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VOORWOORD
Het zal de nauwkeurige lezer niet ontgaan zijn, dat we steeds te
maken gehad hebben met kleine gezinnen en weinig stamhouders.
Van 1500 - 1800 is er van veel nakomelingen geen sprake, in de
19e en 20e eeuw komt daar verandering in, we krijgen dan grote
gezinnen en aardig wat stamhouders.
't Is daarom goed, de drie geslachten nog eens door te nemen,
dat is het geslacht van Huijg, en het geslacht van Pieter, en
het geslacht van Abraham.
Nee, het geslacht van Maarten komt niet meer ter sprake, dat
geslacht is geheel uitgestorven.
Laten we beginnen met het geslacht van Huijg, hij was de oudste.
Als hij met zijn tweede vrouw de Zwaluwe verlaat en zich vestigt
te Klaaswaal, heeft hij nog geen enkel kind. Zijn vrouw is 39 jaar
als de zoon geboren wordt. Hij krijgt de naam Pieter Huijgen.
Deze is de vader van Leendert en deze weer was de vader van Joris.
Deze Joris woonde op Westmaas. Hij had 7 kinderen, maar slechts
één stamhouder. Het was weer een Leendert. En dan begint het,
want deze Leendert had 12 kinderen. Toch slechts twee stamhouders:
Joris en Jan. De familie breekt uit in menigte.
Joris heeft 12 kinderen en Jan heeft ook 12 kinderen.
Dat belooft wat. Ze woonden bijna allen op 's-Gravendeel.
We spreken dus met recht van de 's-Gravendeelse Middelhoeken.
Met het geslacht van Pieter loopt het niet veel anders.
Pieter had 1 zoon, Pieter Pieterse, en 2 kleinzonen: Jakob en Jan.
Het geslacht van Jan is geheel uitgestorven, het geslacht van
Jakob was gelukkiger. Jakob en Jan hadden beiden 12 kinderen, maar
zowel Jakob als Jan moesten 8 maal naar de begraafplaats om een
pasgeboren kind te begraven. Van Jan's familie is niets overgebleven, maar van Jakob's familie bleef de oudste zoon en de jongste
zoon leven.

-4Daar waren twee stamhouders. De oudste heette Pieter, de jongste
heette Frans. Daar zijn dus twee geslachten. Pieter had 1 zoon,
dat was Jakob. En deze nu was de vader van 12 kinderen. Er
waren 4 stamhouders. Ze woonden te Mijnsheerenland. We gaan dus
spreken over de Middelhoeken van Mijnsheerenland.
De kinderen van Frans zijn op Barendrecht terecht gekomen.
Ik noem ze daarom gaarne de Middelhoeken van Barendrecht.
We krijgen dan de kinderen nog van Pieter Middelhoek en Neeltje
Bremken. Daar waren 4 jongens bij. Maar Abraham alleen zorgde
voor een flink nageslacht. We kunnen spreken van de Middelhoeken
van Klaaswaal.
Eén van de zonen van Abraham heette Martinus Leonardus. Deze
woonde op Zwijndrecht. Hij had 2 zonen: Jan en Abraham. Jan
is verdronken, er bleef dus slechts 1 stamhouder over, en wel
Abraham.
Deze zorgde voor een apart geslacht. Abraham is 3 maal getrouwd
geweest en zorgde voor niet minder dan 14 kinderen.
De Middelhoeken van Zwijndrecht.
Er zijn duidelijk 5 groepen: van 's-Gravendeel, van Mijnsheerenland, van Barendrecht, van Klaaswaal en van Zwijndrecht.
Uit deze plaatsen vandaan zijn ze uitgezwermd.
In de vorige eeuw was het nog moeilijk om van woonplaats te
veranderen, dat gaat nu makkelijker. Toch zijn de 5 groepen nog
duidelijk, te herkennen.
Met medewerking van

Drs. A.J. Middelhoek.
Heisdorf, Luxembourg. ( G.D. )

Deel V.
Bijgewerkt tot 1974.
door Jan Middelhoek Sr.
Rotterdam, november 1983.
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-8Leendert Middelhoek.
Leendert Middelhoek was de kleinzoon van Huyg, en de
zoon van Pieter Huygen.
Hij was de broer van Kaatje Middelhoek.
Leendert werd 31 augustus 1797 geboren. Zijn moeder
heette Erkje van 't Hof.
Leendert heeft zijn gehele leven op Klaaswaal doorgebracht.
Hij stierf daar op 5 mei 1845. Het zal dus Ds. Schmeltzer
zijn, die de begrafenis geleid heeft.
Leendert was 47 jaar toen hij stierf.
Hij huwde te Klaaswaal met Adriaantje van Willigen (3-12-'23)
Dat was bij Ds. Gêrard Guillaume van den Broek.
Leendert Middelhoek en Adriaantje van Willigen hadden
5 kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.

Joris
Pieter
Heiltje
Hugo
Erkje

26
17
27
10
30

november
december
december
januari
juli

1824
1827 (naar USA)
1829
1833
1837.

Joris is 11 december 1885 te Westmaas overleden.
Pieter is naar Amerika geëmigreerd.
Hugo is 2 november 1835 reeds te Klaaswaal overleden.
Deze 5 kinderen zijn in de Hervormde Kerk van Klaaswaal
gedoopt. Joris door Ds. Gérard Guillaume van den Broek;
Pieter en Heiltje door Ds. Isaäc Hooykaas en Hugo en
Ekje door Ds. Jan Coenraad Schmeltzer. Erkje deed haar
belijdenis 13 april 1839. Ze deed dat in de Hervormde
Kerk. We zeggen dat met opzet, omdat haar ouders 22 juli
1841 zich los maakten van de Hervormde Kerk en overgingen
naar de Afgescheiden Kerk, zoals ze die kerk te Klaaswaal
noemden. De eerste kinderen zullen nog catechisatie gegaan hebben bij Ds. Schmeltzer.
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een openluchtsamenkomst van Afgescheidenen, gehouden
te Zuid-Beierland.
De mensen spraken van een hagepreek, een verboden preek.
Leendert Middelhoek en Adriaantje van Willigen hebben
zich 22 juli 1841 daarbij gevoegd en hebben Ds. Schmeltzer
en de Hervormde Kerk de rug toegekeerd.
De kinderen zijn gevolgd, behalve Erkje.
Het besluit van Leendert en Adriaantje
had grote gevolgen. Sinds 1841 zijn de meeste nakomelingen van Huyg Middelhoek gereformeerd.
De afgescheiden predikant Van Raalte ging
met vele kolonisten naar Noord-Amerika. Hij werd door
vele anderen gevolgd. De overtocht van Van Raalte begon
op 24 september 1846.
De tweede zoon van Leendert Middelhoek en Adriaantje
van Willigen is ook naar Amerika geëmigreerd, nl.
Pieter Middelhoek.
Hij was 17 december 1827 geboren en was in 1846 dus
19 jaar. Hij kan dus met de eerste groep meegegaan zijn.
Vooral door de aardappelziekte van 1845 was de armoede
en de werkloosheid ook te Klaaswaal enorm toegenomen.
Dat zal Pieter Middelhoek bewogen hebben zich bij de
vele Afgescheidenen te voegen, die naar Michigan
emigreerden.
Die godsdienstzaken gaven dikwijls grote verwijdering
en vervreemding tussen familieleden.
Leendert en Adriaantje voegden zich bij de Afgescheiden
Kerk.
Dat konden Abraham Middelhoek en zijn zuster Dina niet
verwerken. Deze broer en zuster kwamen beiden van Strijen.
Abraham woonde al 19 jaar te Klaaswaal, want hij deed
daar al in 1822 zijn belijdenis. (blz. 96)
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Klaaswaal. 1 januari 1832 werd hij tot diaken verkozen
en soms fungeerde hij als voorzanger.
Leendert en Adriaantje van de kerk af! Ze waren Afgescheidenen geworden. Een reden om elkaar nooit meer aan te kijken.
Daar kwam nog wat bij.
Abraham had het oog laten vallen op een huis met schuur,
gelegen aan de Voorstraat.
Als hij dat eens krijgen kon voor zijn wagenmakerij, dat
zou een hele verbetering zijn.
Het was te koop!
Maar om te kopen moet je geld hebben, en dat had Abraham
niet. De verkoper beloofde geduld. Misschien kon Abraham
geld lenen, of kon hij een paar goede borgen krijgen.
Terwijl Abraham bezig is om vrienden te bezoeken, kwamen
die Afgescheidenen met Leendert er ook bij en kochten het
mooie plekje voor zijn neus weg. Ze gingen er een kerkje
op bouwen. Abraham heeft voor de Afgescheidenen nooit
meer een goed woord over gehad.
Joris Middelhoek
1824 - 1885.
Joris is de enige stamhouder. Pieter had misschien ook
wel kinderen, maar hij is naar Amerika geëmigreerd. Zijn
nakomelingen wonen misschien in Grand Rapids. We hebben
er niets over vernomen. Joris dus, de zoon van Leendert
Middelhoek en Adriaantje van Willigen werd 26 november
1824 te Klaaswaal geboren.
Joris is getrouwd geweest met Neeltje Lageweg.
Joris is op Klaaswaal geboren, maar hij is daar niet
gebleven.
We kunnen met reden zeggen dat zijn woonplaats Westmaas
was. Hij had 7 kinderen, en die zijn allen te Westmaas
geboren.
Hier zijn de 7 kinderen:

-111. Leendert
overl.
2. Adriaantje
overl.
3. Leendert
overl.
4. Adriaantje
overl.
5. Pieter
overl.
6. Pieter
overl.
7. Jannigje
overl.

11
9
19
11
20
19
29
28
5
8
13
7
13
6

augustus
januari
oktober
februari
juli
maart
december
januari
augustus
augustus
maart
april
augustus
juli

1849
1851
1850
1851
1852
1915
1854
1867
1857
1859
1861
1891
1864
1943

te Westmaas.
te Westmaas.
te 's Gravendeel.
te Westmaas .
te Westmaas.
te Westmaas.
te Numansdorp.

Alleen Leendert en Jannigje hebben de huwbare leeftijd bereikt.
Jannigje is getrouwd geweest met Adriaan van Ballegooyen,
die 24 september 1868 geboren is. Jannigje is te Numansdorp
overleden.
De familie van Huyg Middelhoek heeft zowat een halve
eeuw op Klaaswaal gewoond. Daarna wordt het Westmaas en
's Gravendeel.
Neeltje Lageweg is op hoge leeftijd te 's Gravendeel overleden.
Mijn zegsman, Pieter Middelhoek van 's Gravendeel
heeft haar nog gekend.
Joris Middelhoek stierf te Westmaas, 11 december 1885.
Abraham, de wagenmaker van Klaaswaal stierf 9 januari 1884.
Ze zijn elkaars tijdgenoten geweest.
Zoals ik al schreef: van de 7 kinderen van Joris Middelhoek en
Neeltje Lageweg zijn er maar twee volwassen geworden.
De stamhouder heette Leendert.
Deze Leendert moet ook nog lang te Westmaas gewoond hebben
5 van zijn 12 kinderen zijn nog te Westmaas geboren.
Maar in 1885 wordt het 6e kind te 's Gravendeel geboren.
Sinds 1885 kunnen we dus spreken over de 's Gravendeelse
familie. De grootvader van deze Leendert is met zijn gezin
22 juli 1841 naar de Afgescheiden Gereformeerde Kerk overgegaan. Zo komt het dat de meeste 's Gravendeelse Middelhoeken nu gereformeerd zijn.
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1852 - 1915
1855 - 1925
Leendert Middelhoek is 20 juli 1852 te Westmaas geboren
en is 19 maart 1915 te 's Gravendeel gestorven, 62 jaar oud.
Maria de Groot is 16 september 1855 te Mijnsherenland
geboren en is 17 oktober 1925 te 's Gravendeel gestorven,
70 jaar oud.
12 kinderen.
1. Joris
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
24
Pieter
9
24
Jan
10
12
Maria
21
30
Neeltje
11
19
Pieter
1
24
Maria
6
22
Maria
4
22
Willem
17
13
Maria Pietertje 12

11. Willem
12. Adriaantje

28
22
9
12

december
november
juni
maart
mei
augustus
juli
januari
augustus
juli
mei
mei
mei
december
juli
juli
september
januari
oktober
mei
augustus
oktober
februari

1877
1946
1879
1881
1880
1942
1881
1882
1882
1955
1885
1970
1887
1887
1888
1889
1889
1890
1891
1926
1893
1970
1895
1965

te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te

Westmaas,
's Gravendeel.
Westmaas,
Westmaas.
Westmaas,
's Gravendeel.
Westmaas,
Westmaas.
Westmaas,
Rijsoord.
's Gravendeel,
Sliedrecht.
's Gravendeel,
's Gravendeel.
's Gravendeel,
's Gravendeel.
's Gravendeel,
's Gravendeel.
's Gravendeel,

te
te
te
te

's Gravendeel,
Goederede.
's Gravendeel,
Schiedam.
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Maria de Groot kreeg 12 kinderen in 8 jaar.
Een vrouw kreeg het tal, dat zij hebben moest, werd
fatalistisch opgemerkt. Dat was nu eenmaal zo, daar
deed je niets aan.
De kindersterfte was groot. De natuur aborteerde zelf.
Of zoals men zei: het graf hielp mee.
5 van de kinderen stierven op zeer jeugdige leeftijd.
Leendert, de vader van dit twaalftal, moest als vlaswerker een loontje verdienen. Met vlassen kon de knecht
niet veel verdienen, dat lazen we in de Pastorie van
Mastland: acht stuivers per week.
Maar Leendert verdiende wat bij met stoelenmatten.
Dat werden dan wel lange werkdagen!
Bijzonderheden over 1, 3, 5, 6, 10, 11 en 12.
1. Joris.
De 1e stamhouder van de 's Gravendeelse Middelhoeken.
Hij was stoker-machinist op een fabriek.
Hij had een gezin met 12 kinderen, evenals zijn ouders.
Zijn vrouw heette Cornelia Bax.(gehuwd 29-6-1901)
Joris werd 2 december 1877 geboren te Westmaas en is
24 november 1946 te 's Gravendeel overleden, 68 jaar oud.
Zijn vrouw, Cornelia Bax, werd 31 december 1881 geboren
en is in januari 1968 te 's Gravendeel overleden, 86
jaar oud.
3. Jan.
De 2e stamhouder van de 's Gravendeelse Middelhoeken.
Hij was olieboer, eerst vlaswerker.
Hij had een gezin met 11 kinderen.
Zijn vrouw heette Elisabeth Belder.
Jan werd 10 mei 1880 te Westmaas geboren en is 12 augustus
1942 te 's Gravendeel overleden, 62 jaar oud.
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Maasdam geboren en is 29 maart 1939 te 's Gravendeel
overleden, 56 jaar oud.
Zij was de dochter van Bastiaan Belder en Jaapje
Tieleman.
5. Neeltje.
Neeltje is te 's Gravendeel geboren op 11 augustus 1882.
Ze is gehuwd met A. Wiekeraadt op 10 april 1909. Hij is
geboren te Heerjansdam op 23 augustus 1884.
Ze hebben 8 kinderen en woonden eerst te Barendrecht,
en nu wonen ze te Rijsoord, gemeente Ridderkerk.
Wiekeraadt en zijn zoons zijn electro-monteurs.
Ik vind in het telefoonboek:
L. Wiekeraadt, Berliozstraat 63, el. techn. rep. en
J. Wiekeraadt, Jhr. de Savornin Lohmanstraat 98,
radio-t.v.-monteur.
6. Pieter.
Pieter werd 1 mei 1885 te 's Gravendeel geboren en is
24 mei 1970 te Sliedrecht overleden, 85 jaar oud.
Hij was kapitein op de veerboot Dordrecht/Wieldrecht.
Zijn vrouw heette Jannigje van Vugt. Ze werd 4 oktober
1888 te Strijen geboren en is 23 juni 1959 te Dordrecht
overleden, 70 jaar oud.
Hun huwelijk werd gesloten op 19 februari 1910 te
's Gravendeel.
Ze woonden achtereenvolgens te Dubbeldam, 's Gravendeel,
Sliedrecht en Dordrecht.
De enige dochter Maria werd 19 april 1910 te Dubbeldam
geboren, en zij is 5 februari 1963 te Dordrecht overleden,
52 jaar oud.
Die dochter is tweemaal gehuwd geweest. De eerste maal
met Joost Brand, en de tweede maal met Jan Nijhuis.

-1510. Maria Pieternella.
Ze was gehuwd met T.v.d. Stel.
Ze stierf op 35-jarige leeftijd, als moeder van 8 kinderen.
Aantekening bij 10. Maria Pieternella.
Neeltje v. d. Heiden- v. d. Stel, Piet Heinstraat 82,
zond mij het volgende schrijven:
Hierbij stuur ik U mijn gegevens op van mijn familie en wil ik U vertellen, dat mijn
moeder stierf toen haar jongste kindje 14 dagen oud was.
Dat is natuurlijk heel wat geweest. Het was het 10e kind in
12 jaar tijd.
Vader is toen weer bij zijn moeder ingegaan met de twee oudste
en de twee jongste kinderen. De andere 4 zijn toen verdeeld
geworden onder ooms en tantes.
Er waren toen al twee kinderen dood: het oudste kind van 9
maanden oud en op één na het jongste kind van 3 1/2 maand. Van
dat kind weet ik niet precies wanneer het geboren en gestorven is.
Ikzelf ben bij oom Willem Middelhoek grootgebracht.
Mijn zuster Co is grootgebracht bij oom Pieter Middelhoek,
die veerbootkapitein was.
De tak van deze oom Pieter is geheel uitgestorven, maar van
oom Willem leeft er nog een dochter, die gehuwd is met
C. Haak. Ze hebben 3 zoons en ze wonen Koppeldijk 77, 3079TS
Rotterdam. Onze vader is 2 jaar geleden overleden, op 87
jarige leeftijd, dat is heel oud. Hij stierf in 1978. Ook is
onze oudste broer overleden, in januari van dit jaar, precies
een jaar na vader. Hij stierf om precies te zijn 27 januari
1979. Hij was een varensgezel.
11. WilIem.
Willem werd 28 mei 1893 te 's Gravendeel geboren.
Hij was fabrieksarbeider (stikstofindustrie) .
Hij was gehuwd met Johanna Pieternella Alleblas, die
30 juli 1892 geboren werd.
Ze zijn 22 april 1926 gehuwd.
Ze hebben 1 dochter, die eerst in Lombardije (Rotterdam-Z)
woonde en later in Rotterdam (IJsselmonde). Nog vroeger
heeft ze in 's Gravendeel en Dordrecht gewoond.
De dochter heet Maria Jacoba en is geboren op 5 juni 1927.
Ze is 15 augustus 1951 gehuwd met C. Haak.
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Ook wel Jannetje genoemd.
Ze werd 9 oktober 1895 te 's Gravendeel geboren.
Ze is op 3 mei 1917 getrouwd met H. de Bruyn te Schiedam.
Hij werd 18 maart 1895 te Kethel geboren.
Ze hebben drie zoons.
En wonen te Schiedam, of liever woonden te Schiedam,
L. Ramaekerstraat 139. Ze komen in het telefoonboek van
1978 niet meer voor.
Leendert Middelhoek en Maria de Groot hadden 12 kinderen,
waarvan er 7 in leven gebleven zijn, 4 jongens en 3
meisjes.
De jongens waren Joris en Jan, beiden te Westmaas geboren;
en Pieter en Willem, beiden te 's Gravendeel geboren.
Joris en Jan hadden beiden een groot gezin, de één met
12 de andere met 11 kinderen.
Over Pieter en Willem zijn we gauw uitgepraat; ze hadden
beiden maar 1 dochter.
De grote gezinnen van Joris en Jan zijn een nadere
bespreking waard.
Joris had 6 jongens en 6 meisjes.
Jan had 7 jongens en 4 meisjes.
In 1953 bij de februaristorm werd het huis van Joris
Middelhoek en Cornelia Bax door de vloed totaal verwoest.
Joris was toen reeds overleden.
De laatste gegevens zijn van 28 mei 1974.
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De eerste stamhouder van de 's Gravendeelse Middelhoeken.
Stoker-machinist.
12 kinderen.
Joris, geboren 2 december 1877 te Westmaas, overleden
24 november 1946 te 's Gravendeel.
Cornelia Bax, geboren 31 december 1881 te Westmaas,
overleden in januari 1968 te 's Gravendeel.
Nakomelingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Maria
1902,
Gijsbert
1903,
Leendert
1905,
Aagje
1906,
Neeltje
1908,
Jan
1910,
Adriaantje 1912,
Pieter
1916,
Cornelia
1918,
Willem 4-8-1920,
Jannigje
1922,
Jacob 1924,

overleden
overleden
overleden

1971
1969

overleden

1967

Op 28 mei 1974 waren er van de twaalf drie overleden,
de anderen leefden op die datum nog.
We bespreken nu de kinderen en hun huisgezinnen in
dezelfde volgorde.
1. Maria Middelhoek.
Geboren in 1902.
Ze is gehuwd met Sinus G. Bijl, vlaswerker, geboren in 1901.

