaats aan de Boompjes te Ouddorp. Cornelis van Mierop verkocht de wagenmakerij op
23-1-1679 (Zeeuwse Kwartierstaten 1996, nummer 30, p. 305).
210

NA, not. archief Ouddorp 1730-1749, inv. nr. 6461, fol. 207.

211

Notariëel archief Ouddorp; testamenten opgemaakt door notaris Thomas Grinwis te Ouddorp in
de periode 1730-1748, NA, nr. 6460, 13-8-1745.

212

In de 17de eeuw komen op Flakkee verscheidene huwelijkspartners uit West-Brabant. Zo
trouwen op 26 oktober 1659 te Sommelsdijk: Aarjaan Pietersz. j.m. van Princeland (wonende

210

onder Dirckxland) met Trijntje Leenderts-dochter, j.d. van Sommelsdijk. Via het Volkerak waren er
tussen Flakkee en West-Brabant geregelde verbindingen.
213

Dit geboortejaar kan worden afgeleid uit de aantekening in het begraafboek van de Ned.
Geref. Kerk van Sint Annaland dat Adriaantje Bosloper 68 jaar oud is geworden.
214

Doopsgezinde gemeente Ouddorp; kerkboek 1 (1716-1778), blz. 96 v.

215

Idem, blz. 88 en 90 v.

216

zie voor de verdere afstamming van Adriaantje Bosloper de kwartierstaat van J.M.G.
Leune, vanaf nummer 519.
217

In 1770 werd hij vermeld in het Weeskamerarchief van Sint Annaland; RAZE 5869, fol.
193 v.
218

F. den Eerzamen, Het eiland Goeree; geschiedenis, volksleven, taal, Meppel (uitgeverij
Neerlandia) 1966, p. 5.
219

Bartel is een zoon van Pieter Ceys en Catlina (Catalijntje) Ribbe. Zijn moeder is een nazate
van Leendert Bartelsen Ribbe en Lijdia Cornelis Waele. Deze behoren tot mijn voorouders;
zie de kwartierstaat van J.M.G. Leune, nrs. 4180 en 4181.
220

RAZE 5819, fol. 63-65.

221

GA Tholen, oud-arch. St. Annaland, inv. 12, ongefol.

222

Idem.

223

Idem, inv. 14, fol. 323.

224

Idem, fol. 127.

225

Maarten Seys (Seis) trouwde op 2 juli 1806 te Sint Annaland met Petronella Friens uit
Kruisland. Hij was toen al 59 jaar oud. Van 1789 tot 1792 was hij diaken in de Ned. Geref.
kerk van Sint Annaland. Tussen 1779 en 1819 was hij pachter van diverse (verspreid liggende)
percelen grond rondom Sint Annaland. Daar behoorden in elk geval (zie hiervoor met name
GA Tholen, oud-arch. St. Annaland, inv. 1370):
•

5 gemeten en 15 roeden in de Niemandshoek in de Anna Vosdijkpolder (1779)

•

de Staarthoek (of: Groote Breedenvliet) in de Breedenvlietpolder (1780)

•

de hoek Zoutendam (5 gemeten en 27 roeden) in de Breedenvlietpolder (1798 en 1808)

•

de Barendietenhoek (7 gemeten en 26 roeden) in de Oudelandpolder (1798)

•
het Zeedijkje in de Breedenvlietpolder (het derde blok) ter grootte van 4 gemeten en
150 roeden (1810 en 1814)
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•

de hoek Smaalzij in de Oudelandpolder (1818 en 1819)

•

de hoek Spaa in de Breedenvlietpolder (1819 en 1820)

•

de hoek het Reijgersgadt in de Oudelandpolder (1819).

226

Grietje Seys huwde op 11-4-1808 te Sint Annaland met Jacob Pieterse Geluk. Ze bleef
kinderloos.
227

Doopgetuigen waren Johannes Smage en Katje Seys.

228

Doopgetuigen waren Adriaan en Neeltje Leune (broer en zus), toen resp. 22 en 20 jaar oud.

229

GA Tholen, Acta Ned. Geref. kerk St. Annaland, bewerkt door A.J. Giljam, nr. 00318.

230

Idem, nr. 00321.

231

Idem, nr. 00330.

232

Dit stuk land is vroeger veelvuldig door mijn voorouders gepacht, zoals door Maarten
Leendertse Goedegebuure (GA Tholen, oud-arch. St. Annaland, inv. 1369, fol. 67 v).
233

ZA, Ambachtsheerlijkheid St. Annaland, inv. 5, brief van 9-12-1784.

234

Ik ging met name na bij welke zakelijke transacties hij betrokken was. Zijn naam komt
voor in diverse documenten, in het bijzonder in de RAZE nummers 5818, 5820, 5824, 5825,
5826, 5827, 5840, 5841, 5844, 5845 en 5846, soms overigens alleen in verband met de
omschrijving (in topografische zin) van grondbezit van anderen.
235

RAZE 5844, fol. 134.

236

Dit huis was gelegen tussen de huizen en erven van Abr. Abr. Kloet jr. en de weduwe van
Chr. Izerman (Izerwander?); koper was Jacob Heyboer (RAZE 5820, fol. 195, 13-12-1795).
237

GA Tholen, oud-arch. St. Annaland, inv. 14, fol. 253.

238

Idem, fol. 289.

239

Idem, fol. 294-295, 7-6-1792.