-18Ze wonen te 's Gravendeel.
Gereformeerd.
Ze hebben vier kinderen:
1. Goris Bijl, gehuwd met Arina Kooper.
Hij is geboren 23 januari 1927, en zij 13 december 1933.
Nederlands Hervormd.
Hij is voorman op een tegelfabriek.
Eén kleinkind:
Carolineke Bijl,
geboren 25 april
Ze gaat op de paedagogische academie.

1955.

2. Joris Bijl, gehuwd met Abraham Lagerwerf.
Hij is geboren 12 december 1927, en zij 20 september
1935. Nederlands Hervormd.
Hij is een bouwvakker.
Drie kleinkinderen:
Maria Cornelia Bijl,
Elizabertus Bijl,
Huiberdina Bijl,

geboren 26 januari
geboren 18 januari
geboren 20 mei

3. Trijntje Bijl, gehuwd geweest met A. Kranendonk
(gescheiden) in 1925 geboren. Nu gehuwd met
Joop Schreuder.
Zij is geboren 3 april 1929, en hij 29 januari
De vier kinderen zijn uit het eerste huwelijk.
Nicolaas Kranendonk,
Maria Kranendonk,
Cornelis Kranendonk,
Jan Kranendonk,

geboren
geboren
geboren
geboren

29
28
20
13

juni
januari
juni
september

1955
1957
1964.

1929.

1952
1955
1959
1961.

4. Cornelia Bijl, gehuwd met Gerard Louman.
Zij is geboren 10 juli 1934, hij is geboren 9 juni 1933.
Nederlands Hervormd.
Hij is huisschilder.

-19Vier kleinkinderen:
Carolientje Louman,
Gerard Louman,
Paul Louman,
Sylvia Louman,

geboren 1 mei
geboren 20 januari
geboren 5 oktober
geboren 5 oktober

1960
1963
1965
1965.

2. Gijsbert Middelhoek. Overleden.
Geboren 12 maart 1903.
Hij is gehuwd met Cornelia Barendrecht, geboren 12 maart 1917.
Hij is tuinder van beroep.
Ze wonen te 's Gravendeel.
Ze hebben vijf kinderen:
1. Cornelia Middelhoek, gehuwd met Arie v.d. Linden.
Zij is geboren 24 maart 1946, hij is geboren
24 augustus 1934.
Gereformeerd.
Eén kleinkind:
Jacob Gijsbert v.d. Linden.
2. Joris Middelhoek, gehuwd met Jannigje Jacoba Kranendonk.
Hij is geboren 8 juli 1948, zij is geboren 21 juni 1954.
Hij is metselaar van beroep.
Eén kleinkind:
Gijsbert Huibert

geboren 30 juli

1971.

3. Pietertje Middelhoek, ongehuwde moeder.
Zij werd geboren 26 december 1949.
Eén kleinkind:
Pietertje Cornelia,

geboren 11 maart

4. Nicolaas Middelhoek, ongehuwd.
Hij is evenals Leendert geboren 31 december 1951.
5. Leendert Middelhoek, ongehuwd.
Hij is evenals Nicolaas geboren 31 december 1951.

1974

-203. Leendert Middelhoek.
Geboren 3 maart 1905.
Overleden 13 februari 1971, bijna 66 jaar.
Hij was gehuwd met Maaike Kleinjan, geboren 2 april 1908.
Christelijk gereformeerd.
Wonen te 's Gravendeel.
Ze hebben zes kinderen gehad, waarvan 1 overleden.
1. Joris Middelhoek,
geboren 2 januari 1934, overleden 22 augustus 1934.
2. Joris Leendert Middelhoek,
gehuwd met Maartje Smids.
Hij is geboren 10 mei 1936, zij is geboren
16 januari 1937.
Hij is employee bij Philips, electronica.
Ze wonen nu in Terneuzen, Cederstraat 4,
tel. 01150/5075.
Nederlands Hervormd.
3. Pietertje Cornelia Middelhoek,
gehuwd met Dirk Hendrik v.d. Ree.
Zij is geboren 13 februari 1938; hij is geboren
21 december 1935.
Nederlands Hervormd.
Hij is bij de Marine.
Drie kleinkinderen:
Maaike Maria v.d. Ree, geboren 22 maart
1961.
Marie Jennie v.d. Ree, geboren 31 december 1963.
Leonard Dirk v.d. Ree, geboren 24 september 1972.
4. Leendert Middelhoek,
gehuwd met Johanna van Drongelen.
Hij is geboren 1 augustus 1939, zij is geboren
29 november 1924.
Nederlands Hervormd.
Heier van beroep.

-215. Cornelia Middelhoek,
gehuwd met Antoni van Alfen.
Zij is geboren 19 september 1946, hij is geboren
1 juli 1945.
Nederlands Hervormd.
Timmerman van beroep.
6. Johanna Middelhoek,
gehuwd met Pieter Brans.
Zij is geboren 28 juni 1953, hij is geboren
14 november 1953.
4. Aagje Middelhoek.
Was gehuwd met Piet van Dam.
Zij is geboren 26 oktober 1906.
Hij is geboren 3 augustus 1903.
Hij is overleden 10 februari 1969.
Wonen in 's Gravendeel.
Hij was schipper.
Ze hebben drie kinderen:
1. Pieter van Dam,
gehuwd met Fransien Rekman.
Hij is geboren 29 december 1929, zij 8 april 1943.
Twee kleinkinderen:
Pieter van Dam,
geboren 5 december
Bart van Dam,
geboren 27 juli

1964.
1967.

2. Joris van Dam,
gehuwd met Lenie Groen.
Hij is geboren 22 juli 1932, zij 13 december 1936.
Twee kleinkinderen:
Pieter Lenie van Dam,
geboren 27 juli
Japie van Dam,
geboren 15 juli

1965.
1967.

3. Willem van Dam,
gehuwd met Maaike Riksoord.

-22Hij is geboren 16 oktober 1933, zij is geboren in 1942.
Twee kleinkinderen:
Petra van Dam,
geboren 8 april
1958.
Gerrit van Dam,
geboren 2 juli
1966.
5. Neeltje Middelhoek.
Is gehuwd met Arie in 't Veld.
Zij is geboren 29 april 1908, hij is geboren 18 juli 1903.
Ze wonen te 's Gravendeel.
Hij was vlaswerker.
Ze hebben zes kinderen:
1. Maaike in 't Veld, gehuwd met Jan van Twist.
Zij is geboren 8 juli 1929, hij is geboren 12 december 1925.
Vier kleinkinderen:
Willie van Twist, gehuwd met Karel Hare.
Zij is geboren 7 januari 1949, hij 14 januari 1949.
Een achterkleinkind:
Marcel Hare, geboren 2 juni 1968.
Arie van Twist, gehuwd met Janneke Mol.
Hij is geboren 27 maart 1951, zij 25 september 1954.
Een achterkleinkind:
Margaretha van Twist, geboren 26 december 1971.
Hendrik van Twist,
ongehuwd, geboren 5 juli 1955.
Jan van Twist,
ongehuwd, geboren 7 oktober 1957.

-232. Cornelia in 't Veld, gehuwd met Hendrik Mol.
Zij is geboren 14 december 1931, hij is geboren
23 december 1929.
Twee kleinkinderen:
Bastiaantje Mol, gehuwd met Andries Smaal.
Zij is geboren 12 september 1952, hij 3 augustus 1952.
Een achterkleinkind:
Reinier Hendrik Smaal, geboren 2 januari 1974.
Gijsbertus Mol, ongehuwd, geboren 3 juni 1961.
3. Jan in 't Veld, gehuwd met Aria Berkman.
Hij is geboren 18 oktober 1933, zij 7 januari 1935.
Twee kleinkinderen:
Arie in 't Veld, geboren 28 mei 1960.
Gijsbertha Neeltje in 't Veld, geboren 3 februari 1963.
4. Joris in 't Veld, gehuwd met Cornelia Zwartbol.
Hij is geboren 30 augustus 1936, zij 22 februari 1938.
Een kleinkind:
Gijsbertha Neeltje in 't Veld, geboren 13 december 1966.
5. Elizabeth in 't Veld, gehuwd met Adrianus Verkerk.
Zij is geboren 30 december 1939, hij 19 oktober 1941.
Vier kleinkinderen:
Macheltje Verkerk, geboren 19 maart 1963.
Neeltje Elizabet Verkerk, geboren 7 oktober 1967.
Abram Verkerk, geboren 27 januari 1968.
Gijsbert Verkerk, geboren 2 januari 1969.
6. Gijsbert in 't Veld,
Geboren 26 mei 1944.
Tijdens een dagje uit naar de Wilgenplas in Rotterdam
verdronken op 12 augustus 1959, tijdens een familiereünie.
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Gehuwd met Janna Kranendonk.
Hij is geboren 24 juli 1910, zij 13 maart 1911.
Ze wonen in 's Gravendeel.
Hij is heftruckchauffeur.
Ze hebben acht kinderen:
1. Joris Middelhoek, gehuwd met Regina Janna Baas.
Hij is geboren 31 maart 1939, zij 12 januari 1941.
Drie kleinkinderen:
Hermine Middelhoek, geboren 21 december 1965.
Jacob Middelhoek, geboren 26 september 1967.
Albert Joris Middelhoek, geboren 20 augustus 1970.
2. Albertje Jacoba Johanna Middelhoek, geboren in 1943(?)
3. Herman Middelhoek, geboren 28 juli 1941.
Tijdens een dagje uit naar de Wilgenplas in Rotterdam
verdronken op 12 augustus 1959 tijdens een familiereünie.
4. Albertje Middelhoek, geboren 3 juni 1940(?)
verbrand 17 december 1940(?)
5. Cornelia Middelhoek, gehuwd met Arie van Waardenberg.
Zij is geboren 1 oktober 1946, hij 19 november 1943.
6. Jacoba Johanna Middelhoek, gehuwd met Melis Mol.
Zij is geboren 11 december 1950, hij 30 juni 1948.
7. Maria Middelhoek, geboren 24 januari 1953.
Verpleegster.
8. Albertje Middelhoek, gehuwd met Leendert Wildeman.
Twee kleinkinderen:
Albertje Wildeman, geboren 13 juni 1969.
Jannetje Wildeman, geboren 15 september 1973.
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Gehuwd met Gerrit Boertje.
Zij is geboren 7 juni 1912, hij 5 februari 1912.
Ze zijn geboren te 's Gravendeel, maar wonen nu te
Puttershoek.
Hij is fabrieksarbeider.
Twee kinderen:
1. Dirk Boertje, geboren 22 juli 1948, overleden
5 januari 1952.
2. Cornelia Boertje, is gehuwd met Marinus van Ingen.
Zij is geboren 1 augustus 1949, hij is geboren
5 september 1949.
Een kleinkind:
Adriaantje van Ingen, geboren 16 september 1972.
8. Pieter Middelhoek.
Gehuwd met Hermine van der Stel.
Hij is geboren 8 juli 1916, zij is geboren 15 juni 1925.
Ze woont te 's Gravendeel.
Hij is timmerman, vroeg gepensioneerd wegens invaliditeit.
Hij is/was ouderling in de Gereformeerde Kerk.
Vier kinderen:
1. Joris Middelhoek, is gehuwd met Catharina Leijdens.
Hij is geboren 23 maart 1947, zij 25 mei 1949.
Ze wonen te Numansdorp.
Hij is timmerman/voorman.
2. Margaritha, is gehuwd met Nico Kooyman.
Zij is geboren 3 januari 1950, hij 29 januari 1949.
Hij is programmeur.
Diaken van de Gereformeerde Kerk.
Ze wonen te Dordrecht, Noorderkroonstraat 46,
tel. 078/72051.
Twee kleinkinderen (tweeling):
Hermine C. Kooyman, geboren 10 maart 1973.
Cornelia H. Kooyman, geboren 11 maart 1973.

-263. Cornelia,is gehuwd met Jac. D. Oostveen.
Zij is verpleegster.
Hij is kommies bij de belastingen.
Zij is geboren 3 januari 1950, hij in 1946.
Ze wonen te Numansdorp.
4. Bastiana, is gehuwd met Martien van Kleef.
Zij is geboren 3 januari 1950, hij 1 april 1949.
Hij is metaalbewerker.
Ze wonen te 's Gravendeel.
Een kleinkind:
Hermine van Kleef, geboren 31 maart 1972.
Pieter Middelhoek heeft veel gegevens van deze tak van
de familie verzameld.
9. Cornelia Middelhoek.
Gehuwd met Hendrik Alebregse.
Zij is geboren 18 mei 1918, hij 13 december 1914.
Hij is kraanmachinist.
Ze wonen te Puttershoek.
Twee kinderen:
1. Joris Alebregse, gehuwd met Maria van Ingen.
Hij is geboren 13 augustus 1955, zij 28 december 1953.
2. Jacob Alebregse, ongehuwd, geboren 19 februari 1956.
10. Willem Middelhoek.
Hij is geboren in 1921.
Overleden 17 februari 1967.
Hij was geestelijk gehandicapt. Hij werd 45 jaar.
Hij woonde te 's Gravendeel.
11. Jannigje Middelhoek.
Zij is gehuwd met Hugo Oostveen.
Ze is geboren 28 juli 1922, hij is geboren 5 augustus
1916.
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Hij is daar kapper.
Zij is diaken in de Gereformeerde Kerk.
12. Jacob Middelhoek.
Gehuwd met Leentje Bart.
Hij is geboren 4 juni 1924, zij is geboren 5 april 1926.
Ze wonen te Waddinxveen, tel. 01828/6753, Fortunalaan 1.
Hij is uitvoerder van werken.
Hij is diaken geweest te 's Gravendeel en ouderling te
Oss en Bergen op Zoom.
Jacob de jongste was in 1974 50 jaar oud.
Overzicht.
Het grote gezin van Joris Middelhoek en Cornelia Bax.
Joris, geboren te Westmaas op 2 december 1877, overleden
te 's Gravendeel 24 november 1946.
Cornelia, geboren 31 december 1881, overleden te 's Gravendeel januari 1968.
Hij was stoker-machinist.
Gereformeerd .
Het overzicht geeft de familiestand weer op 28 mei 1974.
Ze zijn voor een groot deel verstrekt door Pieter Middelhoek,
Bevershoekstraat 109, 's Gravendeel.
In 1974 waren beide ouders Joris en Cornelia overleden.
Joris Middelhoek en Cornelia Bax hadden 12 kinderen,
waarvan er in 1974 2 gestorven waren. Gebleven 10.
Ze hadden in 1974 40 kleinkinderen, waarvan er 2 stierven.
Gebleven 38.
In 1974 hadden ze 46 achterkleinkinderen, waarvan er
2 verdronken. Gebleven 44
In 1974 hadden ze 3 achterachterkleinkinderen, dat is 3.
Samen nog in leven 10 + 38 + 44 + 3 = 95
Van die 95 zijn er 36 die de achternaam Middelhoek dragen.

-28De februaristorm van 1953.
Als bijzonderheid moeten we nog melden, dat het huis
van de weduwe Cornelia Middelhoek-Bax te 's Gravendeel
totaal verwoest werd door water en storm.
Familiereünie.
De kinderen en kleinkinderen van Joris Middelhoek en
Cornelia Bax plachten soms een familiereünie te houden.
Ze gingen dan gezamenlijk een dagje uit.
Dat deden ze ook 12 augustus 1959. Een gezellig dagje
naar de Wilgenplas in Rotterdam.
Op die dag zijn twee leden van de familie verdronken.
Het was een jongen van Neeltje, die Gijsbert in 't Veld
heette. Hij was 26 mei 1944 geboren en was dus 15 jaar.
De andere was een zoon van Jan Middelhoek, hij heette
Herman Middelhoek en was 28 juli 1941 geboren en toen
het ongeluk gebeurde was hij al 18 jaar.
Een jongen van 15 en een jongen van 18.
De vakantievreugde werd wreed verstoord.
Ze werden beiden uit het water gehaald, maar het was
te laat. Er hebben zich aan die oever emotionele tonelen
afgespeeld, dat kan ieder zich voorstellen.
Doe het licht uit.
In het gezin van Pieter Middelhoek werd een drieling
geboren. Toen de tweede er was en de dokter merkte dat
er nog meer op komst was, moet hij gezegd hebben: "Piet,
doe de lamp uit, ze komen op het licht af".
Piet moet zo in de war geweest zijn, dat hij deed wat
de dokter gekscherend bedoelde. Alles verliep goed. Geboren
werden: Margaritha, Cornelia en Bastiana.
Toen de meisjes teeners waren, kwamen ze op een fietstocht terecht in de camping van Westerschouwen. De kampbeheerder heette Arie Middelhoek. Een aardig moment.
Het was de zoon van neef Koos van Klaaswaal.
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Jan, geboren te Westmaas op 10 mei 1880, overleden te
's Gravendeel 12 augustus 1942.
Gehuwd met Elisabeth Belder, 26 juli 1882 geboren te
Maasdam en 29 maart 1939 overleden te 's Gravendeel.
Hij was eerst landarbeider en daarna werkte hij op de
vlasfabriek. Om gezondheidsredenen moest hij dat werk
opgeven en ging hij in Petroleum handelen.
Gereformeerd.
Het overzicht geeft de familiestand weer op 28 mei 1974.
Ze zijn voor een groot deel verstrekt door Willem Middelhoek,
Monstersestraat 78, Den Haag, tel. 070/648646.
In 1974 waren beide ouders Jan en Elisabeth overleden.
Jan Middelhoek en Elisabeth Belder hadden 11 kinderen,
waarvan er in 1974 3 gestorven waren. Gebleven 8
Ze hadden in 1974 21 kleinkinderen en 30 achterkleinkinderen. Nog geen achterachterkleinkinderen zoals Joris en Cornelia.
Samen waren er nog in leven 8 + 21 + 20 = 59.
Van die 59 zijn er 27 die de naam Middelhoek dragen.
1. Maria Middelhoek.
Is gehuwd met L. Naaktgeboren.
Ze wonen te 's Gravendeel. Zij is geboren 22 april 1907,
hij 29 februari 1908.
Ze hebben 5 kinderen.
1. Teuntje Naaktgeboren.
Ze is gehuwd met Johan Okkers.
Hij is een bouwvakker.
Ze hebben 1 kind.
2. Elisabeth Naaktqeboren.
Ze is gehuwd met Willem Donk.
Hij is een bouwvakker.
Ze hebben 3 kinderen.
3. Manus Naaktgeboren.
Ongehuwd.
4. Jaapje Naaktgeboren.
Ze is gehuwd met Kobus Swemmelaar.
Hij is een automonteur.
Ze hebben 2 kinderen.
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Zij is gehuwd met Pieter Kroone.
Hij is stoffeerder.
Ze hebben 2 kinderen.
2. Jaapje Middelhoek.
Jaapje was een geestelijk gehandicapt meisje, geboren
te 's Gravendeel op 24 februari 1909. Ze is 12 jaar
lang verpleegd in "Endegeest" te Oegstgeest, waar ze
29 november 1929 overleden is.
3. Bastiaan Middelhoek.
Is gehuwd met Neeltje Saarloos.
Hij is geboren 13 mei 1911, zij is geboren 31 december 1917.
Ze wonen te 's Gravendeel.
Ze hebben 1 kind.
1. Elisabeth Middelhoek, gehuwd met Christiaan Leendert
v.d. Heyden. Hij werd geboren 7 februari 1934.
Hij is gemeentearbeider te Puttershoek.
Ze hebben 3 kinderen.
Leendert Christiaan v.d. Heyden, 7 november 1963.
Bastiaan v.d. Heyden, 29 mei 1965.
Martin v.d. Heyden, 13 augustus 1969.
4. Neeltje Middelhoek.
Ze is gehuwd met A. Lugthart.
Zij is geboren in 1912. Hij is geboren 14 februari 1908.
Hij kwam van Dubbeldam. Ze wonen nu te Waddinxveen. Het
zijn L.O.M. medewerkers. Ze hebben te Waddinxveen een
loonbedrijf. Ze lenen zich uit met traktoren voor landbouw- en graafwerkzaarnheden.
Allen zijn in het bedrijf, tel. 01828/2796.
Er zijn 6 kinderen.
1. Anton Lugthart , 2 november 1934.
Hij heeft 5 kinderen.
2. Jan Lugthart, 18 oktober 1938, overleden 23 juni 1971.
Hij heeft 2 kinderen.
3. Cornelis Lugthart, 16 december 1939.
Hij heeft 3 kinderen.
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Zij heeft 4 kinderen.
5. Dirkje Elisabeth Lugthart, 8 januari 1946.
Zij heeft 3 kinderen.
6. Leendert Lugthart, 8 januari 1948.
Hij heeft 2 kinderen.
5. Leendert Middelhoek.
Geboren 25 december 1914 te 's Gravendeel. Ongehuwd.
Hij is verongelukt op 13 september 1945 te Renkum.
Hij was eigenlijk landarbeider, maar werd in 1945
ingezet voor herstelwerkzaamheden aan een spoorbrug te Renkum.
Hij heeft achtereenvolgens gewoond te Maasland, Dubbeldam en
's Gravendeel.
6. Arie Middelhoek.
Geboren 30 januari 1917 en als baby gestorven 28 mei 1918.
7. Joris Middelhoek.
Geboren te 's Gravendeel op 7 mei 1918.
Hij huwde met Catharina Lagedijk geboren 12 april 1914.
Ze wonen te Dordrecht, Atmosfeerstraat 19, tel. 078/74821.
Hij is fabrieksarbeider.
Zij is gezinsverzorgster.
Ze hebben geen kinderen.
8. Arie Middelhoek.
De Middelhoeken in Canada:
Arie Middelhoek geb. 25-5-1920 en Hendrika Kolmsberg
geb. 21-5-1923.
Ze hebben 5 kinderen: .
1. Jan Middelhoek en Judy Gail Schnell
geb. 10-6-1946 geb. 6-1-1949 gehuwd 6-4-1968
kinderen:
Hussell John geb. 7-11-1959
David Allen geb.18-5-1972
2. Johannes Hendrikus (Henry) geb. 3-1-1948

-323. Hendriksje (Henny) Middelhoek en Ernst Edward Doizard
geb. 25-3-1950 geb. 7-4-1947 geh. 15-6-1968
kinderen:
Brent Ernst geb. 15-8-1968
Blake Ronald geb. 10-6-1973
4. Elizabeth (Lizzy) Middelhoek en Douglas Henry Frederick
geb, 26-10-1955 geb. 1-6-1954 geh. 16-12-1972
kinderen:
Leonard Douglas geb. 2-2-1973
Steven Allen geb. 25-6-1975
Lesley Annette geb. 20-10-1978
5. Denise
geb. 25-2-1966
Het Rampenfonds heeft Arie, die door de februarivloed
van 1953 geruïneerd werd, in staat gesteld in Canada
een nieuw leven te beginnen.
Ik heb deze Arie 19 september 1978 om inlichtingen geschreven.
Ze emigreerden in oktober 1953 naar Wainwright, Box 196,
Alberta, Canada.
9. Pieter Middelhoek.
Geboren te 's Gravendeel op 9 september 1921.
Hij huwde met Anna Josina de Zeeuw, geboren 27 juni 1925.
Ze wonen te 's Gravendeel.
Hij was wel ouderling in de Gereformeerde Kerk.
Hij is betonwerker.
Ze hebben 2 kinderen.
1. Elisabeth Middelhoek, 25 januari 1952.
2. Jan Middelhoek, 23 mei 1958.
10. Maartje Middelhoek.
Geboren te 's Gravendeel op 30 april 1923.
Ze is ongehuwd.
Ze is huishoudster.
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Geboren te 's Gravendeel op 12 juni 1926.
Hij is gehuwd met Jaantje Vrolijk, die 11 maart 1928
te 's Gravenhage geboren werd.
Er zijn twee kinderen.
1. Maria Middelhoek, 31 oktober 1952.
Aangetekend op 29 maart 1974.
2. Jan Middelhoek, 13 november 1959.
Willem, de vader is P.T.T. ambtenaar, Hoofd employee
Technische Dienst. Tel. 070/648646, Monstersestraat 78.

De veerbootkapitein.
Het was Willem uit Den Haag, die sprak over zijn oom
Pieter, die kapitein was op de veerboot Dordrecht/
Wieldrecht.
Oom Pieter wist met zekerheid te vertellen dat de
Middelhoeken van Den Briel en Zwartewaal kwamen.
Ongetwijfeld heeft oom Pieter een onderzoek ingesteld
en nakomelingen gevonden van Adrianus Middelhoek, die
we kennen als de broer van Pieter van Kralingen.
Verder meende hij, dat de familie uit Duitsland kwam.
Merkwaardigerwijze leefde die mening ook bij de nakomelingen van Frans, die in Barendrecht woonden.
Mijn vader sprak ook wel met de veerbootkapitein, als
hij voor zaken overvoer naar 's Gravendeel. Ze konden
er echter niet achterkomen of ze familie van elkaar
waren.
Mijn vader stamde af van Abraham, en de kapitein stamde
af van Huyg.
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De Middelhoeken
van
Mijnsheerenland
(nakomelingen van Pieter)
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Pieter Pieterse,
de tweede smid van Klaaswaal
1755 - 1805

-36Pieter Pieterse Middelhoek, de tweede dorpssmid van
Klaaswaal, 1755-1805.
Geboorte en doop.
Pieter Pieterse Middelhoek werd 4 mei 1755 gedoopt in de
Hervormde Kerk van Klaaswaal.
Zijn ouders waren:
Pieter Middelhoek en
Lijntje Roodbol.
Deze waren 5 november 1752 gehuwd.
Toen Pieter Pieterse gedoopt werd had zijn vader nog geen
gemeentelijke en kerkelijke functies.
De eerste Pieter Pieterse is overleden. Dit jongetje werd
23 september 1753 gedoopt en is 5 maart 1754 begraven, een
half jaar oud.
In beide gevallen was er dezelfde doopgetuige, nl. de grootmoeder Machteltje Huygen Booy. We weten wel, dat ze toen
nog in Lage Zwaluwe woonde en voor de doopplechtigheid
speciaal en gaarne naar Klaaswaal kwam.
Broer Jan.
Pieter Middelhoek en Lijntje Roodbol hadden geen groot gezin.
Pieter Pieterse had slechts één broer.
De jongen heette Jan. De vader van Lijntje heette Jan.
Jan werd 10 maart 1759 gedoopt.
De doopgetuige was nu de andere grootmoeder en dat was
Marijtje Barendrecht.
Vader Pieter was in 1757 schepen geworden en was dat in 1759
reeds een paar jaar.
De doopvader stapte uit de schepenbank en nam zijn plaats
in binnen het doophek. Natuurlijk met zijn gepoederde zondagse pruik op. De doopgetuige, grootmoeder Marijtje Barendrecht stel ik me voor met de grote witte keuvelmuts, die
ook wel krullenmuts genoemd werd.
Of Machteltje Huygen Booy die keuvelmuts ook gedragen heeft,
betwijfel ik. Ze kwam van Gouderak.
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Hij werd niet ouder dan 27 jaar.
Was hij misschien een slachtoffer van de gevreesde volksziekte - tuberculose? De ziekte maakte op de eilanden
vele slachtoffers. Jan stierf een jaar na zijn vader. Hij
werd 2 juni 1786 begraven.
De jeugd van Pieter Pieterse.
Pieter Pieterse werd gedoopt door Ds. Leonardus Mathias
Vrolijkhert, die van 1735 tot 1758 te Klaaswaal gestaan
heeft.
Ook de eerste Pieter werd door deze predikant gedoopt.
Jan waarschijnlijk niet meer.
Deze werd 10 maart 1759 gedoopt en Ds. Vrolijkhert was
er toen niet meer. Of Ds. Simon Jacobus Colthoff toen zijn
intrede reeds gedaan had, kan ik niet zeggen.
Ongetwijfeld hebben beide jongens Pieter Pieterse en Jan
van Ds. Colthoff hun catechisatielessen gehad en hebben
ze bij hem belijdenis gedaan.
Hun schoolmeester heette Aart Visser. Hij was van 1742 tot
1770 hoofd van de school te Klaaswaal.
We moeten die school ongetwijfeld tegenover de kerk zoeken.
Daar stond tot voor kort het oude gebouwtje, dat honderden
jaren dienst heeft gedaan als schooltje. Het is tegenwoordig
een fietsenbergplaats naast de secretarie.
Jan stierf toen hij 27 jaar was. We moeten er wel erg in
hebben dat de jongens samen hun jeugd doorgebracht hebben
in het smidshuis. Pieter Pieterse was 4 jaar ouder dan Jan.
Jan overleed 2 juni 1786, zijn vader was al eerder overleden,
nl. in of vóór 1785.
Het smidshuis stond aan de Oost-Cromstrijense Dijk, niet
ver van de plaats waar Abraham Middelhoek een eeuw later
zijn wagenmakerij had.
De grote brand van Strijen had plaats op 22 mei 1759. Daar
hebben Pieter Pieterse en Jan geen weet van gehad, want de
eerste was toen 4 jaar, de laatste 2 maanden oud.
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In mei 1787 gingen Pieter Pieterse en zijn moeder naar
Strijen voor een begrafenis. Het was oom Maarten, die
gestorven was, 11 mei 1787.
De Prinses werd 28 juni 1787 aangehouden bij de Goejanverwellesluis. Die gebeurtenis en de dingen, die daarop volgden,
heeft oom Maarten niet meer meegemaakt. Oom Maarten was geboren in 1731 en is 56 jaar geworden.
Een jaar daarvoor, 17 juli 1786, waren ze ook al samen naar
Strijen geweest. Toen vierden oom Abraham en tante Lijntje
Zuiderent hun 25-jarige bruiloft.
Daar was oom Maarten nog bij met zijn vrouw Adriana Zuiderent.
Pieter Pieterse trouwt.
Pieter Pieterse is lang ongehuwd gebleven. Tot zijn 36ste
jaar, en toen trouwde hij met een meisje van 17 jaar. Al die
tijd was hij de steun en toeverlaat geweest van zijn moeder
Lijntje Roodbol.
Zijn neef Pieter Huygen was al eerder gehuwd. Deze deed in
het voorjaar van 1789 zijn belijdenis in de Hervormde Kerk
en trad 17 mei 1789 in het huwelijk. In het jaar van de
grote Franse revolutie.
Pieter Pieterse trouwde 8 mei 1791, twee jaar later dan zijn
veel jongere neef.
Pieter Pieterse trouwde met Maaike Nederveen.
Ik heb op het Archief in Den Bosch haar doopceel gelicht.
Ze vertelden mij:
Den 6 Februari 1774 te Werkendam gedoopt Maayke.
De Vader: Jacob Jacobse Nederveen.
De Moeder: Geertrui Bastiaanse de Fonker.
Getuygen:
Maayke Bastiaanse de Fonker en
Johanna Nederveen.
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Zo staat het in het Trouwboek:
Den 15 April 1791 zijn bij ons na vertoning
dat aan 's Lands Regt op het trouwen gesteld
voldaan was
in wettiqen ondertrouw opgenomen
Pieter Pieterse Middelhoek J.M. gebooren en
woonende alhier
met
Maaike Nederveen J.D. gebooren te Werkendam
en hier woonagtig
En zijn in onze kerk gehuwd den 8 May 1791
in de klasse f 3.
dat is voor beiden f 6.
Ze zullen wel bij moeder Lijntje Roodbol ingetrokken zijn.
Die was in 1791 op een leeftijd van 70 jaar. Ze was
23 februari 1721 gedoopt. Ze is 8 augustus 1799 overleden.
Daar lees ik van in het gaarderboek:
8 augustus 1799 heeft
Pieter Pieterse Middelhoek aangeving gedaan van 't lijk
van zijn Moeder, Lijntje Roodbol,
in de classis van f 6.
Lijntje Roodbol is 78 jaar geworden.
Uit het huwelijk van Pieter Pieterse Middelhoek en Maaike
Nederveen werd viermaal een kind geboren.
We vonden in het doopboek van Klaaswaal:
1. 19 december 1791. Pieter, overleden
2. 18 augustus 1793. Pieter,
geboren 14 augustus 1793, overleden
3. 6 maart 1796. Jacob, geboren 26 februari 1796
4. 31 mei 1801. Jan, geboren 29 mei 1801
Gedoopt door Ds. Simon Jacobus Colthoff.
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een donkere toekomst tegemoet ging. Hij
jaren niet op opdrachten te rekenen, er
kleine reparaties te doen. Niemand liet
maken.

hij als ambachtsman
behoefde de eerste
bleven alleen wat
nu een nieuwe wagen

Nieuwe wagens werden toch in beslag genomen. Gevorderde
paarden mocht hij nog wel beslaan, maar de Fransen betaalden
met assignaten. Werden die ooit verzilverd? Niemand die het
wist.
Het was Pieter Pieterse Middelhoek tot nog toe voor de
wind gegaan. Hij was nu 40 jaar oud en had geen groot gezin.
Kinderen waren er nog niet. Hij moest zorgen voor zijn vrouw
en voor zijn moeder. De familie was welgesteld. Bij trouwen
en begraven betaalden ze f. 6 Hij werd aangeslagen in de
2e klasse, dat was niet mis. Naast vele Pro Deo's betaalden
de meeste Klaaswalers f 3.
Nu stonden hem en de zijnen armoe te wachten.
Zijn grootvader Pieter uit de buurtschap Jaffa te Kralingen
had het nooit aan inzicht ontbroken, en zijn vader wist ook
wel raad. Nu, Pieter Pieterse ging evenmin als zijn vader
en grootvader bij de pakken neerzitten.
Hij had het juiste inzicht.
Een stuk zaailand moest hij hebben, dan kon hij zijn eigen
voedsel verbouwen. Wie doet hem wat?
De diaconie van Klaaswaal had heel wat land in bezit.
Als hij daar eens wat van pachten kon!
Hij had geluk.
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van Klaaswaal 2 morgen zaailand, gelegen in Nieuw-Cromstrijen
Ik zal de bezittingen van de diaconie even uitschrijven, dan
blijkt uit het lijstje welke akkers Pieter Pieterse pachtte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De helft van 3 morgen weiland, gelegen in de 60 Roe.
2 Morgen zaailand in Westmaas-Nieuwland.
Ruim 4 morgen zaailand in Klein-Cromstrijen.
2 Morgen zaailand in Nieuw-Cromstrijen.
Ruim 2 morgen zaailand in Klein-Cromstrijen.
Ruim 2 morgen zaailand in Nieuw-Cromstrijen.
Ruim 10 morgen zaailand in Groot-Cromstrijen.
312 Roeden in Groot-Cromstrijen, uitgegeven in erfpacht.
1/3 van een woning + 35 morgen zaailand, gelegen
in de Hitsert.
10. 3 Huizen + erven, verhuurd.
11. 1 Hollandse obligatie, groot f 500, ten comptoire
van Dordrecht.
12. f 1010 aan obligaties ten laste van diversen, rente 5%.
De inkomsten waren niet onbelangrijk en bedroegen f 1350
per jaar.
In 1795 pachtte Pieter de 2 morgen zaailand, gelegen in
Nieuw-Comstrijen, u vindt ze onder 4.
± 1745 was de pachtprijs f. 10 per morgen.
Nu betaalde Pieter Pieterse f. 29 per morgen.
Hij vond het veel, maar hij zette door. Het was nodig.
Hij zag een nieuw middel van bestaan.
We vinden Pieter Pieterse Middelhoek in de diaconieboeken
van Klaaswaal, als huurder van dezelfde 2 morgen zaailand
7 jaren lang, van 1795 - 1801.
De Municipaliteit, 1795.
In 1795 moest er ook in Cromstrijen een Municipaliteit komen.
Dat moest van de Fransen, evenals het planten van een vrijheidsboom.
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in 1797 drie leden van de municipaliteit benoemd werden.
Het waren: Jacob van der Linden, Pieter Middelhoek en
Daniël van der Sluis.
Ze waren zogenaamd door de burgers gekozen.
In het witte kerkje van Klaaswaal waren de stembureaus
ingericht. Nu de kiezers nog. Er kwam niemand stemmen.
's Morgens niet en 's middags niet en 's avonds niet.
Tenslotte vormden ze uit de leden van de stembureaus
ook maar het kiezersvolk.
Op deze manier werden in mei 1797 Jacob van der Linden
en Pieter Middelhoek en Daniël van der Sluis tot lid
van de municipaliteit van Klaaswaal gekozen.
Die Pieter Middelhoek was dan toch zeker wel erg Fransgezind? Neen. Op zijn hoogst kan men zeggen dat Pieter
Middelhoek volkomen onverschillig was, als zovelen.
Als bijzonderheid kan ik nog vermelden, dat mijn voorvader
Abraham Middelhoek later van Daniël van der Sluis het
kleine boederijtje gekocht heeft en ingericht heeft tot
een wagenmakerswerkplaats. In dat kleine huisje heeft de
wagenmakersfamilie 125 jaren gewoond.
1799.
Het jaar 1799 was een jaar rijk aan gebeurtenissen.
In de maand juni, de tweede, trouwde neef Pieter, de
zoon van oom Abraham, de wagenmaker van Strijen. Hij
trouwde met de jongste dochter van Hendrik Dremken, de ontvanger.
Of de moeder van Pieter Pieterse ook nog naar de bruiloft
geweest is, weet ik niet. Ze stierf twee maanden later;
ze was al 78 jaar. Lijntje Roodbol stierf 8 augustus 1799.
In het gaarderboek staat:
8 augustus 1799 heeft Pieter Pieterse Middelhoek aangeving gedaan
van het lijk van zijn Moeder, Lijntje Roodbol,
in de classis van f. 6.
Let op die f. 6, Pieter Pieterse was een tamelijk welgesteld man.
Pieter Pieterse was toen 44 jaar en zijn vrouw Naaike
Nederveen was 25 jaar.
1799, dat was het jaar van de Engels-Russische invasie.
1O september 1799 hadden de Engelsen reeds 40.000 man
aan wal.
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Wij vonden door middel van de repertoires, die behoren
bij de stukken van notaris Christoffel van Andel (de
nummers 5132 tot 5138) het testament van Pieter Pieterse
Middelhoek en Maaike Nederveen. Het testament zelf is
te vinden in 5123 notarieel, no. 1.
Het testament is gemaakt op 12 januari 1800.
Pieters moeder, Lijntje Roodbol, was 8 augustus 1799
gestorven. Toen voelden Pieter en Maaike zich gedrongen om
een testament te laten maken. Boven het testament staat:
De Testateuren hebben verklaard beneden de vier duizend
gulden gegoed te zijn.
Op huyden den 12e January 18 honderd compareerden voor mij
Christoffel van Andel Johszn,
openbaar notaris, bij
den Hove van Holland geadmitteerd, in Cromstrijen residerende
(waaronder behoren de dorpen van Claaswaal en Numansdorp
en wonende te Claaswaal voornoemd) ter presentie van de nagenoemde getuigen:
Pieter Pieterse Middelhoek,
Mr. Smith, en
Maayke Nederveen,
Echte Lieden,
wonende te Claaswaal voorschreven en zijnde aan mij notaris
bekend, dewelke verklaarden: te Revoceeren alle voorgaande
Testamenten, Codicillen en andere acten van Uytterste willen.
Ende opnieuws komende tot hunne voorgenomen dispositie, zoo
verklaarden de Testateuren, de Eerste Stervende, de Langstlevende van hun beide te Nomineren en te Institueren tot
zijne off haar Eenige en universeele Erfgenaam, off Erffgenaame, en dat in allen hetgeene de Eerst Stervende met ter
dood zal komen te ontruymen en na te laten, niets hoegenaamd
daar van Uytgezonderd, met volkomen Regt en Fitule van
Institutie, enz. enz.
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de Kind of Kinderen behoorlijk te onderhouden en op
te voeden en Uyt te keren zoodanige somma van Gelden
als de langstlevende na den Staat en Gelegendheyd des
boedels op het overlijden van de Eerststervende zal
oordeelen te behooren enz. enz.
Voorts wegens het versterve hunner Kind off Kinderen
verkiezende het Aasdoms versterffregt, met verwerping
van het Scheependoms versterffregt.
Voogd of voogdesse wordt de langstlevende van hun beyde,
hun of haar leven lang.
Na het sterven van de langstlevende zullen als voogden
optreden:
Ary Willemszn van der Waal,
Mr. Timmerman te Claaswaal,
en
Jacob Schelling,
bouwman te Claaswaal
uytsluytende alle weesmeesteren en weeskameren, waar de
testateuren en hun nakomelingen zich ook mogen bevinden.
Aldus gedaan en gepasseerd, ten huyze van de Testateuren,
ter presentie van
Gerrit de Jongh en
Jacobus Fenne, als getuygen.
w.g. Pieter Middelhoek
Maayke Nederveen
w.g. C. van Andel Johsz. /nots.
w.g. Gerrit de Jongh
X dit merk is gezet door
CvA
Jacobus Fenne
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Hij stond te Klaaswaal van 1803 tot 1814.
Deze trouwe man wilde in 1803 àl de Hervormde gezinnen
van Klaaswaal bezoeken.
Hij maakte met de scriba daartoe een lijstje van de
lidmaten.
In de maand juni van het jaar 1803 stonden op dat lijstje
onder andere de gezinnen van Pieter Huygen Middelhoek, de
grondwerker en van Pieter Pieterse Middelhoek, de smid.
In 1804 kwam er een nieuwe gemeenteraad in Klaaswaal.
Pieter Pieterse Middelhoek is er niet meer bij.
Daniël van der Sluis wel.
Ik lees in het gaarderboek:
22 juli 1805 heeft Trijntje Kok
aangeving gedaan van 't lijk
van Pieter P. Middelhoek
in de classis van f 6.
Voor het eerst lezen we in de stukken over een aflegster.
De vrouw heette Trijntje Kok.
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Jakob en Jan
de twee zonen van Pieter Pieterse,
de tweede smid van Klaaswaal
Jakob
Jan