240

RAZE 5820, fol. 104, 23-4-1787; RAZE 5845, fol. 16, 5-4-1787.

241

RAZE 5827, fol. 101.

242

RAZE 5826, fol 15; ook: RAZE 5846, fol. 141.

243

RAZE 5820, fol. 167; ook: RAZE 5846, fol. 118.

244

RAZE 5826, fol. 42; ook: RAZE 5820, fol. 176.
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245

RAZE 5846, fol. 71.

246

GA Tholen, oud-arch. St. Annaland, inv. 14, fol. 333.

247

Idem, fol. 411, 422 v en 434 v.

248

ZA, Ambachtsheerlijkheid St. Annaland, inv. 5, brief van 9-12-1784.

249

H. Uil (m.m.v. J.A. Klompe), Sint Philipsland; eiland in de Zeeuwse delta 1487-1987, Sint
Philipsland 1987, p. 34.
250

De Eendrachtbode, 8 augustus 1968, tweede blad.

251

GA Tholen, oud-arch. St. Annaland, Trekkingslijst Landmilitie 1816, inv. 1300.

252

Han Dekker, Dorpsschets van Sint Annaland, Eendrachtbode, 11-9-1969

253

J.J. Bevelander, De P.T.T. op Tholen en Sint Philipsland, aflevering 3, De Eendrachtbode,
25-2-1971, p. 5.
254

Na hem bleven drie generaties Weijler (gedurende totaal 112 jaar) de functie van
gemeentebode in Sint Annaland en later te Tholen vervullen. Op 31 december 1994 vertrok
bode Cornelis Adriaan (“Kees”) Weijler als laatste uit dit geslacht. Ik maakte zijn laatste
werkweek op het gemeentehuis van Tholen te Sint Maartensdijk mee toen ik daar
archiefonderzoek verrichtte ten behoeve van het onderhavige boek. Hij overleed te Sint
Annaland op 21 maart 2003, 67 jaar oud.
255

Zie voor hun nageslacht deel 2 van dit boek.

256

ZA, memories van successie, kantoor Tholen, deel 10, nr. 696, 1848.

257

Dimmen Scherpenisse werd op 26-7-1778 te Sint Annaland gedoopt; zie voor zijn
afstamming mijn kwartierstaat, nummers 70 en 71.
258

ZA, memories van successie, kantoor Tholen 1847, 10/527.

259

GA Tholen, oud-arch. St. Annaland, inv. 1404, 13-9-1812.

260

ZA, Gen. Afsch. 518, nr. 8007; hij had zich in 1786 vanuit fort Lillo in St. Annaland
gevestigd.
261

Han Dekker, Een dorpsschets van St. Annaland, Eendrachtbode, 11-9-1969, tweede blad.
Abraham van der Bel is 22 augustus 1773 in Lillo gedoopt als zoon van Jacob van der Bel en
Maria Dronkers; hij overleed te Sint Annaland op 1 maart 1839 (De Ned. Leeuw, 1976, p. 99).
262

ZA, memorie van successie kantoor Tholen, deel 12, 1857, nr. 2066.

263

GA Tholen, arch. St. Annaland, inv. 1300.
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264

ZA, memorie van successie, kantoor Tholen, deel 10, nr. 15, 1844.

265

GA Tholen, arch. St. Annaland, inv. 1300.

266

GA Tholen, Lidmatenlijst Ned. Herv. Kerk St. Annaland 1817-1873.

267

Acta kerkenraad St. Annaland, 6-2-1866.

268

RAZE 5352, fol. 103.

269

GA Tholen, oud-arch. St.Maartensdijk, inv. 1057, fol. 88 v.

270

Idem, fol. 91.

271

Idem, fol. 94 v.

272

Idem, fol. 96.

273

J.P.B. Zuurdeeg, Sint Maartensdijk; stad aan de Pluimpot, 1985, p. 40; ook: D.M.
Hollestelle, J. Hollestelle en L.M. Hollestele, Genealogieën Hollestelle 1563-1997,
Middelburg 1997, p. 49-51.
274

RAZE 5352, fol. 97, 7-4-1763.

275

RAZE 5352, fol. 103, 19-7-1763.

276

RAZE 5378, fol. 158, 16-3-1765.

277

Aangezien mijn eerste voornaam terugvoert naar Johannes Gakeer (via hem belandde de
voornaam Johannes in het geslacht Leune) leidt ook in mijn geval het spoor wat de
naamgeving betreft naar Jean Gaquière uit Bois-en-Ardres.
278

ZA, Collectie De Hullu, nr. 11. Dit gold ook voor protestanten uit Marck, het geboortedorp
van Marie Tis, echtgenote van Isaak Gaquière. Tussen 1635 en 1640 vestigden sommigen van
hen zich in Sint Anna ter Muiden en in Tholen (Meertens over de Zeeuwen, p. 246).
279

De Waalse kerk in Zierikzee ontstond in 1587 als gevolg van de komst van Waalse
vluchtelingen uit Canterbury (!) onder leiding van hun predikant Jacques de Saint Armand. Ze
betrokken de kapel van het voormalige klooster Mariënhof aan de Poststraat. Rond 1685 kreeg
de kerk (evenals die in Goes) een tweede predikant. Na 1700 raakten de meeste Waalse kerken
in Zeeland in ontbinding, onder meer door taalmoeilijkheden. Die in Zierikzee werd in 1826
opgeheven. De avondmaalsbekers uit deze kerk werden geschonken aan de Lutherse kerk in
Zierikzee. De bijbels en andere kerkelijke boeken gingen naar de Waalse kerken in Antwerpen
en Middelburg.
280

Gens Nostra, oktober 2000, p. 525.