1796 - 1855
1801 - 1862
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de kinderen van Pieter Pieterse Middelhoek.
Pieter Pieterse Middelhoek, de tweede dorpssmid van
Klaaswaal, stierf 22 juli 1805, op 50-jarige leeftijd.
Zijn vrouw heette Maaike Nederveen.
Ze had twee kleine jongens Jacob en Jan.
Jacob was 26 februari 1796 geboren en toen vader stierf
was hij 9 jaar.
Jan was 29 mei 1801 geboren en was toen 4 jaar.
Toen Pieter Pieterse stierf, was het ook met de smederij
gedaan.
Ik denk, dat Maaike Nederveen de voornaamste gereedschappen verkocht heeft. De rest is blijven liggen.
Het zou mij niet verwonderen of ze zijn nu terug te
vinden in de nagemaakte smederij in het Streekmuseum
van Heinenoord.
De kinderen hadden een paar voogden: Ary Willemsz. van
der Waal, Mr. Timmerman en Jacob Schelling, een bouwman.
Een moeilijke jeugd.
Jakob is in 1796 geboren, heeft in zijn jeugd de
gehele Franse tijd meegemaakt. De omwenteling niet
bewust, maar de grote gebeurtenissen onder Napoleon
heeft hij één voor één bewust meegemaakt. Het nieuws
was niet van de lucht, in het vroeger zo stille
Klaaswaal gonsde het van de geruchten. Alle mensen
leefden voortdurend in angst en spanning. Na de
inlijving in 1810 werd het doodsangst. Jakob was
toen nog maar 14 jaar, maar als je 18 jaar was, was
je je leven geen dag meer zeker. 50% van de lotelingen
was voor Napoleon. Werd je weggevoerd, dan kwam je
nooit meer terug.
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omdat Jakob nog maar 14 jaar was. Haar eersteling, die
gestorven, was, de eerste Pieter, zou er wel bij geweest
zijn, want hij zou van de lichting 1791 geweest zijn,
de eerste lichting, die opgeroepen werd.
Toen haar man stierf in 1805, heeft hij zijn gezin
gelukkig niet in armoede achtergelaten. Voor zijn
begrafenis werd nog f. 6 aan rechten betaald. Hij was
een bemiddeld man. Waarschijnlijk gegoed voor ± f. 4000.
Daar kwam men toen een heel eind mee. U kunt het zelf
narekenen. Een arbeider verdiende f. 300 per jaar.
Maaike Nederveen zal wel geprobeerd hebben met f. 250
per jaar rond te komen. Dan kon ze met f 4000 nog 16
jaar vooruit. Naar de diakenen lopen deed men niet zo
gauw. Aan de kerk moet je geven, daar moet je niet van
krijgen.
Jakob werd landarbeider en is dat tot zijn dood toe
gebleven. Eerst seizoenarbeider en later een vaste
baan bij een boer.
15 oktober 1819 is Jakob Middelhoek in het huwelijk
getreden met Pieternella Boot, een jonge dochter
van Klaaswaal.
Jakob Middelhoek is 26 februari 1796 geboren te
Klaaswaal en was op de dag van zijn huwelijk 23 jaar.
Pieternella Boot is 26 november 1795 geboren te Klaaswaal en was op de dag van haar huwelijk ook 23 jaar.
Hij was de zoon van Pieter Pieterse Middelhoek en
Maaike Nederveen en zij was de dochter van Frans Boot
en Willemina Korteweg, ook van Klaaswaal.
Jakobs moeder, Maaike Nederveen, heeft het huwelijk
nog meegemaakt, zij stierf 26 februari 1821.

-50Te Klaaswaal.
Maaike Nederveen heeft ook nog meegemaakt, dat de
eersteling van haar zoon Jakob en haar schoondochter
Pieternella geboren werd.
Ze heeft misschien nog de vreugde gesmaakt om haar
kleinkind Pieter in de kerk van Klaaswaal binnen het
doophek te dragen. Dat was op 31 januari 1820.
Dat het kind zo vroeg stierf heeft ze niet meer meegemaakt.
Het kind stierf op 26 mei 1821, Maaike Nederveen is
op 26 februari van datzelfde jaar gestorven.
Als er weer een Pieter geboren wordt, op 5 januari
1822, wonen ze te Strijen. Hij haalde het, 't was
een blijvertje. Een krachtpatser was hij ook niet,
hij is niet ouder geworden dan 28 jaar.
Toch wordt hij de belangrijkste schakel in de keten.
De kinderen van Jacob Middelhoek en Pieternella Boot.
Pieter Klaaswaal
Pieter Strijen
Maaike Strijen
Wilhelmina Zd.-Beierl.
Maaike Zd.-Beierl.
Wi1helmina Zd.-Beierl.
Frans Zd.-Beierl.
Maaike Zd.-Beierl.
Frans Zd.-Beierl.
Bastiaantje Zd.-Beierl.
Adrianus Zd.-Beierl.
Frans Zd.-Beierl.

31- 1-1820
5- 1-1822
13- 3-1823
18-12-1824
2- 2-1826
24- 1-1828
24- 2-1829
26- 7-1830
21-11-1831
4- 3-1833
2- 7-1834
15-10-1836

Klaaswaal
Oud-Beierl.
Zd.-Beierl.
Zd.-Beierl.
Zd.-Beierl.
Klaaswaal
Zd.-Beierl.
Zd.-Beierl.
Zd.-Beierl.
Zd.-Beierl.
Klaaswaal

26- 5-1821
25-11-1850
24- 9-1823
12- 9-1826
15- 9-1826
4- 2-1897
11-12-1829
??
22-10-1834
23- 9-1833
20-10-1834,
??

De levensloop van Jan Middelhoek, 1801-1862.
Jan Middelhoek was de jongere broer van Jacob Middelhoek.
Jan werd 29 mei 1801 te Klaaswaal geboren en was 5 jaar
jonger dan zijn broer Jacob.
Hij huwde ook 5 jaar later.
Jan huwde 15 mei 1825 met Kornelia van Elderen te
Mijnsherenland.
Zij was de dochter van Jan van Elderen en een zekere Ingetje.
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zal zich nog steeds vrijgezel en ouderloos te Mijnsherenland als bouwman verhuurd hebben. Wat dat betreft
deed hij zijn broer na.
Daar in Mijnsherenland werd hun eerste kind geboren,
Maaike, het was op 16 maart 1826.
Twee jaar na hun trouwen woonden Jan Middelhoek en
Kornelia van Elderen te Heinenoord.
6 augustus 1827 werd hier een tweeling geboren:
Ingetje en Bastiaantje. De kinderen hebben een jaar
geleefd. !ngetje stierf 8 augustus 1828 en Bastiaantje
12 augustus 1828.
Jan en Kornelia kwamen ook te Zuid-Beierland wonen.
Hard werken, weinig verdienen, een groot aantal
kinderen, waarvan de meesten in de wieg reeds
stierven.
Evenals we van Jacob en Pieternella gedaan hebben,
laten we ook hier een lijstje volgen van de kinderen
van Jan en Kornelia.
De kinderen van Jan Middelhoek en Kornelia van Elderen.
Maaike
Ingetje
Bastiaantje
Ingetje
Bastiaantje
Jan
Ingetje
Barbara
Pieter
Barbara
Jannigje
Jannigje

16- 3-1826
6- 8-1827
6- 8-1827
4- 9-1829
1- 3-1831
7-12-1832
11- 8-1834
24- 9-1835
9-12-1837
28- 8-1839
16- 6-1842
13- 1-1846

Mijnsherenland
Heinenoord
8- 8-1828
Heinenoord
12- 8-1828
Zd.Beierl.
9- 1-1832
Zd.Deierl.
21- 1-1871
Zd.Beierl.
2- 9-1833
Zd.Beierl.
28- 1-1851
Zd.Beierl.
21- 5-1838
Zd.Beierl.
5- 7-1878
Zd.Beierl.
Zd.Beierl.
12-10-1842
Zd.Beierl.
14- 6-1847
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Pieter Middelhoek
en
Pietertje van Driel

-54Pieter Middelhoek en Pietertje van Driel.
Pieter was de zoon, de oudste zoon, van Jakob Middelhoek
en Pieternella Boot,
en met Pietertje bedoel ik de dochter
van Marinus van Driel en Tanneke Maaskant.
Pieter werd 5 januari 1822 te Strijen geboren en Pietertje
werd 3.11.1815 geboren te Mijnsheerenland.
Pietertje was alzo 7 jaar ouder dan haar man.
Ze vonden elkaar in Oud-Beijerland.
Pieter was van Zuid-Beijerland naar Oud-Beijerland getrokken.
Volgens de officiële gegevens van de gemeente Oud-Beijerland
was Pieter "bouwman". Volgens Van Dale is dat landbouwer of
zetboer (gewestelijke taal). Uit een boekje van 1905 over
vrijwillige verkoop in het openbaar van bouw- en weiland te
Mijnsheerenland en omgeving blijkt dat boeren worden genoemd
bouwlieden of bouwman. Pieter was dus boer.
Pietertje was in Oud-Beijerland terecht gekomen, omdat ze
getrouwd was met Stephanus Goudswaard. Die eerste man van
haar is daar overleden. Pietertje werd weduwe. Ze had één
kind van hem, Arie geheten.
Pieter maakte met deze weduwe kennis en het kwam tot een
huwelijk. Ze trouwden op 12 november 1846. Pieter was toen
24 jaar en Pietertje was toen 31 jaar.
Ook dit tweede huwelijk van Pietertje van Driel werd weer
spoedig ontbonden door de dood van Pieter.
Pieter stierf 25 november 1850 op de leeftijd van 28 jaar.
Hij is met Pietertje slechts 4 jaar getrouwd geweest.

-55De kinderen.
In dat korte huwelijksleven (1846 - 1850) van slechts 4 jaren
werden toch nog 4 kinderen geboren, elk jaar één.
1.
2.
3.
4.

Jakob
Tanneke
Marinus
Pieter

31
16
18
27

juli
aug.
jan.
jan.

'47
'48
'50
'51

te
te
te
te

Oud-Be. 1 dec. '99
Oud-Be. 18 sept.'48
Oud-Be. 27 feb. '50
Oud-Be. 19 april'73

te
te
te
te

Mijnsheerenland.
Oud-Beijerland.
Oud-Beijerland.
Mijnsheerenland.

Die 4 kinderen zijn dus allen te Oud-Beijerland geboren.
Twee van hen - Tanneke en Marinus - hadden ternauwernood het
levenslicht aanschouwd of ze stierven weer.
Alleen Jakob en Pieter bleven in leven.
Het vierde kind was nog niet eens geboren, toen de vader
stierf op 25 november 1850, want het laatste kind, Pieter,
werd 2 maanden later geboren op 27 januari 1851.
Wat een toestand!
Pietertje werd voor de tweede maal weduwe.
Het tweede huwelijk had geduurd van 1846 tot 1850.
Pietertje was nu 35 jaar.
Terug naar haar geboortedorp.
Kort na de dood van Pieter heeft Pietertje Oud-Beijerland
verlaten en is teruggekeerd naar haar geboortedorp, dat was
Mijnsheerenland. Ze had nog twee kinderen in leven: Jakob en
Pieter, en verder Arie uit haar eerste huwelijk. Maar van die
twee zonen heeft ze er nog één moeten missen. Pieter stierf
te Mijnsheerenland op 19 april 1873 op 22 jarige leeftijd.
Dus woonde Pietertje Middelhoek-van Driel te Mijnsheerenland
met haar overgebleven kinderen Jakob Middelhoek en
Arie Goudswaard.
Ik denk wel dat haar eigen ouders: Marinus van Driel en
Tanneke Maaskant de jonge weduwe hebben bijgestaan. Hoe
het zij - te Mijnsheerenland woonden en werkten nu de weduwe
Pietertje Middelhoek-van Driel en haar zonen Arie Goudswaard
en Jakob Middelhoek.

-56Pietertje woonde in een groot huis op de hoek WestdijkBuijensweg. Haar zoon Jakob woonde in een boerderijtje
er vlak naast aan de Westdijk. Tussen de twee huizen was
een slop van een paar meter - de beide deuren in het slop
waren recht tegenover elkaar - met een betimmering er omheen
en erboven, zodat men binnendoor van het ene huis in het
andere kon komen. Het boerderijtje is in 1973 afgebroken;
er staat nu een bungalow. Het huis van Pietertje staat er
nog. Het is in 1973 gerestaureerd. Pietertje had een dienstbode en was in goede doen. Jakob's halfbroer Arie woonde op
een flinke boerderij aan de andere kant van de dijk.
Een mooi dorp.
Mijnsheerenland was een prachtig dorp; het was er heerlijk
om te wonen.
De stad- en dorpbeschrijver zegt ervan:
Roemt Bato's grond op land'lijk schoon.
Op akkers, weiden en rivieren,
Mijnsheerenland mag Neerlands kroon
Als met een edlen paerel sieren;
Zijn vruchtbre grond geeft ruime stof
Tot Neêrlands uitgebreiden lof.
De patriottische dichter zegt hier waarlijk niet te veel.
Het dorp Mijnsheerenland van Moerkerken mag er zijn. Toen
ik jaren geleden op een fietstocht daar door kwam, is mij
dat opgevallen. Alleen van dat dorp heb ik de mooie plekjes
nog steeds voor ogen. In dat mooie dorp woonden de ouders
van Pietertje van Driel.
Daarheen keerde ze terug.
Het moet ongeveer in 1850 geweest zijn.
Ze heeft daarna in Mijnsheerenland 47 jaar gewoond. Zij overleed daar 21.5.1897. Toen ze verhuisde was Jakob 3 jaar.
Hij heeft dus zo goed als zijn hele leven te Mijnsheerenland
gewoond. De verhouding tussen Jakob en zijn halfbroer Arie
was heel goed. Deze laatste was meermalen behulpzaam wanneer
Jakob tegenslag had.
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Arie Goudswaard huwde met Johanna van Driel van Mijnsheerenland.
Tot op heden is niet bekend of zij familie was van zijn
moeder Pietertje van Driel. Enige zoons stierven jong. Jacobus
bleef over. Hij trouwde en kreeg acht kinderen. Tot voor enkele
jaren is de boerderij door de Goudswaards bewoond gebleven.
Johanna van Driel stierf in 1913 en Arie Goudswaard in 1932.
Hij werd zeer ver in de 80 jaar oud.
Jakob Middelhoek en Aartje de Koning.
Over de jeugd van Jakob kan ik weinig vertellen.
Hij is 31 juli 1847 te Oud-Beijerland geboren.
Zijn broer leefde van Januari 1851 tot 19 april 1873.
Deze Pieter is gestorven toen Jakob 26 jaar was. Waaraan deze
jongere broer gestorven is, leert de geschiedenis niet. Tuberculose was de grote volksziekte. Je zag nogal eens jonge mensen
in een tentje liggen voor of achter het huis. Jakob trouwde na
de dood van deze diep betreurde broer op 18 juni 1874 op 22jarige leeftijd met een jongedochter afkomstig van Zuid-Beijerland. Ze heette Aartje de Koning. Ze was daar geboren op 2 mei
1849, waar haar vader een grote boerderij had "de Trompenstee".
Zij kwam uit een groot gezin (ongeveer 5 dochters en 3 zonen).
Aartje was een flinke vrouw. Haar kinderen spraken altijd met
veel waardering over haar. Voor 8 uur 's morgens had zij al
gekarnd, gebakken en gewassen, tot op de laatste dag voor de
bevalling en dat waren er veel. Zij was een rustige, evenwichtige
vrouw, die tegenslagen gemakkelijk opving.
Dat kwam goed uit, want Jakob had veel tegenslag. Jakob was
boer of bouwman, zoals dat vroeger heette. Hij had koeien, een
stukje boomgaard achter het huis en een paar stukjes weiland.
Hij kocht vaak vlas op het land of huurde vlasland.
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ook wel vlas in Zeeland. Jakob was een ondernemende, aktieve
man, maar helaas niet voor het geluk geboren; veel, zo niet
alles zat hem tegen. Zijn oudste zoon Pieter zei eens dat
zijn vader schatrijk zou zijn geweest, indien geluk in plaats
van ongeluk zijn levenslot zou zijn geweest. Echter ziekten
onder het vee, misoogsten van het gewas en verhagelde vlasoogsten in Zeeland waren zijn deel. Weg geld, weg hoop op
een betere toekomst.
En dat alles terwijl het gezin, het grote gezin, veel geld
kostte en door ziekten werd geplaagd. In zo'n tijd zonder
verzekeringen en sociale voorzieningen ging men steeds verder
achteruit. Daarna werd Jakob zelf ziek, tering zoals dat toen
heette. De weiden werden verkocht aan zijn halfbroer, Arie
Goudswaard. Bij hem liep alles voor de wind. De verhouding
tussen beide was en bleef goed.
Aartje de Koning had een grote doos met gouden sieraden.
Telkens moest zij later wat hiervan - wat de trots was van
een boerendochter - verkopen om toch maar weer te kunnen
leven. Dat zal pijn gedaan hebben, ook bij haar, die flinke
realistische vrouw die zij was.
Nee, dan had Pietertje van Driel het toch nog niet zo slecht
getroffen, althans financieel. Zij is weduwe geweest van
1850-1897, maar in goede doen, zij hield er een dienstbode op
na, die ook een oogje in het zeil hield bij het gezin van
Jakob en Aartje Zij stierf 81 jaar oud. Jakob stierf twee
jaar na zijn moeder op 1.12.1899, 52 jaar oud. Aartje de Koning
leefde tot 28.5.1905. Zij werd 56 jaar. Beiden stierven dus
jong, maar na een bewogen leven met hard werken en weinig
verdienen.
En wat Aartje betreft, kinderen krijgen aan de lopende band.
In 20 jaar 15 kinderen.
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Aartje de Koning kreeg in 20 jaar niet minder dan 15 kinderen.
Daarvan bleven er 10 in leven.
Hier volgen ze alle 15:
1. Pieter
2. Elsje
3. Aart
4. Pietertje
5. Leentje
6. Aartje
7. Jaapje
8. Johanna Cornelia
9. Cornelia Johanna
10.Martha
11.Arie

12.Klaas
13.levenloze zoon
14.Pietje Cornelia
15.Jakob

29
25
12
6
11
26
25
27
4
10
10
4
10
26
23
28
26
21
9

december
1874
september
1958
februari
1976
maart
1928
april
1877
december
1918
oktober
1878
april
1885
januari
1880
juni
1958
februari
1881
maart
1938
februari
1881
juli
1899
mei
1882
september
1958
juli
1883
mei
1890
september
1884
Martha leeft nog
2 mei
1886
10 december
1949

te Mijnsheerenland
te Rotterdam
te Rotterdam
te Mijnsheerenland
te Heinenoord
te Numansdorp
te Mijnsheerenland
te Rotterdam
te Mijnsheerenland
(d.w.z. april 1983)
te Westmaas
(Mijnsheerenland)