281

Vermoedelijk bleef Jean op Schouwen-Duiveland wonen en is hij de vader van de
landbouwer Gerard Gakeer (die trouwde met Maria van Zorgen) die in 1810 gezworene was
214

van de polders rondom Dreischor en die van 1796 tot 1810 schepen was van Dreischor (J.A.
Klompe, Dreischor, 1949, p. 38 en 97). Gerard Gakeer en Maria van Zorgen lieten in
Dreischor op 29-2-1792 hun zoon Johannes dopen.
282

Zij hertrouwde met Jean Jumelet en wel in de Waalse kerk te Zierikzee.Ook hij kwam aan
het einde van de 17de eeuw vanuit Picardië als vluchteling naar Zeeland, vermoedelijk uit het
dorp Pont d’Oyse. Zijn vader was Jacques Jumelet, de stamvader van het geslacht Jumelet op
Schouwen-Duiveland. Jean was diens oudste zoon (J. van der Baan, Genealogie van de
Zierikzeesche familie Van der Baan, Zierikzee 1893, p. 24). Jean was eerder getrouwd met
Jeanne Godèle en wel op 19-1-1687 te Zierikzee. Hij hertrouwde in mei 1694 met Jean Blom,
een meisje uit Zierikzee.
283

Zie voor verdere bijzonderheden over zijn boerenbedrijf de kwartierstaat van J.M.G.
Leune, nummer 260.
284

GA Tholen, Stadsarch. Tholen, inv. 293.

285

GA Kampen, Archief van het schippersgilde St. Anna 1722-1881.

286

Kwartierstaat J.M.G. Leune, vanaf de nummers 262 en 263.

287

GA Kampen, r.a. Kampen, inv. 70, fol. 279 v, 5-7-1725.

288

Anna werd gedoopt in de Bovenkerk.

289

Uitgegeven door het gemeentearchief van Tholen.

290

GA Tholen, Arch. St. Annaland, inv. 1300.

292

ZA, Arr. Zierikzee, 702.1, inv. 131, rol 2785.

293

Idem, inv. 130, rol 2704.

294

RAZE 5820, fol. 365; RAZE 5827, fol. 70; RAZE 5846, fol. 79.

295

Zie voor het Thoolse geslacht De Rijke de Eendrachtbode, 26-8-1993, p. 7; voorts de
kwartierstaat van J.M.G. Leune, vanaf nummer 66.
296

Zie voor de afstamming van Pieternella van ‘t Hof verder de kwartierstaat van J.M.G.
Leune, vanaf nummer 67.
297

Peter R. Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1910, Wageningen
1998, p. 674-675.
298

Idem, p. 673.

299

ZA, huwelijksbijlagen Sint Annaland, 5-6-1846.
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300

Zij werd op 19-10-1860 door de rechtbank van Zierikzee veroordeeld tot 14 dagen
gevangenisstraf wegens diefstal van appelen, samen met twee jongens. Dina was toen 10 jaar
oud (ZA, Arr. Zierikzee, inv. 140, rol 4094). Uit haar huwelijk met Euft Hoek kwam (o.m.)
een zoon Cornelis Hoek voort die op 7-11-1881 te Sint Annaland geboren werd.
301

ZA, Arr. Zierikzee, inv. 147, rol 4902.

302

Idem, inv. 150, rol 5334.

303

Idem, inv. 151, rol 5427.

304

Het vonnis werd gedateerd op 18-11-1869; ZA, Arr. Zierikzee, inv. 152, rol 5702.

305

ZA, mem. van successie, kantoor Tholen 1849, nr. 4/4192.

306

Kadastrale Legger Sint Annaland 1833-1884, art. 147; hierin is sprake van diverse
nummers B 9, later hernummerd tot B 780/781, weer later veranderd in B 827.
307

ZA, mem. van successie, kantoor Tholen 1860, nr. 4925.

308

Brief van J. Leune (geb. 8-10-1881) vanuit Benthuizen d.d. 26-10-1945 aan C.J. Leune te
Sint Philipsland (geb. 21-1-1918); in bezit van J.M.G. Leune.
309

P.J. Bouman, Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw in de negentiende en twintigste
eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943, Wageningen 1946, p. 242245.
310

RAZE 5827, fol. 134.

311

Zie voor het voorgeslacht van Willemina de Jonge de kwartierstaat van J.M.G. Leune vanaf
nummer 34.

312

Peter R. Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1910, Wageningen
1998, p. 323-375.
313

GA Tholen, Arch. St. Annaland, inv. 1301.

314

ZA, Arr. Zierikzee, inv. 149, rol 5165, 28-9-1866.

315

Idem, inv. 153, rol 5858, 2-12-1870.

316

Jacob de Jonge was een zoon van Matthijs de Jonge en Adriana van Uffelen en geboren in
Sint Annaland op 9-8-1851. Matthijs de Jonge was een broer van Willemina de Jonge, de
moeder van Maarten Leune. Laatstgenoemde en Jacob de Jonge waren dus neven.
317

ZA, Arr. Zierikzee, inv. 155, rol 6121, 25-10-1872.

318

Idem, rol 6120.