9 augustus
3 juli
21 oktober

1888
1889 te Mijnsheerenland
1889 te Mijnsheerenland

20
30
24
28

1891
1892 te Mijnsheerenland
1893
1965 te Mijnsheerenland

november
juli
mei
augustus
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Toen Pietertje Middelhoek-Van Driel met haar twee zoontjes
Jakob en Pieter Middelhoek en haar zoontje Arie Goudswaard
zich in 1850 in Mijnsheerenland vestigde, kwam er ongeveer
in datzelfde jaar nog een Middelhoek op dat dorp aan.
Dat was Pieter Middelhoek, de oudste zoon van Abraham
Middelhoek, de wagenmaker van Klaaswaal.
Hij was te Klaaswaal op 18 maart 1831 geboren. Hij deed zijn
belijdenis in de Hervormde Kerk van Mijnsheerenland. We kunnen
dus aannemen, dat hij in 1850 een volwassen wagenmakersknecht
was. Hij was eerst knecht bij de wagenmaker Sterrenburg, een
man, die tobde met een zwakke gezondheid.
Pieter trouwde met diens dochter Anna.
Pieter erfde de wagenmakerij, maar Anna stierf en ook zijn
dochtertje Maaike.
Vroeg gestorven.
Laten we eerst eens zien, hoeveel kinderen er afvallen
wegens een vroege dood.
4. Pietertje heeft geleefd van 25 oktober 1878 tot 27 april
1885 en was 6 jaar toen ze stierf.
9. Cornelia Johanna heeft geleefd van 26 juli 1883 tot
21 mei 1890 en was ook 6 jaar toen ze stierf.
12. Klaas heeft geleefd van 9 augustus 1888 tot 3 juli 1889
en was 1 jaar toen hij stierf.
13. Was een levenloze zoon (21.10.1889).
14. Pietje Cornelia heeft geleefd van 20 november 1891 tot
30 juli 1892 en was 8 maanden toen ze stierf.
Grootmoeder
Er blijven toch altijd nog 10 kinderen over, waarvan de
mondjes opengehouden moesten worden.
Ik denk dat grootmoeder Pietertje van Driel geducht geholpen
zal hebben, zowel met de voeding als met de opvoeding, Dat ging
immers gemakkelijk, grootmoeder woonde er vlak naast in een
groot huis met een dienstbode. De oudste kinderen van het grote
gezin sliepen in het huis van grootmoeder, misschien voor de
gezelligheid en de geruststelling van de grootmoeder, maar
ongetwijfeld ook vanwege te weinig ruimte thuis.
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heeft van de jongste zoon een groot gezin van 10 kinderen
zien opgroeien, en heeft ze waarschijnlijk allemaal voor de
doop gedragen: 10 kinderen in leven, 4 jongens en 6 meisjes.
Daar had Pietertje van Driel nooit van kunnen dromen. Toen
ze stierf - 21 mei 1897 - stonden er een paar dagen later
10 kleinkinderen Middelhoek en één kleinkind Goudswaard aan
haar graf op het kerkhof van Mijnsheerenland.
De grootmoeder stierf toen het jongste kind 4 jaar was.
Dat was Jakob, de latere verhuizer en expediteur te Rotterdam.
Ik heb zijn wagens in Rotterdam dikwijls zien voorbijrijden.
Toen ze stierf waren er al flinke kleinzoons van 23 jaar en
20 jaar en meisjes, die wat konden verdienen. De jongens
werkten bij oom Arie Goudswaard.
Ze konden meedoen, hoor!
Er was geld om grootmoeder een nette begrafenis te geven.
Ja, ze plaatsten zelfs een rouwadvertentie in het weekblad
de "Hoeksche Waard en IJsselmonde".
Daarin vond ik:
Overleden 21 mei 1897
Pietje Middelhoek-Van Driel,
81 1/2 jaar.
Nog een advertentie.
Vader Jakob Middelhoek was toen bijna 50 jaar en zijn vrouw
Aartje de Koning 48 jaar.
Samen moesten ze voor het grote gezin zorgen, zonder de
hulp van grootmoeder.
Twee jaar later stierf de vader van het gezin aan de tering
en Aartje de Koning stond er alleen voor.
In dezelfde krant vond ik:
Overleden 1 december 1899
J. Middelhoek,
52 jaar en 4 mnd.
Kort tevoren was zijn dochter Jaapje gestorven aan dezelfde
ziekte.
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kunnen zorgen. Ze stierf 28 mei 1905, op de leeftijd van
56 jaar.
Haar oudste zoon was toen 29 jaar en haar jongste was 12
jaar.
Betere tijden.
Van 1800 tot 1900 hebben we in deze tak van de familie veel
gehoord over landbouwarbeiders, bouwmannen, te grote gezinnen
en soms bittere armoede.
In 1900 komt er een keer en gaan we betere tijden tegemoet.
Let maar op de 4 stamhouders in dit grote gezin.
Ze hebben geen van vieren zin om slavenarbeid te verrichten.
Ze hadden dezelfde ondernemingslust als hun ouders, maar
ook meer geluk.
Hier zijn ze, alle vier.
1.

Pieter (1874-1958), werd 84 jaar oud. Hij was een zelfstandige tuinder te Mijnsheerenland. Hij stierf in zijn
geboorteplaats.

2.

Aart (1877-1918), werd 41 jaar oud. Hij had een expediteursbedrijf te Rotterdam. Hij stierf daar aan de Spaanse
griep, zoals vele anderen in die tijd.

3.

Arie (1886-1949), werd 63 jaar oud. Hij was een zelfstandige tuinder te Mijnsheerenland. Hij stierf te
Westmaas.

4.

Jakob (1893-1965), werd 72 jaar oud. Hij was meubeltransporteur te Rotterdam. Hij stierf te Mijnsheerenland na een
bezoek aan de weduwe van Arie op de terugweg naar Rotterdam.
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Toen Pietertje van Driel-Middelhoek met haar twee zoontjes
Jakob en Pieter Middelhoek en haar zoontje Arie Goudswaard
zich in 1850 te Mijnsheerenland vestigde, kwam er ongeveer
in datzelfde jaar nog een Middelhoek op dat dorp aan.
Dat was Pieter Middelhoek, de oudste zoon van Abraham
Middelhoek, de wagenmaker van Klaaswaal.
Hij was te Klaaswaal op 18 maart 1831 geboren. Hij doet zijn
belijdenis in de Hervormde Kerk van Mijnsheerenland. We kunnen
dus aannemen, dat hij in 1850 een volwassen wagenmakersknecht
was. Hij was knecht bij de wagenmaker Sterrenburg, een man
die tobde met een zwakke gezondheid.
Pieter trouwde met diens enige dochter Anna.
Veel geluk had Pieter Middelhoek niet. Wel erfde hij de
wagenmakerij, maar zijn vrouw Anna stierf en ook zijn dochtertje
Maaike.
Pieter trouwde met een vrouw uit Den Haag, Heintje Boevé,
maar kreeg bij die vrouw geen kinderen.
Pieter, de wagenmaker, was ouder dan Jakob. Pieter was van
1831 en Jakob was van 1847. Alzo was Pieter 16 jaar ouder.
Het huwelijk met Heintje Boevé bleef kinderloos; nu, het
huwelijk van Jakob Middelhoek met Aartje de Koning niet.
Van de kern van het dorp tot de Westdijk, waar Jakob en Aartje
woonden, is ruim drie kwartier gaans. Toch zal de wagenmaker
wel eens van het grote gezin gehoord hebben.
Het zal Pieter Middelhoek moeite gekost hebben om Heintje
Boevé duidelijk te maken hoe de familieverhouding was. Het
zal de vraag zijn of hij dat zelf wel wist.
En familieziek waren de Middelhoeken niet en naar ik gehoord
heb, was Pieter dat zeker niet.
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|
|
Huyg

|
Pieter
|
Pieter
|
Jacob en Jan
|
Pieter en Frans
|
Jakob
(landbouwer)

|
Abraham
|
Pieter
|
Abraham
|
Pieter
(wagenmaker)

|
Maarten

De kinderen van Jacob en Aartje gingen niet in het dorp
Mijnsheerenland op school, maar op de buurtschapsschool aan
de Buijensweg.
Jakob en Pieter hebben elkaar misschien wel gekend, maar dan
zeer oppervlakkig.
De Middelhoeken waren nuchtere mensen. Van nadere contacten
is bij niemand van ons iets bekend.
De leden van het gezin van Jakob en Aartje aan de Westdijk
hielden na de dood van hun ouders wel regelmatig contact met
elkaar. De broers en zusters die uitgevlogen waren en elders
woonden bezochten elkaar regelmatig en brachten een bezoek
aan de Westdijk, de plek waar ze geboren en getogen waren.
Het wel en wee van elkaar ging hun zeer ter harte.
Verre verwanten waren daar niet in betrokken.
Dat kwam in de Hoeksche Waard wel voor bij rijke boerenfamilies.
Die bleven elkaar tot in het oneindige neef en nicht noemen.
De stand moest bij elkaar blijven. Voor de leden zonder kapitaal
had men minder belangstelling.
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In 1853 stierf Sijmen van den Berg te Hendrik Ido Ambacht.
Deze man was van Mijnsheerenland gekomen.
Hij was getrouwd met Neeltje Adriaansd. Visser, de dochter
van een boer, die zijn bedrijf had "op den Heuvel".
Sijmen van den Berg werd de nieuwe boer .
Veel geluk had hij niet.
Door een overstroming, zo luidt het verhaal, waren zijn
weilanden onder water gekomen, het was brak water. Men had
niet meer kunnen verhinderen, dat zijn koeien van dit zoute
water dronken. De beesten stierven.
Sijmen van den Berg is totaal verarmd. Het verhaal gaat, dat
de arme man met een kruiwagen bezittingen en met een rijksdaalder in zijn beurs met vrouwen en een kinderschaar te Hendrik
Ido Ambacht aankwam om daar een bakkerij te beginnen. Met
bovenmenselijke inspanning is het hem nog gelukt ook.
Het tiende kind heette Lena.
Die trouwde 7 april 1858 te Hendrik Ido Ambacht met Jan Leendert
de Jong die 7 september 1813 te Ridderkerk geboren werd.
Jan Leendert de Jong en Lena van den Berg zijn de grootouders
van de vrouw van de schrijver van dit artikel, Neeltje de Jong.
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Dat waren er 15!
1. Pieter
2. Elsje
3. Aart
4. Pietertje
5. Leent je
6. Aartje
7. Jaapje
8. Johanna Corne1ia
9. Corne1ia Johanna
10. Martha
11. Arie
12. Klaas
13. levenloze zoon
14. Pietje Cornelia
15. Jakob
1. Pieter Middelhoek.
Geboren 29 december 1874 te Mijnsheeren1and.
Overleden 25 september 1958 ook te Mijnsheerenland.
Hij is bijna 84 jaar geworden. Hij trouwde 18 oktober 1906
te Oud-Beijer1and met Lijntje Hoogvliet
van Nieuw-Beijer1and, aldaar geboren 5 februari 1881.
Zij overleed 2 februari 1977.
Hij was tuinder te Mijnsheerenland. Zijn tuinland lag aan de
Westdijk.
Er waren 4 kinderen, die allen te Mijnsheeren1and geboren zijn.
1. Aartje Pieterne11a - 11 februari 1909
2. Pieterne11a Aartje 8 juni
1912 overleden 14 april 1919
te
Mijnsheerenland
3. Pieter 28 mei
1920
4. Jakob 28 mei
1920 overleden 31 juli 1920
te
Mijnsheerenland
Pieter en Jakob waren tweelingen.
Aartje Pieterne11a trouwde op 26 januari 1938 te Mijnsheeren1and
met Iman Westerwee1, geboren te Rotterdam op 8 october 1906. Iman
Westerweel was tuinder en had zelf een bedrijfje aan de
Brabersweg,
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hebben twee dochters en één zoon.
De stamhouder Pieter trouwde op 15 november 1950 te 's-Gravendeel
met Willempje Mol, aldaar geboren op 28 februari 1917. Zij hebben
één ongehuwde dochter, geboren te Mijnsheerenland op 29 december
1952, Lijntje Pleuntje geheten. Zij woont bij haar ouders en werkt
in een Spar-supermarkt in Puttershoek.
Pieter was jarenlang tuinder op het bedrijfje van zijn vader.
Zoals zovele kleine zelfstandigen en zeker wanneer er geen
opvolger is, heeft ook hij zijn land verkocht en werkte hij bij
het gas- en electriciteitsbedrijf in Oud-Beijerland.
2. Elsje Middelhoek.
Elsje werd 12 februari 1876 te Mijnsheerenland geboren. Zij
trouwde op 6 oktober 1904 te Mijnsheerenland met Johannes Vermoen.
Hij werd geboren op 30 oktober 1868, waar precies is mij onbekend.
Hij was weduwnaar van Cornelia Brouwers.
Van haar huwelijk af tot aan haar dood, 6 maart 1928, woonden
Elsje en Johannes in een groentewinkel in de Benthemstraat te
Rotterdam. Enkele jaren na de dood van Elsje heeft Johannes de
zaak overgedaan aan zijn zwager Jacob Middelhoek. Zijn vrouw
Niesje deed de winkel, terwijl Jacob toen tegelijkertijd verhuizer
en groenteboer was.
In de meidagen van 1940, bij het bombardement van Rotterdam, ging
alles in brand. Johannes Vermoen stierf 30 januari 1949 te
Rotterdam.
Het echtpaar had drie kinderen, een dochter Aartje en twee zoons,
Willem Jacob en Jacob Willem, geboren achtereenvolgens op 10 mei
1908, 14 juli 1913 en 28 juli 1915. Alle drie zijn nog in leven.
3. Aart Middelhoek.
Geboren 11 april 1877 te Mijnsheerenland.
Overleden 26 december 1918 te Rotterdam aan de Spaanse griep op
de dag van de verjaardag van zijn dochter Suzanna.
Hij is 41 jaar geworden, dus vroeg overleden.
Hij trouwde te Klaaswaal op 25 april 1902 met Jannigje Bijl,
geboren op 27 december 1878. Zij is de dochter van Hendrik Bijl,
die van Dubbeldam afkomstig was (geboren 25 januari 1846) en
Suzanna Maria Zwijns, die van Mijnsheerenland kwam.
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jaar oud. Aart had een sleperij (vervoersbedrijf met sleperswagens
met een of twee paarden).
Vier kinderen bleven in leven:
1.
2.
3.
4.

Jakob 2 januari
Suzanna - 26 december
Henk 4 oktober
Aartje - 15 december

1906
1907
1909
1915

te
te
te
te

Rotterdam (overl. 4 juni 1982)
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Op het geslacht van Aart Middelhoek komen we later terug.
4. Pietertje Middelhoek.
Zij is 25 oktober 1878 te Mijnsheerenland geboren.
Zij overleed 27 april 1885. Ze werd niet ouder dan 6 jaar.
5. Leentje Middelhoek.
Leentje is 4 januari 1880 te Mijnsheerenland geboren.
Ze stierf te Heinenoord 10 juni 1958, 78 jaar oud.
Ze trouwde met Jakob van der Hoek op 20 mei 1904 te Westmaas.
Jakob van der Hoek werd 24 april 1879 te Westmaas geboren en is
12 oktober 1938 te Heinenoord gestorven. Hij werd 59 jaar.
Hij was melkveehouder. Ze hebben te IJsselmonde, Ridderkerk,
Westmaas en Heinenoord gewoond.
Er waren 7 kinderen :
1. Jakob Simon, geboren 5 februari 1905 IJsselmonde
2. Bastiaantje Aartje, geboren in 1907 en
overleden in 1946
3. Simon Jakob, geboren 9 juni 1908
Ridderkerk, overleden in 1967
4. Aartje Cornelia, geboren 24 juni 1913
Ridderkerk, is weduwe van A. Leenders
5. Jaapje Elizabeth, geboren 18 september 1916
Westmaas, gehuwd met D. Groen
6. Leentje Jacoba Antonia, geboren 17 september 1922
Heinenoord
7. Jan Andries, geboren 21 januari 1924
Heinenoord, gehuwd met Jannigje Boender

- 69Jacob Simon is ongehuwd en woont nog op de plaats waar zijn ouders
woonden (Mollekade 9, Heinenoord), Hij woonde samen met zijn overleden broer Simon Jakob. Alle andere kinderen zijn gehuwd of
gehuwd geweest.
6. en 7. Aartje en Jaapje vormden een tweeling. Ze werden
10 februari 1881 te Mijnsheerenland geboren.
Aartje trouwde met Pieter Pouwe op 6 november 1908 te Numansdorp.
Pieter was daar geboren op 20 augustus 1872. Zij woonden daar
aan de Molendijk. Pieter Pouwe had wat boomgaarden en enkele
koeien, een klein spulletje dus, zoals dat heet op de Hoekse
Waard. Zij hadden geen kinderen, wel een pleegdochtertje dat op 9
jarige leeftijd overleed aan diphterie. Dat was voor Aartje een
geweldige slag, die zij nooit te boven is gekomen. Aartje overleed
te Numansdorp op 4 maart 1938. Toen Numansdorp in de Tweede
Wereldoorlog geevacueerd moest worden is Pieter Pouwe
terechtgekomen bij de dochter Martha van zijn schoonzuster Martha
(gehuwd met ene Monster, zie later) te Westmaas, waar hij
gestorven is op 15 augustus 1950.
Jaapje leed aan "tering" en overleed op 26 juli 1899 in hetzelfde
jaar als haar vader en aan dezelfde ziekte. Maar vader Jakob
Middelhoek had niet gedacht dat zij hem nog voor zou gaan.
8. Johanna Cornelia Middelhoek.
Johanna Cornelia is 23 mei 1882 te Mijnsheerenland geboren en
28 september 1958 te Rotterdam gestorven, 76 jaar oud.
Ze stond aan het hoofd van het vrouwelijke personeel van een
grote boerderij. Zo iemand noemden ze "grote meid". Deze boerderij
is nu het Streekmuseum, gelegen te Heinenoord. Ze trouwde met
Pieter van Prooyen op 25 mei 1906 te Mijnsheerenland.
Deze Pieter is 13 oktober 1881 te Rhoon geboren en is 14 juli
1958 aldaar overleden, 76 jaar. Pieter was tuinder, evenals zijn
zoon Jacob. Het gezin van Johanna Cornelia en Pieter woonde te
Rotterdam en later te Rhoon. Er waren 5 kinderen :
1. Aartje van Prooyen - 26 augustus 1907 Rotterdam
gehuwd 13 september 1933 met H. Bos
en overleden 19 december 1970 te Leersum
2. Adriana van Prooyen - 4 februari 1909 Rotterdam
gehuwd 6 mei 1931 met Pieter Gouw
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gehuwd 14 juli 1942 met Elisabeth
van Es en overleden 8 oktober 1981 te Rhoon.
4. Bastiaantje van Prooyen- 29 september 1912 Rotterdam
gehuwd 20 juni 1934 met Marius Noordzij. Zij overleed op
9 augustus 1936 op 23 jarige leeftijd.
5. Johanna van Prooyen - 8 september 1923 Rhoon
gehuwd 22 juni 1944 met Wouter Noordzij
Ook uit deze huwelijken zijn kinderen geboren. Onder andere
Jan Gouw, die een zoon is van het onder 2. genoemde echtpaar,
dat woont Essendijk 88 te Rhoon (naast Jacob). Hij is hoofdonderwijzer en woont Meikoninginlaan 11 Delfgauw (Post Delft).
Zijn oudere broer was wethouder in Puttershoek.
Jacob (nummer 3.) kreeg 7 kinderen, waarvan één is overleden.
Het onder 5. genoemde echtpaar woont ook te Rhoon, Weegje 3
en hebben zes kinderen.
Wouter Noordzij is geen directe familie van Marius Noordzij.
9. Cornelia Johanna Middelhoek.
Werd 26 juli 1883 te Mijnsheerenland geboren en is 21 mei 1890
gestorven. Ze werd 6 jaar.
10. Martha Middelhoek.
Ze werd 9 september 1884 te Mijnsheerenland geboren en leeft thans
(medio april 1983) nog. Ze huwde op 9 juli 1907 te Barendrecht met
Pieter Kleis Monster. Deze was geboren op 11 juni 1884. Hij overleed te Rotterdam op 20 november 1960. Hij was havenwerker. Martha
woont nog steeds in haar huis aan de Dordtse Straatweg. Ze hadden
7 kinderen, waarvan de oudste, Nellie overleed op plm. 10 jarige
leeftijd. De andere zes, Aartje, Tobias, Els, Jacob, Martha en
Adrianus zijn nog allen in leven. Tante Martha is het oudst
geworden van alle kinderen van Jakob Middelhoek en Aartje de
Koning.
Ze is nog in leven. Na elke ziekte krabbelt ze telkens weer op.
Het is bijna niet te geloven.

-7111. Arie Middelhoek.
Arie werd 2 mei 1886 te Mijnsheerenland geboren.
Hij overleed te Westmaas op 10 december 1949. 63 jaar.
Hij trouwde 15 mei 1914 te Numansdorp met Hendrika Bijl. Zij is 9
februari 1884 geboren te Numansdorp en overleden op 30 mei 1972
te Mijnsheerenland.
Hij was tuinder aan het verlengde van de Brabersweg, de Buyensweg
geheten, op nummer 4, Greup, gemeente Mijnsheerenland, telefoon
01860-2687.
Ze hadden 1 kind:
1. Aartje Middelhoek, ongehuwd, geboren te Mijnsheerenland,
18 oktober 1916.
Aartje woont nog steeds in het ouderlijk huis. Zij is van
tuinbouw- op landbouwgewassen overgegaan. Zij was part-time
werkzaam op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening. Zij woont aan dezelfde weg als Jan Frans
Middelhoek, een nakomeling van Frans.
Aartje is zeer behulpzaam geweest bij het verzamelen van
de gegevens van deze tak van de familie Middelhoek. Zonder
haar zou het een droog verhaaltje zijn geworden.
12. Klaas Middelhoek.
Klaas werd 9 augustus 1888 geboren te Mijnsheerenland en
is daar overleden 3 juli 1889, nog geen jaar oud.
13. Levenloos geboren op 21 oktober 1889 te Mijnsheerenland.
14. Pietje Cornelia werd 20 november 1891 te Mijnsheerenland
geboren en is daar overleden 30 juli 1892.
15. Jakob Middelhoek.
Jakob, het jongste kind, is geboren 24 mei 1893 te Mijnsheerenland
en stierf daar op 28 augustus 1965, 72 jaar oud.
Hij was gehuwd met Niesje Hendrika Punt, geboren 16 december 1894.
Zij overleed 30 september 1974 te Rotterdam.

-72Het huwelijk werd voltrokken op 9 augustus 1916 te Rotterdam.
Ze woonden te Rotterdam, Mathenesserdijk 173a, sinds 8 juli 1940.
Hij was meubeltransporteur, maar was ook enige tijd geïnteresseerd
in het vak van groenteboer. (zie onder 2. Elsje) .
Jacob stierf te Mijnsheerenland, hoewel hij te Rotterdam woonde.
Op zijn sterfdag was hij op bezoek geweest bij zijn schoonzuster
Hendrika, weduwe van Arie, en nicht Aartje aan de Buyensweg te
Greup (Mijnsheerenland). Hij werd 's-morgens door zijn zoon Jacob
gebracht. 's-Avonds zou hij met de bus naar Rotterdam gaan en
uitstappen aan de Dordtsche Straatweg om een bezoek te brengen aan
zijn zuster Martha. Hij had die dag immers helemaal voor zichzelf,
want zijn vrouw Niesje was met een groepje dames naar ZuidLimburg.
Het was een gezellige dag en 's-avonds had hij voor zijn vertrek
nog boterhammen gegeten, wat hem goed smaakte. Hij zou met de
bus van zeven uur naar Rotterdam gaan. Voor het vertrek maakte
hij nog een grapje, beloofde weer eens gauw te komen en stapte
met stevige pas naar de bushalte. Hij zwaaide nog eens en stapte
energiek verder. Kort daarop, 400 meter van het huis van zijn
schoonzuster, is hij onwel geworden en plotseling overleden.
Omstanders vonden hem. Hij werd binnengedragen in de school waar
hij zijn eerste onderwijs genoot. Hij had 60 jaar in Rotterdam
geleefd, gewoond en gewerkt, doch stierf in zijn geboorteplaats,
geheel onverwacht.
Er waren 2 kinderen :
1. Jacob, geboren 20 februari 1917
2. Adriaantje, geboren 23 maart 1921; beiden te Rotterdam
De grote verhuiswagens, waarop stond Jac. Middelhoek hebben hier
in Rotterdam steeds mijn aandacht getrokken en deden de vraag
rijzen: zou die Jac. Middelhoek nog familie van mij zijn?
Nu zie ik zijn wagens niet meer. Jacob Jr. heeft de zaak
overgedaan aan een andere firma, Vos genaamd. Dat is enkele jaren
geleden, na enkele probleempjes met de gezondheid. Hij werkte
daarna als employé in die firma tot zijn 65ste jaar.
Eenmaal heb ik even contact met Jacob Sr. gehad. Mijn zwager had
in de oorlog een pakje levensmiddelen geadresseerd: J. Middelhoek,
Rotter. Dat kwam natuurlijk bij hem terecht. Hij liet het me
brengen.
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Rotterdam op 9 maart 1916. Het huwelijk vond plaats op 9 juli
1947, eveneens te Rotterdam. Johanna Alida heeft twee dochters
uit haar eerste huwelijk. Uit het tweede huwelijk met Jacob
is een dochter, Ansje, geboren op 22 juni 1949 te Rotterdam.
Ansje trouwde op 8 juli 1971 te Rotterdam met Jan van de Wetering,
die in Rotterdam werd geboren op 5 juni 1949, een bouwkundig
HTS-er. Zij wonen thans Antwerpsestraat 10 te Zwijndrecht.
Zij hebben één dochtertje, Pauline, geboren 17 juni 1976 te
Schiedam.
Adriaantje huwde op 2 mei 1951 te Rotterdam met Ary August
Wilhelm Barnhard, geboren op 6 februari 1923. Zij hebben
twee zoons.
Kees Barnhard, geboren 25 januari 1952 te Rotterdam, ongehuwd,
directeur van een groothandel in reformartikelen, en
Henk Barnhard, geboren 24 februari 1954 te Rotterdam, is gehuwd
in 1981 met Angela Kraan. Hij is electro-technisch tekenaar.
De geschiedenis van de familie Barnhard gaat terug tot in de
15e Eeuw. Zij was afkomstig uit Frankrijk, en via Zwitserland
naar Nederland afgezakt. Zij kwamen uit de kringen van de
Hugenoten. De familie Barnhard-Middelhoek woont te Schiedam,
H. Bosmanplein 19.

-74Het geslacht van Aart Middelhoek, 1877 - 1918
Er is alle aanleiding om aan zijn nakomelingen enige bijzondere
aandacht te geven, omdat zij de enigen zijn die de tak van
Pieter Middelhoek en Pietertje van Driel voor uitsterven
behoeden, zover dat althans nu kan worden overzien.
Aart Middelhoek is 11 april 1877 te Mijnsheerenland geboren.
Hij is 26 december 1918 te Rotterdam overleden aan de Spaanse
griep. Hij was gehuwd met Jannigje Bijl. Het huwelijk werd
voltrokken op 25 april 1902 te Klaaswaal.
Jannigje Bijl is 27 december 1878 te Klaaswaal geboren en
is 7 februari 1940 te Schiebroek overleden, 61 jaar.
Aart heeft waarschijnlijk, net als zijn broers Piet en Arie,
in het begin gewerkt op de boerderij van Oom Arie Goudzwaard.
Hij was een flinke en knappe jongeman met een ondernemende
geest. Maar er was in die tijd op het land niet veel te
verdienen, vandaar de trek naar de stad.
Aart trok er al vroeg op uit naar Rotterdam en heeft zich
daar kort na 1900 definitief gevestigd. Hij begon een handel
in aardappelen, groenten en fruit in de Pijnackerstraat 83.
Na een kleine 10 jaar verkocht hij deze zaak en begon een sleperij
in de Raephorststraat 64 (met opslag op nummer 66). Na de dood
van Aart heeft weduwe Jannigje de sleperij, onder leiding van
haar broer Jeroenes Bijl, nog 1 à 2 jaren voortgezet tot omstreeks
1920. Maar de sleperij met 7 à 8 man personeel en evenveel
arden, werd te moeilijk voor haar. Zij heeft de sleperij
verkocht en is toen een aardappelen-, groente- en fruitzaak
begonnen in de Benthuizerstraat 28 (dat was om de hoek van de
Raephorststraat). Zij heeft hard moeten werken om in het levensonderhoud van haarzelf en haar kinderen te voorzien. Zij verkocht
de winkel in 1928 en ging in Schiebroek wonen.
Er waren zes kinderen, waarvan de eerste twee jong stierven.
Dit waren ze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jacob,
Jacob,
Jacob,
Suzanna,
Henk,
Aartje,

24
20
2
26
4
15

januari
november
januari
december
oktober
december

1903, overl. 15 november 1904
1904, overl. 21 januari 1905
1906, overl. 4 juni
1982
1907
1909
1915
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weer regelmatig 's-zondags met een luxe wagentje met dito
paard naar de Westdijk gereden. Het was allemaal mooi en goed
tot de Spaanse griep zijn sterke lichaam in enkele dagen velde
op Tweede Kerstdag 1918, de verjaardag van zijn dochter Suzanna.
De oudste zoon Jacob begon een ventwijk van groenten en fruit.
Zoon Henk volgde later zijn voorbeeld. Toen Jannigje in 1928
haar winkel verkocht hadden de jongens Jacob en Henk een goed
beklante ventwijk met veel gegoede klanten. Zij overleed op
de nog jonge leeftijd van 61 jaar op 7 januari 1940.
De kinderen van Aart Middelhoek en Jannigje Bijl
1. Jacob Middelhoek, geboren in 1906
Deze Jacob werd 2 januari 1906 te Rotterdam geboren. Hij is
in 1931 te Klaaswaal gehuwd met Janna Cornelia Vos, geboren
23 december 1910 aldaar.
Jacob zocht het verderop in de wereld. Hij moest zichzelf helpen.
Hij was pas 12 jaar toen zijn vader stierf. Dat was juist na de
eerste wereldoorlog. De handel in groenten en fruit was voor
hem te eng. Jacob ging naar de politie, waar hij snel promotie
maakte. Hij begon te Tiel (op 1 april 1929), daarna Hillegom,
Voorburg, Broek in Waterland, Enkhuizen en Wormerveer, waar hij
Inspecteur-korpschef was, en bleef wonen. Na zijn functioneel
leeftijdsontslag in 1967, werd hij voor enige weken waarnemend
Directeur van de Politie Opleidingsschool van Noord-Holland.
Deze "enige weken" werden ruim 7 jaar in vaste dienst.
Op 1 januari 1974 ging hij op 68-jarige leeftijd echt met
pensioen.
Jacob overleed onverwachts na een plotselinge ziekte die tijdens
een vacantie in Italië was ontstaan. Hij overleed op 4 juni 1982
te Amsterdam na een onduidelijk ziektebeeld, eigenlijk nog in
de kracht van zijn leven.
Jacob en Janna hadden één zoon. Hij heette Aart Jacob (roepnaam
André) en werd 13 december 1931 te Voorburg geboren.
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Veelders, geboren te Hoorn op 24 augustus 1932. Zij overleed op
10 maart 1981 in Luxemburg. Uit dit huwelijk heeft hij twee
kinderen, beiden meisjes :
1. Monique, geboren 7 november 1963 te 's-Gravenhage,
die thans medicijnen studeert aan de
Universiteit van Straatsburg in Frankrijk
2. Pau1ine, geboren 27 september 1967 te 's-Gravenhage,
leerlinge aan de Europese School te Luxemburg.
André studeerde en deed doctoraal examen economie. Na zijn
studie werkte hij eerst aan het Centraal Planbureau te
's-Gravenhage, waarvan hij van 1966 - 1969 adjunct-directeur
was. Daarna ging hij naar het Ministerie van Financiën te
's-Gravenhage, in de functie van Directeur- Generaal van de Rijksbegroting. Om zijn verdiensten werd hij in 1973 tot Ridder
benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Hij woonde eerst te Wassenaar, maar verhuisde naar Heisdorf
in Luxemburg (G.D.) in verband met zijn benoeming tot Nederlands
lid van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen.
Dat was in 1977.
Zijn huidige adres is A.J. Middelhoek, 14, rue des Roses,
Heisdorf, Luxemburg (G.D.).
André hertrouwde op 11 december 1982 te Heisdorf in Luxemburg,
met Geertruida Johanna van den Broek, geboren te Rotterdam op
4 augustus 1929. Zij is weduwe van Theodorus Johannes Willem
Moormann, overleden te Brussel in 1977. Zij heeft een zoon en
een dochter die in Brussel zijn blijven wonen. De zoon is gehuwd.
2. Suzanna Middelhoek
Suzanna Middelhoek werd geboren op 26 december 1907 te Rotterdam
en is nu weduwe. Ze is gehuwd geweest met Wilhelm Gustav van
Ladesteyn, geboren te Rotterdam op 13 juli 1903. Zij huwden te
Schiebroek op 28 oktober 1936. Hij overleed te Rotterdam op
30 maart 1958. Hij was kantooremployé. Zij hadden een dochter
en een zoon.
De dochter, Jeanette Suzanna Maria van Ladesteyn, geboren
2 september 1938 te Rotterdam, huwde met Rob Hoogstraten.
Zij hebben drie zoons en wonen te Hoek van Holland.

-77De zoon, Johannes Wilhelm van Ladesteyn, geboren 14 april 1949
te Rotterdam, is eveneens gehuwd en heeft een dochter en een zoon.
3. Henk Middelhoek
Deze Hendrik, de jongste zoon, kwam - zoals we eerder
zagen - terecht in de sector van de aardappel-, groente- en
fruithandel en is daarin altijd werkzaam gebleven. Hij had
groentezaken in achtereenvolgens Rotterdam-Noord, Schiebroek
en Hillegersberg. Hij werd geboren te Rotterdam op 4 oktober 1909.
Hij woont thans te Hillegersberg, Prinses Margrietlaan 37a.
Henk huwde met Geertruida Maria Pieterson op 26 augustus 1931
te Hillegersberg. Zij was te Rotterdam geboren op 18 april 1911
en overleed te Hil1egersberg op 17 oktober 1982.
Zij hadden twee zoons.
Aart, de oudste zoon is geboren 7 april 1932 te Hi11egersberg,
is ongehuwd en woont in Milaan.
Hendrik, de jongste zoon woont te Barendrecht, Kempenaar 130 en
is geboren 14 augustus 1934 te Hillegersberg.
Hij heeft te Rotterdam en omgeving een paar zaken op electrotechnisch gebied.
Hendrik (Hein) is gehuwd en heeft 3 kinderen. Hij huwde op
16 april 1958 te Rotterdam met Neeltje Kuipers, die op dezelfde
datum als haar man werd geboren, eveneens te Rotterdam.
Hein en Neeltje hebben drie kinderen
1. Frank, geboren 14 maart 1961, te Rotterdam
2. Dick, geboren 24 mei 1964, te Rotterdam
3. Els, geboren 17 juli 1967, te Rotterdam
Opgemerkt moet worden dat Frank en Dick de enige stamhouders
zullen zijn van Pieter Middelhoek en Pieterje van Driel, of
van later Jacob Middelhoek en Aartje de Koning. De voorzetting
van deze tak van de familie Middelhoek is aan hen!
Frank werkt bij zijn vader in de zaak. Dick studeert economie
in Rotterdam.

-784. Aartje Middelhoek , geboren 15 december 1915.
Aartje Middelhoek is gehuwd geweest (gescheiden, sedert 1966).
Zij huwde op 3 oktober 1939 met Johannes Matheus Metaal, geboren
te Rotterdam op 10 november 1912. Zij hadden een touringcarbedrijf, eerst in Rotterdam, later in Leiden.
Aartje drijft reeds lange tijd, onder haar eigen naam, een
Reisbureau in Leiden, Midde1hoek's Reis- en Passagebureau,
Koornbrugsteeg 3, tel.40641/40642. In dit reisbureau, dat
ook nog elders in de stad een vestiging heeft, zijn ook
haar beide zoons werkzaam, John en Henk.
De eerste zoon heet officieel Johan Aart Corne1is Metaal,
geboren te Rotterdam 13 september 1942, en gehuwd te Leiden
op 23 maart 1966 met Eleonora Poeliejoe. Zij hebben twee
dochtertjes.
De tweede zoon heet officieel Henk Peter Metaal, geboren
7 september 1947 te Leiden en gehuwd te Leiden op 8 december
1970 met Maria Johanna Wilhelmina Platteel. Zij hebben een
zoontje en een dochtertje. Inmiddels is dit echtpaar gescheiden.
De zaak aan de Koornbrugsteeg is naast de boekhandel van Servaas.
Dat wordt samen Servaas/Middelhoek. Ik heb met mijn zoon Servaas
van de twee panden een foto genomen, voor de aardigheid.
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-81Frans Middelhoek en Dingena Quartel.
Wie was Frans Middelhoek?
Dat is jarenlang een vraag geweest, waarop we geen antwoord
wisten. "Neef Koos", de laatste wagenmaker van Klaaswaal,
heeft er dikwijls met ons over gesproken.
Er was op Klaaswaal ten tijde van zijn grootvader een
Middelhoek geweest, die Frans heette.
Zijn grootvader Abraham Middelhoek, de wagenmaker van Klaas
waal, sprak wel met die Frans. Ze noemden elkaar zelfs neef.
"Maar", zei neef Koos dan, "ze waren toch helemaal geen
familie van elkaar".
Dat laatste nu kan niet juist zijn.
't Was heus familie.
Ik moet wel in herinnering brengen dat Machteltje Huygen-Booy
4 zonen had, die zich alle vier in de Hoekse Waard vestigden.
Het waren Huyg, Pieter, Abraham en Maarten.
We hebben nu te maken met Pieter en Abraham.
Frans was een nakomeling van Pieter en Abraham was een kleinzoon van Abraham.
De geslachtsboom ziet er zo uit:
Machteltje
|
__________________________________________________________
|
|
|
|
Huyg
Pieter
Abraham
Maarten
|
|
Pieter
Pieter
|
|
Jakob en Jan
Abraham
|
Pieter en Frans

-82Ze wisten het wel.
De vader van Frans heette Jakob en zoals U kunt zien op
het lijstje, was deze een achterneef van Abraham.
Nu deze Jakob en deze Abraham kenden elkaar maar al te goed.
Jakob was een landarbeider en Abraham was een wagenmaker.
Ze woonden beiden op Klaaswaal, waren beiden lid van dezelfde
Hervormde Kerk.
Jakob Middelhoek en Pieternella Boot lieten 31 januari 1820
in het witte kerkje hun eersteling dopen. Twee jaar later
12 februari 1822 deed Abraham in hetzelfde kerkje zijn
belijdenis.
Beide kerkelijke gebeurtenissen geschiedden onder Ds. Gérard
Guillaume van den Broeck, 1822 - 1826, en zijn voorganger
Hendrik Walterus de Wilde (1815 - 1821).
Wel zijn Jakob Middelhoek en Pieternella Boot niet op Klaaswaal blijven wonen. Ze vestigden zich te Zuid-Beierland.
Daar kregen ze wel 12 kinderen, waarvan er 8 stierven. De
oudste heette Pieter en de jongste heette Frans.
We hebben te maken met twee stamhouders: Pieter en Frans.
Over Pieter hebben we reeds geschreven, hij stierf te OudBeierland, zijn weduwe Pietertje van Driel vestigde zich te
Mijnsherenland.
Frans ging te Klaaswaal wonen.
Het huwelijk van Frans.
Frans trouwde met een meisje van Klaaswaal. Ze heette
Dingena Quartel.
Ze trouwden 17 april 1862.
Frans was toen 26 jaar. Zijn "neef" Abraham, de wagenmaker
was toen al 62 jaar.
Ik heb horen zeggen dat Frans op Klaaswaal iets met de melkvoorziening te maken had. Geen melkboer, maar melkcontroleur
misschien. Hij deed zijn belijdenis in het kerkje van Klaaswaal op 24 maart 1868.

-83Toen was Ds. Jan Coenraad Schmeltzer (1830 - 1867) reeds
met emeritaat. Diens opvolger was Jan Carel Damsté (1867 1877) .
Frans Middelhoek werd 21 maart 1872 tot diaken verkozen.
Hij was toen 36 jaar.
Dat is de derde Middelhoek, die het ambt van diaken bekleedde te Klaaswaal.
De kinderen van Frans en Dingena.
Ze hadden 4 kinderen:
1.
2.
3.
4.