319

ZA, Strafinrichting Goes, inv. 57.003, 21-11-1872.
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320

Twee jaar eerder (in 1866) brak op het eiland Tholen (vooral in Tholen, Scherpenisse, St.
Maartensdijk en St. Annaland) de cholera uit; zie M.A. Geuze, Het eiland Tholen van 1900 tot nu,
Hulst, 1994, p. 5; tussen 1870 en circa 1880 voltrok zich in St. Annaland het drama van de
ineenstorting van de meekrapcultuur. In 1870 werd 3217 ha. meekrap geoogst, in 1880 nog slechts
133 ha. (Van Zeeuwse Stam, sept. 1995, p. 136); het vertrek van Maarten Leune naar Stavenisse lag
hieraan waarschijnlijk ten grondslag.
321

Blijkens het lidmatenregister van de Ned. Herv. Kerk te Sint Annaland 1817-1873.

322

Misschien werd hij knecht bij boer Hoek, een nazaat van een voorvader van zijn echtgenote
Elisabeth van Iwaarden, t.w. Cornelis Jacobs Hoeck (zie mijn kwartierstaat nr. 1398).
323

In Stavenisse zijn de nummers van huizen vanaf 1862 enige malen gewijzigd. Bij de geboorte
van Johannes Leune wordt een akte opgemaakt waarin wordt vermeld dat zijn ouders toen (in
1878) woonden in huis nummer 286. Er is een kaart met huisnummers van Stavenisse uit die tijd
waaruit blijkt dat een huis met dit nummer zich op de Stoofdijk bevond en niet in ‘De Klim’
(beneden deze dijk). Geheel zeker is de lokatie van het geboortehuis van Johannes Leune dus niet.
324

Deze zijn in 1994 gerenoveerd, nadat de afgebeelde foto is gemaakt.

325

Voor zijn sociale status had dit geen ingrijpende gevolgen; bij het huwelijk van zijn zoon
Johannes op 9-12-1904 werd hij geboekstaafd als veldarbeider.
326

Deze Zeedijk (geb. te Stavenisse op 30-4-1849) was molenaar op de molen “De Hoop” in
het Oude Land van Sint Maartensdijk in de periode 1871-1905.
327

GA Tholen, Kadastrale Legger Stavenisse 1888-1964, artikel 1091.

328

Wilderom, deel 2, p. 115; voorts p. 41.

329

De veldnaam Rijkebuurt werd al in de 17de eeuw gehanteerd als aanduiding van een hoek
grond in de Oud-Kempenshofstedepolder, tegen de dijk met de polder Moggershil (RAZE 5899,
10-3-1663, fol. 227 v). Aan het begin van de 17de eeuw is kortweg sprake van “de buerte” (RAZE
5936, diverse plaatsen, o.m. in 1624). De grond in deze buurt werd toen gepacht door mijn
voorvader Adriaen Janszn. de Jonge Troost (Kwartierstaat J.M.G. Leune, nr. 14.566). De weg
van Stavenisse naar de Rijkebuurt heet de Buurtweg, in de 17de eeuw ook wel omschreven als
“Buertsenwecht” en “Langen Wecht”.
De naam “Uutslag” (uitslag) verwijst naar een stuk grond in een polder dat is ontdaan van een
bovenlaag ten behoeve van dijkversterking, meestal grond vlak onder een dijk, zoals in de
Rijkebuurt.
De Oud-Kempenshofstedepolder omvat 258 ha schorgronden en is in 1419 bedijkt.
330

GA Tholen, arch. not. Van Seters, inv. 1108, akte 219.

331

A. Hollestelle, Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van Tholen, Middelburg 1879.

332

Mogelijk betreft het Anna Barendse, echtgenote van Jacobus van Putte, en een zoon van dit
echtpaar.
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333

GA Tholen, arch. not. P.F.A. van Seters, inv. 265, akte 251.

334

Als schoondochter Helena Suurland op bezoek kwam werd er verse koemelk gehaald bij
boer Kodde; Helena luste geen geitenmelk.
335
Bouman, op. cit., hoofdstuk 5.
336

Idem, hoofdstuk 6.

337

Idem, hoofdstuk 7.

338

De geplande bruiloft van haar kleinzoon Albert Johan Leune werd erdoor uitgesteld.

339

Thans: Keetenweg 8, Stavenisse, kadastraal genummerd als Sectie B 227.

340

Zie voor meer bijzonderheden over de afstamming van Cornelis van Iwaarden de
kwartierstaat van J.M.G. Leune vanaf nummer 18.
341

Zie voor het geslacht Van Iwaarden ook: Van Zeeuwse Stam, nr. 104, maart 1999, p. 35-38.

342

J.M.G. Leune, Het Thoolse geslacht Suurland, Capelle a.d. IJssel, 2002 (opgenomen in de
collectie Zeeuwse Genealogiëen van het Zeeuws Archief te Middelburg onder nummer 888).
343

Dit huis draagt in 2003 het nummer 35; kadastraal genummerd als C 451; kad. legger
Stavenisse 1888-1964, art. 1207.
244

Zie voor de afstamming van deze Jacob Gaakeer de kwartierstaat Kloet-Gaakeer, nummer
6, gepubliceerd als Zeeuws Kwartierstatenboek deel 5, Goes 1996 en in 2003 enigszins
aangepast op cd-rom gepubliceerd door de Stichting Genealogische Publikaties Zeeland,
samen met andere Zeeuwse kwartierstaten.
345

Om deze reden werd het huis in Stavenisse wel aangeduid als “het kupershuus”.

346

Ons Zeeland, jrg. 1927, nr. 33.

347

Bouman, op. cit., p. 47.

348

Bouman, p. 335 e.v.

349

zijn kaartnummer was 22875.

350

351

C. van Winkelen, Kent u ze nog......die van Sint Annaland, Zaltbommel 1978, bijschrift foto 51.
De Eendrachtbode, 30-12-1997, p. VIII.

352

Ir. W. Dorst was voedselcommissaris voor Zeeland en woonde in Goes.

353

Kadastrale nummers C264, 312 en 314 gedeeltelijk; deze nummers bestonden in 1832 nog niet.

354

Hij bezette in de Ned. Herv. kerk van Stavenisse plaats nummer 78, zijn echtgenote zat op
bank nummer 119; mannen en vrouwen hadden in die tijd gescheiden zitplaatsen.
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355

zie hiervoor uitvoerig: G. van Ham, Zeeland 1940-1945, deel 2, Waanders Uitgevers, 1989, p.
272-303 (m.n. p. 282-283).
356

zie voor een uitvoerige beschrijving: Kees Slager, De Ramp; een reconstructie, De Koperen
Tuin, Goes, 1992 (gewijzigd herdrukt in 2003).
357

Bij de schade-enquête-commissie, district Zierikzee, stond Johannes Leune ingeschreven onder
nummer B 32764.
358

Het betrof de familie Reijngoudt, bestaande uit Johannes Reijngoudt (geb. in St.
Philipsland 27-9-1907, overl. Dordrecht 21-7-1997), zijn vrouw Johanna Maria Nelisse
(overleden op 20-2-1994) en hun drie kinderen; zie voor een overzicht van de ramp in St.
Philipsland: Jan Kempeneers, De Ramp op Sint Philipsland, Sint Philipsland, 2003.
359

Over de watersnoodramp in Stavenisse zijn geschreven: J. Broersen en T. Koopman, Stavenisse,
Kroniek van een verdronken Dorp, uitgeverij West-Friesland, Hoorn, 1953; voorts: C. van Winkeler,
Noodklok over Stavenisse, De Zeeuwsche Boekhandel en uitgeverij, Zierikzee, 1980 (met foto’s).
360

Eendrachtbode, jrg. 51, nr. 15, 23-2-1995, p. 1.

361

Om redenen van prudentie blijven de merites van deze regeling hier buiten beschouwing.

362

Hij volgde Jacob Oudesluys op die deze functie vervulde tot 1-3-1939.

363

Deze molen is in de loop van de geschiedenis eerder in gebruik geweest door voorouders
uit het geslacht Leune; zie de kwartierstaat van J.M.G. Leune, onder meer de nummers 1984
en 2536.
364

J.P.B. Zuurdeeg, De korenmolen van Stavenisse, in: Nehalennia, aflevering 68, winter
1987, p. 14-15.
365

P. Jasperse, Kent u ze nog…die van Stavenisse, Zaltbommel, 1979, foto nr. 14.

366

De letters MULO staan voor: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs.

367

Bij zijn vertrek als waarnemend hoofd van de openbare lagere school te Wilhelminadorp
(in de Wilhelminapolder) op 30-10-1942 kreeg hij het boek cadeau “Rendiervolk in leven en
dood” van Bernhard Nordh (oorspronkelijk geschreven in het Zweeds) met als inscriptie: “Dit
boek is een aandenken aan de prettige tijd, zomerse tijd, vol gezelligheid. Toen je tijdelijk
Hoofd was in de W.P.. Over je capaciteiten waren we zeer tevreê. We hopen dat ‘t in je
volgende baan, het steeds voor jou ook goed mag gaan. En dat we je in de Polder nog wel eens
zien. Dit is de wens van Juffrouw Rottier en Lien”.
368

Haar ouders zijn Marinus Gommert Felius (geb. Wemeldinge 22-7-1891) en Geertruida de
Jonge (geb. Wemeldinge 6-10-1893); zie voor haar afstamming verder: J.M.G. Leune, De
herkomst van Anthonia Anna Felius, Capelle a.d. IJssel, 2003 (opgenomen in de collectie
Zeeuwse Genealogieën in het Zeeuws Archief onder nummer 963).
369

J.M.G. Leune, Cornelis Jan Leune en Anthonia Anna Felius (1941-1988), Capelle a.d.
IJssel, vermoedelijk 2004 (met verspreiding in beperkte kring).
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370

J. Kempeneers m.m.v. H. Uil, Een eeuw klassefoto ’s Sint Philipsland-Anna Jacobapolder,
Sint Philipsland 1992, p. 115.
371

Zie voor de geschiedenis van de christelijke school in Sint Philipsland: H. Uil (m.m.v. J.A.
Klompe), Sint Philipsland; eiland in de Zeeuwse delta 1487-1987, Sint Philipsland 1987, p.
111-112.
372

Het adres op het Kanaleneiland was: Van Vollenhovenlaan 42. In IJsselstein: Rakethof 16.

373

In de bibliotheek van de Erasmus Universiteit bevindt zich een curriculum vitae van Prof.
Dr. J.M.G. Leune met een uitgebreid overzicht van zijn publicaties, lezingen, nevenfuncties
e.d.; zie voorts http://www.eur.nl/fsw/personeel/homepages van medewerkers/prof.dr.j.m.g.
leune.
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Noten bij deel 2

374

Zie voor hem uitvoeriger deel 1, hoofdstuk 3.