Pieternella
Jefje
Cornelis Jacob
Jacob

Ze werden alle vier te Klaaswaal geboren.
Pieternella is gehuwd geweest met K. Vos.
Jefje was gehuwd met H. van Spanje.
Cornelis Jacob is de man die het geslacht van Frans voortzet.
Over Jacob hebben we enige inlichtingen ontvangen.
Jacob.
Over Jacob hebben we de laatste tijd enige inlichtingen
ontvangen.
Daar is eerst de rouwadvertentie van 1 juni 1916. Daarin
wordt meegedeeld dat te 's Gravenhage overleden is deze
Jacob Middelhoek. Zijn reeds eerder overleden echtgenote
heette H. Hovestadt.
Deze advertentie was ondertekend door A.F. Middelhoek en
zijn zuster Ph.H. Middelhoek.
Beiden woonden in Rhenen. De zuster was geboren in 1902.
Om iets van deze broer en zuster te weten te komen heb ik
opgebeld de weduwe Krijntje Kosten-Middelhoek te Tolen, op
aanraden van de weduwe Aaltje Middelhoek-Van der Giessen.

-84Maar ik heb alleen vernomen dat A.F. Middelhoek een enigszins geestelijk gestoorde jongen was.
Filippina Hendrika was gehuwd met Willem Louis Ardinas
van Voorthuysen, die eerder overleed dan zij.
De moeder H. Hovestadt is het allereerst overleden.
De vader Jacob Middelhoek had in Den Haag een kleine constructie-werkplaats voor rijwielen, auto's enz.
In Het Vaderland van 4 maart 1975 vonden we de volgende rouwadvertentie:
Enige kennisgeving.
Op 28 februari 1975 is geheel onverwacht overleden
Mevrouw Filippina Hendrika van VoorthuysenMiddelhoek, weduwe van de heer Willem Louis
Ardinus van Voorthuysen, in de leeftijd van
73 jaar.
Hengelolaan 45, 's Gravenhage.
De teraardebestelling zal plaats hebben op de
begraafplaats: Oud Eik en Duinen, 5 maart 1975,
om 10 uur.
De advertentie was ondertekend door notaris S.J. Vleer,
Herestraat 61, Rhenen.
Waarom weet ik niet, maar ik denk dat er geen enkele neef
of nicht van de familie Middelhoek op de begraafplaats aanwezig is geweest. Misschien omdat de notaris (van Rhenen nog)
de advertentie geplaatst heeft.
Cornelis Jakob Middelhoek en Cornelia Hoorweg.
Het gaat nu over Cornelis Jakob, die 4 oktober 1866 te
Klaaswaal geboren werd.
Hij is niet te Klaaswaal gebleven, maar is naar Heinenoord
verhuisd.
Zijn kinderen zijn daar geboren en hij is er zelf gestorven
op 22 augustus 1935.

-85Hij huwde met Cornelia Hoorweg. Dat werd dus Cornelisen
Cornelia. Cornelia werd 25 februari 1869 te Goudswaard
geboren en ze is 13 september 1967 overleden. Ze is 98
jaar geworden. Zij is de oudste van de gehele familie
Middelhoek. Ze is overleden in het Bejaardenhuis van
Strijen. Cornelis en Cornelia hadden 4 kinderen, evenveel
als in het gezin van Frans Middelhoek, zijn vader.
1. Jan Frans

14 augustus 1890 te Heinenoord
20 januari 1963 te Barendrecht

2. Dingena

21 juli 1891 te Heinenoord
30 juli 1953 te Rotterdam

3. Krijntje

11 mei 1893 te Heinenoord

4. Frans Jan

29 augustus 1903 te Heinenoord
14 mei 1966 te Heinenoord

1. Jan Frans Middelhoek.
Jan Frans was manufacturier, eerst te Heinenoord, na 1923
te Barendrecht. Manufacturier, d.w.z. lapjeskoopman. Met
een rijtuigje of soms met een hondenkar met lapjes de
boeren af.
Hij is 14 augustus 1890 te Heinenoord geboren en is 20
januari 1963 te Barendrecht overleden.
Hij huwde met Neeltje Vermaas, die 7 april 1892 te Heinenoord
geboren werd. Zij stierf 20 januari 1979 te Barendrecht,
Marjoleinlaan 1, k.224. Opvallend is dat zij op dezelfde
datum stierf als haar man. Merkwaardiger is nog dat ze
drie dagen voor haar dood tegen haar dochter zei: "Pa is
ook 20 januari gestorven, nietwaar?!!
Jan en Neeltje zijn 20 juni 1918 gehuwd.
Ze zijn 29 mei 1923 naar Barendrecht verhuisd.
Jan Frans, de manufacturier heeft 40 jaar te Barendrecht
gewoond en zijn vrouw 56 jaar.
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te Barendrecht geboren werden.
Helaas is er 1 overleden,
Frans Jan, 21 maart 1936, bijna 4 jaar.
2. Dingena Middelhoek.
Dingena werd op 21 juli 1891 te Heinenoord geboren.
Ze overleed 30 juli 1953.
Ze is gehuwd geweest met Arie Barendregt. Deze werd 12 mei
1888 geboren.
Ze zijn nogal eens een keer verhuisd. Ze hebben achtereenvolgens in Heinenoord, Klaaswaal, Tholen, Heinenoord en
Hillegersberg gewoond.
Ook in Tholen; heeft hij misschien bij zijn schoonzuster
Krijntje gewerkt?
Ze hebben drie dochters:
1.
2.

3.

Bastiaantje Barendregt, op 20 september 1944 gehuwd met
N. Vreeken, die 1 april 1919 te Klaaswaal geboren werd.
Cornelia Hoorweg Barendregt, op 25 juli 1951 gehuwd met
C. van Driel, die 13 september 1925 te Klaaswaal geboren
werd.
Krijntje Dingena Barendregt, geboren 21 januari 1929.

-873. Krijntje Middelhoek.
Krijntje is geboren te Heinenoord op 11 mei 1893. Ze is
getrouwd geweest met L. Kosten, een boer van Tholen. Ze
heeft één zoon: Marinus Cornelis Jacobus Kosten, geboren
5 november 1925. Hij bestuurt het bedrijf van zijn vader.
Krijntje woont nu in Huize "den Anker", flat 301, Ankersweg,
Tholen. Telefoon 01660-583.
4. Frans Jan.
Frans Jan werd 29 augustus 1903 te Heinenoord geboren. Hij
stierf daar in 1966. Hij was gehuwd met Aaltje van der Giessen,
die nog steeds te Heinenoord woont, Oosteinde 17.
Ik heb haar in 1976 nog gebeld; tel. 01862-1333.
Ze heeft één dochter.
Aaltje van der Giessen is 14 juni 1903 te Klaaswaal geboren.
Frans Jan en Aaltje zijn 4 mei 1932 gehuwd.
Frans Jan was ambtenaar van het secretarie te Heinenoord.
Hij werkte voor het polderbestuur en de brandweer enz.
Later werd hij invalide.
Uit dit huwelijk werd één dochter geboren.
Het is Cornelia, geboren 8 april 1935 te Rotterdam.
Gehuwd met D.G. Simons op 3 juni 1958.
De nakomelingen van Frans Middelhoek.
Die komen alleen van Jan Frans Middelhoek en Neeltje Vermaas.
Ze hadden 8 kinderen.
Genealogisch gezien is dit het gezin waar het op aankomt.
Hier volgen de 8 kinderen. We zullen ze één voor één bespreken.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cornelis Jacob
Neeltje
Jan Frans
Korstiaan
Kornelia
Anna
Frans Jan
Dingena

21
15
5
12
29
10
28
26

april
aug.
jan.
okt.
sept.
aug.
juni
mei

1919,
1920,
1922,
1923,
1925,
1928,
1932,
1934,

geboren
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren

te
te
te
te
te
te
te
te

Heinenoord
Heinenoord
Heinenoord
Barendrecht
Barendrecht
Barendrecht
Barendrecht
Barendrecht

1. Cornelis Jacob Middelhoek.
Het moet in 1930 of 1931 geweest zijn, dat ik naar Barendrecht
trok om mijn collega v.d. Garde te bezoeken. Zijn vakantie
was nog niet ingegaan. Zijn school was nog in vol bedrijf.
"Je treft het goed", zei mijn collega, "we zijn met de
tekenles bezig en tekenen daar houd je nog al van".
Ik mocht ze allemaal zien de mooie tekeningen.
Eén tekenschrift was al heel mooi.
Op het etiket stond de naam van de eigenaar.
Het was C.J. Middelhoek.
Dat was voor de eerste maal, dat ik hoorde, dat er Middelhoeken te Barendrecht woonden.
Ongeveer in 1955 merkte mijn zwager op: "De naam Midde1hoek
is heus niet zo uniek. Een collega van mij van de Amrobank
te Rotterdam heet ook Middelhoek. Het was dezelfde
C.J. Middelhoek, hoofd-procuratiehouder en afdelingsdirecteur
van de Amrobank te Rotterdam.
In 1974 stond er in het predikbeurtenblad van Wassenaar
aangegeven dat daar preken zou in de Ned. Hervormde Kerk:
Vicaris N.J. Middelhoek.
Het bleek een dochter te zijn van dezelfde C.J. Middelhoek.
Cornelis Jacob Middelhoek is 21 april 1919 te Heinenoord
geboren. Toen hij werkte aan de Amrobank van Rotterdam
woonde hij Goudsesingel 215a. Daar is een zoontje overleden,
genaamd Cornelis Jacob, geboren 21 en gestorven 27 februari
1954.

-89Hij trouwde met Ingetje Goverdina van Kooten, geboren
16 oktober 1922 te Hendrik Ido Ambacht.
Hun trouwdatum is 18 december 1946.
Cornelis Jacob Middelhoek is nu directeur van de Amrobank
te Nieuwerkerk a/d IJsel.
Hij woont Rietveen 6, telefoon 01803-2891.
Ze hebben twee dochters.
1.
2.

Neeltje Johanna - geb.
theologe
Johanna Maria Cornelia
Zij is 31 januari 1973
kerk a/d IJsel, die 27

4 oktober 1947 te H.I.Ambacht,
- geboren 16 juli 1949 te Dordrecht.
gehuwd met Hendrik Bos te Nieuweraugustus 1951 te Maarn geboren werd.

2. Neeltje v.d. Ent-Middelhoek.
Neeltje Middelhoek werd 15 augustus 1920 te Heinenoord
geboren. Ze is getrouwd met Hendrik Kornelis v.d. Ent,
predikant, eerst te Katwijk a. Zee, nu te Dordrecht.
Hij werd geboren 4 oktober 1918.
Hun trouwdag is 15 oktober 1952.
Ze hebben 4 zoons en 2 dochters.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hendrik Cornelis
Neeltje Heintje
Jan Nicolaas
Cornelis Korstiaan
Heintje Anna
Frans Jan

20
11
11
2
22
22

september
december
september
maart
juni
augustus

1954
1955
1957
1962
1964
1967

te
te
te
te
te
te

Werkendam
Werkendam
Werkendam
Middelharnis
Middelharnis
Katwijk a.Zee

3. Jan Frans Middelhoek.
Jan Frans Middelhoek werd 5 januari 1922 geboren te Heinenoord.
Hij is van beroep tuinder.
Eerst was hij tuinder te Barendrecht, Voordijk 251, nu heeft
hij zijn bedrijf te Greup in de Hoekse Waard dicht bij
Oud-Beierland, Buyenseweg la, telefoon 01860-4377. Greup valt
onder Mijnsherenland.

-90Hij is 4 juni 1947 gehuwd met Adriaantje Groenenboom, die
14 augustus 1926 te Rhoon geboren werd.
Ze hebben 2 zoons en 3 dochters, en 4 kleinkinderen.
1.

Jan Frans, geboren 20 augustus 1947 te Barendrecht.
Hij is tuinder van beroep. Talmaweg 41, tel. 01806-6132.
Hij is gehuwd met Aagje Diepenhorst, geboren 31 mei 1948
te Barendrecht.
Trouwdatum 13 november 1971 te Barendrecht.
Uit dit huwelijk werden twee meisjes geboren.
Geertruida, geboren 1 september 1972 te Rotterdam
Adriaantje, geboren 9 september 1973 te Barendrecht.

2.

Klaas, geboren 6 december 1948 te Barendrecht.
Hij is van beroep tuinder.
Hij is gehuwd met Adriana Hermina, geboren 2 augustus
1953 te Schiedam.
Trouwdatum: 29 december 1972 te Barendrecht.
Uit dit huwelijk werd geboren:
Jan Frans, geboren 29 januari 1974 te Rotterdam.

3.

Adriana Johanna, geboren 31 maart 1954 te Barendrecht.
Zij is gehuwd met Cornelis van der Meer, geboren 4 januari
1951 te Rotterdam.
Trouwdatum 26 augustus 1971.
Uit dit huwelijk werd geboren:
Frans Cornelis Jan, geboren 27 januari 1972 te
Rotterdam.

4. Neeltje Middelhoek, geboren 28 januari 1956 te Rotterdam.
5. Leentje Middelhoek, geboren 10 juli 1960 te Rotterdam.

-914. Korstiaan Middelhoek.
Korstiaan is te Barendrecht geboren op 12 oktober 1923.
Hij is tuinder te Barendrecht.
Hij woont Carnisseweg 57 te Barendrecht. Telefoon 01806-2937.
Hij is gehuwd met Lydie Sloof, die 25 december 1936 te Barendrecht geboren werd.
Hun trouwdatum is 15 december 1966.
Ze hebben 4 kinderen: 2 zoons en 2 dochters.
1.
2.
3.
4.

Jannigje 20 december 1967
Jan Frans 15 juli 1969
Neeltje Kornelia 2 maart 1971
Korstiaan 9 mei 1973

5. Kornelia Kühlemeier-Middelhoek.
Kornelia werd 29 september 1925 te Barendrecht geboren.
Ze was maatschappelijk werkster te Sommelsdijk-Middelharnis.
Ze is daar getrouwd met de Mavoleraar Hermann Heinrich
Kühlemeier, geboren te Haarlem op 9 februari 1931.
Hun trouwdatum is 21 augustus 1958.
Ik vermoed dat haar zwager toen in Middelharnis predikant
was en dat deze het huwelijk kerkelijk bevestigd heeft.
Ze woonden eerst in Uddel, aan de Garderenseweg 35, nu
wonen ze te Nieuw-Milligen.
Het echtpaar heeft geen kinderen.
Een paar leerlingetjes van Bea, onderwijzeres in Den Haag,
zeiden een keer: "Juffrouw, onze tante in Uddel heet ook
Middelhoek". Zo kregen we gelegenheid om de hulp van
Mevrouw Kühlemeier in te roepen. Ze heeft ons goed geholpen.
Haar moeder, Neeltje Vermaas, toen in 1974 82 jaar oud is
inmiddels overleden, 20 januari 1979.
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Anna werd 10 augustus 1928 te Barendrecht geboren.
Ze is gehuwd met Jan Willem Gulden op 19 december 1957 te
Barendrecht. Hij is 14 mei 1924 geboren.
Hij is te Barendrecht garagehouder.
Ze wonen Dorpsstraat 124.
Gulden's autoverhuurbedrijf bv., Kooiwalweg 3,
telefoon 010-324711.
Ze hebben drie dochters:
1. Agnes Pauline, geboren 19 oktober
2. Ciske Margot,
geboren 19 oktober
3. Renate Emme,
geboren 8 december

1958 te 's Gravenhage
1961 te Barendrecht
1968 te Barendrecht.

7. Frans Jan is op 4-jarige leeftijd overleden.
8. Dingena Westra-Middelhoek.
Dingena werd te Barendrecht geboren op 26 mei 1934.
Ze is gehuwd met Tjalling Westra op 13 juli 1955 te Barendrecht
Tjalling Westra werd te Barendrecht geboren op 29 juli 1931.
Ze wonen Linge 18 te Barendrecht, telefoon 01806-6662.
Opzichter Rijkswaterstaat.
2 kinderen:
1. Elizabeth Dingena,
2. Neeltje Jacoba,

14 februari 1956
5 juni 1960.
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Neeltje Dremken,
de weduwe van
Pieter Middelhoek

-95Neeltje Bremken (1769 - 1837)
Pieter heeft zijn vader Abraham niet lang overleefd. De vader was
14 mei 1808 overleden. Pieter stierf slechts 3 jaren later,
11 december 1811 .
Neeltje verloor in 5 jaar tijd haar tante Adriane, haar schoonmoeder Lijntje, haar schoonvader Abraham en haar man Pieter.
Nu bleef ze alleen met haar 5 kinderen in de wagenmakerij over.
De koperen bruiloft op 2 december 1811 is waarschijnlijk niet
meer gevierd. Arme Neeltje!
Pieter is 14 december 1811 in de Grote Kerk van Strijen begraven.
Dat mocht eigenlijk niet meer. Er was een missive van Napoleon,
waarbij verboden werd om mensen in de kerk onder de zerken te
begraven.
Strijen had nog geen geld voor een nieuwe begraafplaats. Het
gemeentebestuur vroeg en verkreeg dispensatie.
Zwaarder slag had Neeltje niet kunnen treffen.
Ds. Jacobs zal het moeilijk gehad hebben om in dit sterfhuis een
zinnig woord te spreken. Vind in zulk een toestand maar eens
troostwoorden, die niet ijdel klinken.
Neeltje Bremker bleef achter met 5 kinderen, waarvan de oudste
nog niet ten volle 12 jaar was.
Hij was nog te jong om van hem te verwachten, dat hij moeder
zou kunnen bijstaan.
En dat in een tijd zo treurig, dat hij zijn weerga niet had.
Suzanna en Lena schudden haar wijze hoofden. Ze hadden het altijd
wel voorspeld.
3 december 1811 werden alle oude bestuurders van Strijen eervol
gedemitteerd en werden de nieuwe in hun ambt bevestigd de
maire, de adjunct-maire en de municipale raad.
Dat moest op last van de Fransen stijlvol gebeuren.
Strijen was nu een Frans dorp met 2000 inwoners.
Het Franse bestuur eiste, dat er feestelijkheden zouden zijn,
wanneer het nieuwe bewind het bestuur aanvaardde. Zo kwam het, dat
de vlag wapperde van de toren en de klokken vrolijk beierden.
De bevolking moest blij wezen.
In het Nederlands mocht men treuren, maar in het Frans moest men
lachen. Het vrolijk klokgebeier klonk door tot in de ziekenkamer,

-96aan de voet van de toren; het klonk als het luiden van de
doodsklokken.
Pieter Middelhoek lag op die 3e december 1811 waarschijnlijk
doodziek; hij stierf 11 december 1811 en werd 14 december 1811
begraven.
De kinderen, 1814/1815
Neeltje heeft nog geprobeerd de zaak voort te zetten met behulp
van haar flinke zoon Abraham en een knechtje. Dat ging toch niet.
Haar vader stierf in 1815. Ze kreeg haar deel van de erfenis.
Haar zusters Suzanna en Lena konden van haar deel leven, dus
Neeltje zal dat ook wel gekund hebben, tenminste wat haar onderhoud betrof. Ze had echter 5 kinderen.
Abraham moest ergens wagenmakersleerling worden. Op Klaaswaal
woonde een wagenmaker. Johannes de Groot. Deze kon Abraham niet
plaatsen, want hij had zelf zo'n opgeschoten jongen, Reinier.
Hij had familie in het bevrijde Gorkum, ook wagenmakers.
In die geteisterde stad was heel wat werk. Hij zou proberen om
Abraham daar geplaatst te krijgen.
Het priemde moeder Neeltje dadelijk, dat ze dan haar flinke
jongen zou moeten missen, maar 't is toch doorgegaan.
Abraham is een tijdje wagenmakersknecht geweest te Gorinchem.
Bekend is, dat hij van zijn karig weekloontje nog wat stuivers
spaarde voor zijn moeder. Bekend is ook dat hij zijn moeder
brieven schreef.
In 1816 schrijft hij enthousiast aan zijn moeder, dat hij op de
Boven-Merwede de eerste stoomboot gezien heeft. "De duivel is op
het water,"zeiden de mensen bekrompen. Daar lachte Abraham om.
Hendrik werd een bakkersknechtje. Waar en bij welke baas zou ik
niet kunnen weten. Wel weet ik, dat Neeltje Bremken een neef had.
Bernardus Bremken, de bakker van Mijnsherenland. Die neef heeft
wellicht een handje geholpen.
Dina was al lO jaar in het jaar 1814. Een mooie leeftijd om een
licht dienstje te beginnen.
Zo had Neeltje al drie werkende kinderen.
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-99Bijltjesdag, 1813
De maire en de adjunct-maire van Strijen hadden hun draai al
genomen. Er was één man te Strijen, die dat ook wel doen wilde,
maar voor hem was het zo gemakkelijk niet.
Die man was de rijksontvanger Hendrik Bremken. Zijn dochters
Suzanna en Lena hadden nog wel een oranjelintje in de linnenkast
gevonden, maar de oude man durfde zich daar niet mee te vertonen.
Hij was door zijn ambt de meest gehate man van Strijen geworden.
Op vrijdagavond 26 november 1813 verzamelde zich een schreeuwende
menigte voor het ontvangershuis. "Kom er eens uit, oude gauwdief."
Het zal de laatste vrijdagavond wel geweest zijn, dat Abraham
pannekoeken at bij zijn grootvader.
Het zag er niet zo mooi uit. Enkele woeste, wraakgierige kerels
drongen het tuinhekje binnen en kwamen op de voordeur af.
Wie denkt, dat de gezusters Suzanne en Lena angstig wegkropen,
denkt helemaal verkeerd.
Abraham vertelde later wel eens wat over die tantes.
Hij beschreef ze steeds als een paar manwijven.
Bang waren ze helemaal niet.
Ze deden rustig de voordeur open en deden een paar stappen naar
voren in de richting van de opdringende mannen.
Abraham vertelde later, dat ze beiden een bijl onder de rokken
vandaan haalden. Van bijltjesdag gesproken!
"En nou eerst het tuinhekje uit."
Tot een gevecht is het niet gekomen.
De roep :"Gratis bier op het Rechthuis", zal de oplossing wel
gebracht hebben.
"Bier, mannen, bier! De maire trakteert op bier!
Bij het Rechthuis - bier - bier - bier!"
Dat hielp, tegen bier was niemand bestand.
Sindsdien hebben de twee meuien Suzanna en Lena in de familie
bekend gestaan als "de twee manwijven".
Ondanks de lekkere pannekoeken heeft Abraham tot zijn dood - in
1884 een vooroordeel behouden tegen de familie Bremken.