375

NA, r.a. Goedereede, inv. 1, 22 v.

376

NA, Weeskamer Goedereede, inv. 1.

377

Met dank aan Mr. T.N. Schelhaas voor het verstrekken van gegevens over de twee oudste
generaties Leune te Goedereede en Ouddorp.
378

NA, Weeskamer Goedereede, inv. 1, 30-6-1639.

379

Zie voor hem uitvoeriger deel 1, hoofdstuk 4.

380

NA, r.a. Ouddorp, inv. 217, fol. 111, 154, 170, 229, 229 v en 234 v.

381

Hij is nog vermeld op 20-5-1644 (r.a. Ouddorp, inv. 217, fol. 111); op 23-6-1647 wordt
een stuk grond dat grensde aan dat van Cornelis Arens Lone op naam gesteld van zijn
kinderen; hij was kennelijk toen al overleden (r.a. Ouddorp, inv. 217, fol. 132).
382

NA, Weeskamer Goedereede, inv. 2, 23-8-1652.

383

NA, Weeskamer Goedereede, inv.1, 30-6-1639.

384

Datum tweede huwelijk van Cornelis Janszn. (Heemeetman).

385

Genoemd te Ouddorp 13-7-1664 (r.a., inv. 216, fol. 239) en oktober 1668 (r.a.
Goedereede, inv. 7, fol. 18).
386

NA, Weeskamer Goedereede, inv. 2, 23-8-1652.

387

Zie voor hem uitvoeriger deel 1, hoofdstuk 5.

388

GA Middelharnis, Weeskamer Sommelsdijk, inv. 13, 7de dossier, laatste blz. en inv. 13, 1ste
dossier, 1ste blad.
389

NA, Weeskamer Ouddorp, inv. 119, 5-3-1664.

390

Zie voor hem uitvoeriger deel 1, hoofdstuk 6.

391

Doop onbekend door hiaat doopboek Brouwershaven.

392

Idem.

393

RAZE 4412, 9-3-1729.

394

Zij is mogelijk de oudste zus van de dopeling, doch mogelijk ook zijn oma van
vaderszijde.
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395

Zie voor hem verder deel 1, hoofdstuk 6.

396

Neeltje Leune is verm. Neeltje Leunis Keyser(s).

397

zie voor hem verder deel 1, hoofdstuk 6.

398

RAZE 4412, 27-4-1739.

399

Zie voor hem deel 1, hoofdstuk 7.

400

Zie voor hem deel 1, hoofdstuk 8.

401

ZA, mem. van successie Tholen 1847, deel 10, nr. 527.

402

GA Tholen, oud-archief St. Annaland, inv. 1404, 13-9-1812.

403

Regionaal Archief West-Brabant, mem. van successie, kantoor Bergen op Zoom, 69/216,
1873; na aftrek van lasten bedroeg het batig saldo van zijn nalatenschap fl. 75,75; het meest
kostbare erfstuk was een secretaire, waarvan de waarde werd geschat op fl. 30.
404

ZA, mem. van successie Tholen, 1857, deel 12, nr. 2066.

405

ZA, mem. van successie Tholen, 1844, deel 10, nr. 15.

406

ZA, mem. van successie Tholen 1848, deel 10, nr. 696.

407

Idem 1826, deel 4, nr. 6.

408

Haar voornaam is opmerkelijk; er was immers reeds een dochter Johanna genoemd.
Vermoedelijk kwam dit omdat haar beide oma’s zo heetten. Het is ook denkbaar dat de in
1818 geboren Johanna zo ziek was in 1822 dat een spoedig overlijden werd verwacht en dat
de ouders de naam Johanna veilig wilden stellen.
409

Regionaal Archief West-Brabant, memorie van successie, kantoor Bergen op Zoom, 80/
110, 1884.
410

Zie voor hem verder deel 1, hoofdstuk 9.

411

ZA, mem. van successie Tholen, 1818, deel 1, nr. 12.

412

ZA, mem. van successie Tholen, 1888, nr. 2/6266 en 1896, nr. 8456.

413

GA Tholen, Lidmatenlijst Ned. Herv. Kerk Sint Annaland 1817-1873.

414

ZA, mem. van successie Tholen, 1842, deel 9, nr. 79.

415

ZA, mem. van successie Tholen, 1849, deel 10, nr. 843.

416

Hij kwam diverse malen in aanraking met politie en justitie:
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• Op 8-8-1853 werd hij veroordeeld tot 1 maand cel en fl. 8 boete wegens het aanvallen,
schoppen en verwonden van een collega-schaapherder (ZA, Arr. Zierikzee, 702.1, inv. 126, rol
2167);
• Op 23-9-1854 kreeg hij een boete van fl. 2,50 wegens belediging; hij had iemand
beschuldigd van stroperij (ZA, Arr. Zierikzee, 702.1, inv. 128, rol 2463);
• In 1857 werd hij drie maal veroordeeld: (a) voor het zich onrechtmatig toeëigenen van
aangespoeld hout, (b) wegens het illegaal laten grazen van zijn schapen op de gorzen van de
Stoofpolder bij Bruinisse (kennelijk was het Zijpe, dat thans ca. 30 meter diep is, toen nog
doorwaadbaar; de schorren van Rumoirt en Nicke waren toen reeds ingepolderd; zie: J.A.
Klompe, Anna Jacoba Polder; ontstaan, leven, wonen, Sint Annaland, z.j.) en (c) wegens het
zich onrechtmatig toeëigenen van gemaaid gras (ZA, Arr. Zierikzee 702.1, inv. 133, rol 3106
en rol 3109).
417

Bij haar in woonde toen Jan Tromp, geb. 1812, arbeider, gehuwd, ingekomen te Rotterdam
2-1-1852 vanuit Charlois (een kostganger?).
418

Van de geboorte werd aangifte gedaan door de vroedvrouw Christina Kaashoek, 66 jaar.

419

Hij werd (14 jaar oud) op 21-12-1843 door de Rechtbank van Zierikzee veroordeeld tot 8
dagen cel wegens het onrechtmatig kappen van dode wilgentakken, vermoedelijk bestemd
voor de kachel van zijn ouders (ZA, Arr. Zierikzee, 702.1, inv. 114, rol 584).
420

Maria de Korte hertrouwde te Tholen 21-11-1855 met Machiel Slootmaker.

421

ZA, arch. notaris J.A. Bolle, Haamstede, akte d.d. 13-2-1886.

422

Uit de toen opgemaakte memorie van successie blijkt dat hij baten naliet ter waarde van fl.
1.426 en lasten ten bedrage van fl. 72. Hij bezat een perceel bouwland in de Hikkepolder te
Oud-Vossemeer ter grootte van 1 hectare, 10 aren en 10 centiaren, kadastraal C nr. 209. Zijn
echtgenote was zijn enige erfgenaam; de kinderen waren reeds overleden (ZA, mem. van
successie, Zierikzee, 4/1263.
423

Hij kocht op 25-2-1851 een huis met erf te ‘s Heer Arendskerke, waarvoor hij op 25-11851 geld leende (GA Goes, arch. notaris J.G. Risseeuw, inv. 158.159, nr. 437).
424

ZA, mem. van successie, Goes 7/9433, 1924.

425

Zie voor meer bijzonderheden deel 1, hoofdstuk 10.

426

ZA, mem. van successie Tholen, 1859, nr. 4192.

427

ZA, mem. van successie Tholen 1926, 3/6909.

428

Zie voor hem uitvoeriger deel 1, hoofdstuk 11.

429

Te weten: Leendert, Adriana, Leendert, Andries, Emelia, Emelia, Wilhelmina Maria, Hugo,
Johannes, Elizabeth Berendina, Maarten en Abraham Polderman.
430

Te weten: Witte, Andries, Cornelis, Adriana, Cornelis, Johanna en Johannis Cornelis van
den Boogaart.
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431

Te weten Adriaan en Adriana Kaashoek.

432

Te weten: Adriana, Johanna, Dirkje Petronella, Wilhelmina Maria, Dirk Peter en Maria
Verheul.
433

Te weten: Steintje, Adriana, Ingetje en Adriaan van Leeuwen.

434

Te weten: Elisabeth Suzanna (22-8-1926) en Andries van der Linde (7-8-1928).

435

Te weten Dingena Cornelia (geb. 20-5-1947) en Helena van der Slikke (geb. 7-9-1951).

436

Hij wordt vermeld in de serie “Ach Lieve Tijd; twintig eeuwen Zeeuwen en hun armen en
zieken”, aflevering nr. 17, Zwolle 1998, p. 397; hij woonde in een huisje van de diaconie van
de Ned. Herv. Kerk te Sint Annaland aan de Achterweg (thans: Noordstraat).
437

Deze firma was gespecialiseerd in de uienhandel.

438

Hermanus Hofman was een zoon van Arie Hofman en Elisabeth Westhoek.

439

Te weten: Gerrit, Johannes, Sara, Adriaan en Daco Moerman.

440

Te weten: Cornelis (30-6-1958), Sara (29-10-1961) en Johannes Bregman (16-2-1966).

441

Te weten: Cornelis Johannes (18-10-1953), Sara Helena Maria (7-3-1959) en Elisabeth
Suzanna Bregman (14-12-1962).
442

Hij overleed in het bejaardencentrum “Driehof” te Hazerswoude.

443

Te weten: Lena, Maarten, Willem en Johannes Voskamp.

444

Te weten: Dingeman, Maarten Johan, Adriaantje en Joke van der Graaf.

445

Zij overleed aan appendicitis (blinde darmontsteking).

446

Zie voor hem uitvoeriger deel 1, hoofdstuk 12.

447

Idem.

448

Te weten: Izabella Helena, Jacob Maarten, Maria en Diana van ’t Veer.

449

Te weten: Alida Jasserina, Jacob Maarten, Marinus Gijsbertus en Maria Hendrika Kusters.

450

Zie voor hem uitvoeriger deel 1, hoofdstuk 12.

451

Zie voor hem uitvoeriger deel 1, hoofdstuk 12.

452

Te weten: Adriana Leentje, Johanna Maatje en Teunis Hendrik Kievit.

453

Te weten: Harmen Jan Adriaan (“ Mark”), Leentje Adriaantje (“Marleen”) en Johanna
Hendrina (“Anne”) van Eijken.
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454

Te weten: Maarten Rein (“Roland”), Leenderd Adrianus (“Lennard”) en Adriana
(“Nadine”) van Duijn.
455

Te weten: Marinus, Andries, Andrea, Marcel André, Jacobus Adrianus en Johannes
Bregman.
456

Te weten: Geertruida Gerlinde Maas (27-5-1973; tr. Waddinxveen 20-3-1996 Peter Neele)
en Johanna Maria Maas (6-1-1978).
457

Te weten: Karlijn (23-2-1980) en Jolon Daalmeijer (26-5-1985).

458

Te weten: Tahnee Dikken (27-5-1988).

459

Te weten: Mariska (15-3-1988) en Tessa van Meurs (30-7-1991).

460

Te weten: Hestera Geertruida (7-4-1979), Gerrit Johannes (7-10-1981), Lydia Marjolijn
(12-10-1983), Marianne Jozina (2-11-1985), Anton Nicolaas (29-6-1987), Geertruida
Elisabeth (10-9-1989), Johannes Marcus (20-12-1991), William Peter (29-4-1993) en Eduard
Daniel Pos (25-5-1997).
461

Te weten: Adriaan Marinus (17-9-1984), Maarten Johannes (22-9-1985), Hestera
Geertruida (4-8-1986), Johannes Markus (7-8-1987), Engelbertus (6-7-1991), Gerdina
Hendrika (30-9-1992), Geertruida Sara (11-3-1994), Agnetia Catharina (21-6-1995), Maria
Wilhelmina (14-10-1996) en Tanne Hendrikus Lobbezoo (3-12-1999).
462

Te weten: Alexander Sebastiaan Huijzer, geb. Ermelo 14-3-1978.

463

Te weten: Anneke (24-12-1969), Erik Jan (4-8-1971) en Marianna (30-11-1972)
Oudshoorn.
464

Te weten: Matthijs (23-8-1979) en Bastiaan (23-4-1981) Duppen.

465

Te weten: Annemieke (3-10-1987) en Susanna (29-8-1989) de Roos.

466

Te weten: Laurent (20-6-1971), Estelle (2-8-1972) en Sandra (9-12-1975) Bos.

467

Te weten: Mariska (3-5-1980) en Adeline (1-8-1983) Buon.

468

In 1945 was zijn adres: Gelderseweg 12, Benthuizen.

469

Te weten: Alieda en Renee Kesting.

470

Te weten: Gregory Barteld Maarhuis, geb. 4-11-1976.

471

Te weten: John, Heidi en Julie van Dam.

472

Te weten: Stephan, Martijn en Jeroen Oppelaar.

473

Te weten: André Constantijn Mario Blom (19-1-1993).
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474

Te weten: Nicolaas Henny (21-8-1985) en Irene (31-5-1988) Verwoerd.

475

Te weten: Roald, Jerome en Viënne van Tilborg.

476

Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen voort: Elledie Roijanda Sedoc (geb. 26-2-1975) en
Marcha Carlien Edwardina; laatstgenoemde is geb. te Delft op 26-4-1985 en draagt sinds 1995
de familienaam Leune.
477

Uit dit huwelijk twee kinderen (en begin 2003 een derde op komst): Rodin Folkert Blaauw
(15-9-1998; overl. 18-9-1998) en Stefanie Lisenka Blaauw (1-3-2000).
478

Uit deze relatie kwam voort: Melissa van Rooijen, geb. Nieuwegein 2-1-2002.

479

Hij overleed aan maagkanker.

480

Te weten: Johan (“Jos”), Johannis Pieter (“Roy”) en Kristina Willemina (“Aime”)
Bienefelt.
481

Uit dit huwelijk drie kinderen: Alexander Johannis (4-7-1995), Kevin William (8-10-1997)
en Willem Jan (24-8-2001).
482

Te weten: Adriaan, Jacomijntje Neeltje en Johannes Gerard van Haaften, resp. geboren in
Spijkenisse (28-5-1991), Dinteloord (9-8-1996) en Roosendaal (25-11-1998).
483

Te weten: Wilhelmina van Lagen (26-3-2000) en Geurt van Lagen (24-11-2001).
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Over de auteur
Prof. Dr. J.M.G. Leune (geb. Sint Philipsland 30-1-1945) is als hoogleraar sociologie
verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 1979 is hij betrokken bij de
werkzaamheden van de Sociaal-Economische Raad, sinds 1990 als plaatsvervangend kroonlid.
Van juli 1992 tot januari 2001 was hij voorzitter van de Onderwijsraad, het belangrijkste
adviesorgaan van de regering en de Staten-Generaal op het terrein van het onderwijsbeleid.
Sinds 2003 is hij voorzitter van de Politieonderwijsraad. Hij is Officier in de Orde van OranjeNassau. Op zijn naam staan ruim 100 publicaties (boeken, boekbijdragen, rapporten en
artikelen) over het onderwijs en het onderwijsbeleid in Nederland.

Van zijn hand verschenen voorts diverse genealogische publicaties in onder meer het
tijdschrift Van Zeeuwse Stam, de serie Zeeuwse Kwartierstaten en het Genealogisch
Tijdschrift voor Midden- en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard. In 2001 publiceerde
hij “Genealogische aantekeningen over het geslacht Pipping” en in 2002 verscheen van zijn
hand een monografie over het Thoolse geslacht Suurland. In 2003 publiceerde de Stichting
Genealogische Publikaties Zeeland zijn kwartierstaat, zowel op cd-rom als in boekvorm
(verkrijgbaar via: genpubl@zeelandnet.nl). Voorts verscheen in dat jaar van zijn hand “De
herkomst van Anthonia Anna Felius”, zijn moeder.
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