-100Een angstige zondag, 1815.
Dat was zondag 18 juni 1815. Toen dacht men ook in Strijen dat
de zaak der vrijheid verloren was. Moesten de oranjekokarden
weer afgerukt, moest de tricolore weer voor de dag komen?
Uit Brussel kwamen wanhoopsberichten.
's Zaterdagsavonds had Wellington bevel gegeven, dat proviand- en
munitiewagens, de gehele bevoorrading en de legertros in de
richting van Brussel verdwijnen moesten. Hij wilde daar bij een
eventueel retireren geen last van hebben.
De hele karavaan trok in een lange file door het Soniënbos,
toen er plotseling vlakbij kanongebulder werd gehoord.
Waarschijnlijk is het onweer geweest, maar men dacht aan een
Frans leger, dat een omtrekkende beweging maakte, om de gehele
legervoorraad te bemachtigen. Juist iets voor Napoleon.
"C'est le feu", zeiden de Fransen in Brussel."It's cannon",
zeiden de Engelsen. (Zo lees ik in Vanity Fair van Thackeray) .
De voerlui waren zo nerveus, dat een enorme verwarring het
gevolg was. Badend in hun zweet - mensen en paarden - en totaal
overstuur draafden ze Brussel binnen: de Fransen! de Fransen!
't Gevolg was een ware uittocht.
Alles wat rijden kon verdween met spoed in de richting Gent en
Antwerpen. Overal waar de vluchtelingen kwamen, bazuinden ze
de Fransen! de Fransen!
Op dezelfde zondag sloegen de Hannoverianen op de vlucht. Toen
die jongens in het dal keken en de modder- en bloedpoel aan
schouwden, het gekreun hoorden van duizenden gewonden en het
gehinnik van stervende paarden, werden ze daar zo beroerd van dat
ze rechtsomkeerd maakten, de kolonel voorop.
In totale verwildering kwamen die soldaten ook in Brussel aan.
De Fransen! de Fransen!
In Strijen wist men niet beter of alles was verloren.
Het werd een rampzalige zondag.
Eerst maandagmorgen wist men, dat Napoleon verloren had.
Ongekende blijdschap.
Ds. Jacobs : "Het is zoals de Schrift zegt, des avonds is er
geween, maar des morgens is er gejuich!"

-101Abraham naar Klaaswaal.
Het is wel zeker dat Abraham een tijd lang wagenmakersleerling geweest is in Gorkum, en het is ook zeker dat
de wagenmaker Johannes de Groot van Klaaswaal, familierelaties heeft gehad in Gorkum. Het is dus wel te verklaren dat Abraham knecht werd bij de zoon van Johannes
de Groot, die Reinier heette, ja, dat hij zelfs de
wagenmakerij van Reinier heeft overgenomen. Ik heb zelf
in de oude zaak te Klaaswaal een stuk gereedschap gezien,
waarin de letters R.d.G. waren ingeschroeid. En als we
weten, dat de vrouw van Reinier de Groot Kaatje Middelhoek
heette, wordt de verhouding nog duidelijker.
Abraham is dus niet in Gorkum gebleven, maar verhuisde
naar Klaaswaal. Wanneer precies, dat weten we niet.
Zijn grootvader Abraham dook op in de geschiedenis, toen
hij zijn belijdenis deed in de grote kerk van Strijen.
Dat was op 8 april 1751.
En de kleinzoon Abraham duikt op in de geschiedenis, als
hij zijn belijdenis doet in het kleine kerkje van Klaaswaal. Dat was op 12 februari 1822.

-102Bernardus wordt onderwijzer, 1828.
We gaan weer terug naar Strijen.
We weten dat Hendrik een bakkertje geworden is. Ary
volgde zijn voorbeeld en kwam ook in het bakkersvak.
Dientje werd een dienstmeisje en later tot haar dood
toe keukenprinses.
Maar Bernardus, de jongste, dat is wat anders.
Bernardus was 19 januari 1821 twaalf jaar geworden.
Wat moest Bernardus worden, weer een bakkertje?
"Neen", zeiden de tantes Lena en Suzanna, "wij weten
wat anders. Je moest" zeiden ze tegen Neeltje, zijn
moeder, "je moest die knappe jongen voor onderwijzer
laten leren, dan zullen wij je daarbij helpen."
Dat plan werd uitgevoerd. Waar Bernardus gestudeerd
heeft, is mij niet bekend.
Wel weet ik, dat er later een Normaalschool was in
Numansdorp. Of, misschien werd hij geholpen door de
hoofdonderwijzer van Strijen. Strijen had een onderwijzer 1e klasse.
Bernardus is in 1827 of 1828 afgestudeerd tot grote
vreugde van zijn moeder en de trots van de tantes
Bremken.
Hij was een dankbare jongen en is de tantes Lena en
Suzanna altijd erkentelijk gebleven.
We hebben hem later teruggevonden als hoofdonderwijzer
te Molenaarsgraaf. Eén van zijn kinderen noemde hij
Suzanna Lena.
Bernardus geslaagd voor onderwijzer!
Dat moest gevierd worden en het werd gevierd.
De dominee was er, ds. Petrus Lambertus Jacobs (1803 1841), die blij was, omdat hij nu onder Koninq Willem I
zijn traktement weer kreeg, maar het echter niet eens
kon worden met de gang van zaken in de Hervormde Kerk.

-103De hoofdonderwijzer was er, die wèl dankbaar was voor
de verkregen leervrijheid en met vreugde de Heidelbergse
Catechismus uit zijn school verwijderd had. Hij stemde
wel in met de belijdenisschriften, tenminste voorzover
ze in overeenstemming waren met de waarheid van de Bijbel.
Bernardus was nu onderwijzer en volwassen. Hij zou nu
ook een cilinderhoed gaan dragen, zoals een heer betaamde,
en in gezelschap een lange gouwenaar gaan roken en dapper
meedoen aan het gesprek.
In 1823 was er een boekje verschenen van de bekeerde
Jood Isaäc da Costa. Het boekje heette: "Bezwaren tegen
de geest der eeuw". Over dat boekje was heel wat te doen
geweest.
In dat boekje veroordeelde Isaäc da Costa ook het onderwijs van de toenmalige school. Hij hekelde vooral de
prestatiedrift en de competitiesfeer in de school. Da
Costa richtte zich tegen het onmatige, onbehoorlijke en
onzedelijke prikkelen van de eer-, glorie- en ijverzucht
van onnozele kinderen in wie men met dat gedurige aanen ontmoedigen door middel van lof en schande een soort
"koorts" verwekte. Het erebord en het schandbord, ziedaar
het tweeledig beginsel van de hedendaagse schoolbewerktuiging. Onze voorouders werkten op de eigenliefde en
eerzucht van de kinderen niet dan zeer spaarzaam en met
de uiterste voorzichtigheid.
Da Costa zei niet zonder enige overdrijving, dat de
toenmalige school de één klaar maakte voor de lucratieve
baantjes en de ander preste naar het uitschot, dat
Veenhuizen en de Ommerschans ging bevolken.
"In hoofdzaak ben ik het met hem eens", meende Ds. Jacobs,
"we moeten niet al te veel offeren aan de godin der Rede.
Kennis maakt opgeblazen, de vreze des Heren, die maakt rijk ".

-104Ary Middelhoek op de citadel, 1830.
Het is ten enenmale onmogelijk om de gehele geschiedenis
van de Belgische opstand te verhalen.
We moeten er wel wat van zeggen, want Ary Middelhoek
was één van de dappere soldaten, die de citadel van
Antwerpen verdedigd hebben onder generaal Chassé,
bijgenaamd Generaal Bajonet.
Geheel België ging verloren, er was alleen nog hoop dat
Antwerpen voor de Koning behouden bleef. De Koning zond
er de Kroonprins heen.
Deze speelde echter weer de rol van Absalom. "Ik keur
een nationaal congres goed. Ik erken België als een
onafhankelijke natie. Ik stel mijzelf aan het hoofd van
de Nieuwe Staat".
Deze enormiteit beging de Kroonprins op 16 oktober 1830.
't Was een geweldige blunder. De Koning was woedend.
De Belgen lachten er om, ze moesten Oranje niet meer,
de vader niet en de zoon niet.
De held van Quatre-Bras en Waterloo verloor zijn glorie.
Sic transit gloria.
Het antwoord van de Belgen was een aanval op de citadel
op 17 oktober 1830. De citadel van Antwerpen was bezet
door 4000 Hollandse soldaten. Eén van die soldaten was
Ary Middelhoek, geboren 27 maart 1807. Hij was toen
23 jaar. Hij zal op de citadel wel soldatenkuch gebakken
hebben. Hij was immers bakker van beroep.
Chassé was een vreemde man. Hij trok zich van het hele
politieke gebeuren weinig aan. "Ik moet de citadel verdedigen", zei hij, "en dat zal ik doen".
En tegen de Belgen: "Wat je in de stad doet, moeten jullie
weten, maar van de vesting blijf je af, of ik zal de stad
Antwerpen bombarderen, zo erg, dat ze hier in deze streken
over 300 jaar de naam Chassé nog zullen noemen".
De Belgen vielen toch aan op de citadel. Toen liet Chassé
4 uren lang de stad bombarderen. 't Ging om de krijgsmanseer.
De Kroonprins trok af en viel bij zijn vader in ongenade.
De Koning vond het beter, dat hij voor enkele maanden
naar Engeland ging.
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dat hij over uitstekende kwaliteiten als vechtgeneraal
beschikte.
De Koning noch het Nederlandse volk waren erg vechtlustig.
Maar 5 februari 1831 gebeurde er iets dat aan Ary Middelhoek
voldoende stof gaf om naar huis te schrijven.
Een Nederlands smaldeel lag op de Schelde. Het stormde
verschrikkelijk. Het vlaggeschip van Van Speyk sloeg los
van de ankers en dreef naar de wal. Het schip dreigde in
de handen van de oproerlingen te vallen. "Dat nooit",
zei Van Speyk, "dan liever de lucht in".
Dit voorval veroorzaakte in Noord-Nederland een orkaan
van verontwaardiging.
De 10-daagse veldtocht was het gevolg.
Ary Middelhoek zat terwijl op de citadel lelijk gevangen.
Hij trof het slecht onder het bevel van de ziekelijk
eerzuchtige Chassé.
Met de 10-daagse veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831
liet Chassé -zich-niet in. Dat was zijn zaak niet.
Toen de veldtocht afgelopen was, hebben de Belgen zich
suf gepeinsd, 3 maanden lang, hoe ze de Hollanders uit
de vesting moesten verjagen. Ze konden het zelf niet.
De Franse generaal Gérard moest het doen. Hij verscheen
voor de citadel met 60 000 man. Het heeft 12 000 Fransen
het leven of de gezondheid gekost.
Maar de eer van Chassé was gered.
De Hollandse verdedigers werden afgevoerd naar Frankrijk,
naar St. Omer.
Ook Ary Middelhoek. Hij heeft in de kampen van St. Omer
armoede geleden tot 21 mei 1833.
Toen pas mocht hij naar huis, om zijn moeder Neeltje
Bremken te omhelzen.
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Neeltje Middelhoek-Bremken had menigmaal God gedankt,
omdat haar jongens tijdens de Napoleontische oorlogen
nog te jong waren geweest om dienst te moeten nemen.
Nu moest ze toch nog twee zonen afstaan om mee te vechten
voor een verloren zaak.
Napoleon was al tien jaar dood en toch was eigenlijk al
die oorlogsellende nog een gevolg van de wijze waarop
hij Europa achtergelaten had.
Nu moesten haar jongens toch nog de oorlog in.
De Kroonprins had er zin in. Hij kon zich nu met nieuwe
roem overladen.
21 maart 1831 kwam de prins terug in Den Haag.
Op het drukst van de dag reed hij - de kroonprinses naast
hem gezeten - in een calêche door zes paarden getrokken
door de menigte, minzaam buigend en groetend.
Hij wandelde graag door het Voorhout, precies als Louis
Philippe in Parijs, schudde elke kennis de hand en hield
een vrolijk praatje.
"Vergeet niet", schreef hij aan zijn vader, "dat ik boven
alles altijd zal blijven Uw toegewijde zoon en dat onze
belangen dezelfde zijn".
De Koning was overgelukkig: "Mon très cher Guillaume,
mon cher enfant".
23 juli 1831 gaat de Koning over tot mobilisatie.
Het staande leger wordt in paraatheid gebracht. De schutterijen worden mobile verklaard.
Een grote stroom vrijwilligers wordt in het leger ingelijfd; samen 36000 man.
De troepen verzamelden zich op de heide van Gilze-Rijen.
Lange rijen witte tenten blikkerden in de zon. Ongelooflijk was de geestdrift, toen de koninklijke familie in
het kamp verscheen.
Hendrik Middelhoek maakte dat allemaal mee.
Zijn broer Ary zat op de citadel van Antwerpen. Hendrik
was 21 maart 1802 geboren en was 5 jaar ouder dan zijn broer.
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Al jaren had hij met zijn neus over de bakkers trog
gestaan met zijn witte voorschoot aan. Moet je hem
nu zien, gekleed in een kleurrijk schuttersuniform,
een hoge sjako op zijn witte bakkershoofd, en zowaar
een geweer aan de voet.
Hendrik toch, wat zullen de Belgjes bang zijn.
Ook Hendrik werd vervuld van de algemene geestdrift;
hij zwaaide zowaar met zijn sjako in de lucht.
Morgen 2 augustus 1831 ging de veldtocht beginnen.
Als het geen oorlog geweest was, zou het een prachtige
voetreis geweest zijn.
Het was prachtig zomerweer.
Het was dag aan dag zonnig en warm.
De meeste jongens klaagden over de warmte en oververmoeidheid en vooral over dorst. Ze vonden nergens
drinkwater en de bevoorrading liet alles te wensen over.
Dat een goede ravitaillering één van de eerste vereisten
was, dat had prins Willem in de school van Wellington
blijkbaar nooit geleerd.
Veel soldaten gooiden hun ransels aan de kant van de weg.
De ietwat slome Hendrik zal bevreemd opgekeken hebben.
Hij was dat lopen gewend langs stoffige wegen. En vrachten
dragen - daar wist een bakker over mee te praten. Uren
lopen met een korf brood op de rug. Dus zwoegde Hendrik
voort als een kameel in de woestijn.
Het leger van de Kroonprins werd een ongedisciplineerde troep.
Toch won hij twee veldslagen. Hij versloeg het Belgische
Maasleger bij Hasselt en het Belgische Scheldeleger bij
Leuven, 10 en 12 augustus 1831.
Willem won, dat kwam omdat de Belgische legers nog
slechter georganiseerd waren dan de Nederlandse.
Alleen de Friezen hebben zich onderscheiden door discipline
en dapperheid. Tot onze schande moet ik zeggen, dat vooral
de Zuid-Hollandse troepen een slechte naam hadden. Maar
dat zal niet aan Hendrik gelegen hebben.
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een défilé werd gehouden. De hele koninklijke familie
was aanwezig.
14 augustus 1831 werd een officiële dank- en bededag.
In 1831 daverde alles van Oranjegezindheid.
De Koning was "Hollands oogappel", "Hollands vader",
"een weergaloze Koning". Zijn vrouw was "een hemelse
gemalin". Zijn kinderen waren "zo uitmuntende telgen".
Ary en Hendrik kregen beiden evenals alle andere soldaten
een gedenkpenning, voor hun heldenmoed. Jammer - niet
bewaard.
Bernardus had als onderwijzer Strijen verlaten, we vinden
hem terug te Molenaarsgraaf.
Dus, wat had Neeltje op Strijen nog te zoeken?
Abraham en Trijntje hebben haar in 1836 naar Klaaswaal
gehaald, daar woonden ze in de Kerkstraat.
Een jaar later, in 1837, is Neeltje Middelhoek-Bremken
gestorven en daar is ze door haar 5 kinderen begraven
achter de Kerk in Klaaswaal.
We kunnen dus met een gerust hart Strijen verlaten en
zetten onze geschiedenis in Klaaswaal voort.
Neelt]e Bremken sterft, 1837.
In 1836 begon Neeltje te sukkelen. Het ging niet meer.
Ze was geheel alleen overgebleven.
Abraham woonde en werkte te Klaaswaal. Hij was daar
12 oktober 1829 met Trijntje Blanke getrouwd, het dienstmeisje van de dominee.
Ary woonde in Rotterdam. Sinds zijn avontuur als militair
was Strijen hem te klein geworden. Hij vestigde zich als
bakker te Rotterdam, eerst als knecht, later als baas.
Zijn oudere broer Hendrik werd zijn knecht.
Dina woonde ook in Klaaswaal. Ze was huishoudster geworden
bij notaris Jan Caspar van Andel (1809 - 1842).
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Abraham Middelhoek.
De hoofdpersoon van ons familieverhaal is ongetwijfeld
Abraham Middelhoek.
Hij is in Strijen geboren op 8 maart 1800 en te Klaaswaal
overleden op 7 januari 1884.
Hij was de zoon van de vroeggestorven wagenmaker Pieter
Middelhoek en de ontvangersdochter Neeltje Bremken.
Deze Abraham is mijn overgrootvader.
Abraham werd in 1800 geboren, mijn vader Abraham in 1869
en mijn zoon Abraham in 1928.
Ik heb van onze romanheld nooit een afbeelding gezien en
neef Koos ook niet, maar toch kan ik me van hem wel een
voorstelling maken.
Hij werd beschreven als een grote royale kerel, knap van
uiterlijk, met een kop krulhaar, dat hij tot aan zijn dood
behouden heeft.
Hij had voor veel dingen belangstelling en zijn oordeel
werd op het dorp door velen zeer op prijs gesteld.
Hij liep nogal gauw warm, maar was spoedig gekalmeerd.
Z'n hele leven lang heeft hij te maken gehad met financiële
moeilijkheden, doch hij werd van meerdere kanten geholpen,
zodat het water dikwijls tot aan de lippen kwam, maar er
niet over.
Hij leefde sober, hij had voor zichzelve niet veel nodig.
Wagenmakersgezel.
Abraham heeft het wagenmakersvak zeer gedeeltelijk van zijn
vader Pieter Middelhoek geleerd. Zijn vader stierf 11 december
1811, toen was Abraham nog geen 12 jaar.
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een knecht de zaak drijvende te houden; het is haar niet
gelukt. Om zich verder in het vak te bekwamen moest Abraham
onder de mensen.
Nu was er ook een wagenmaker te Klaaswaal.
Hij heette Johannes de Groot.
Daar zal Abraham zich aangeboden hebben als knecht. Deze
De Groot had zelf een zoon, Reinier, geboren 14 januari 1789.
Er was daarom voor Abraham geen plaats.
Deze Johannes de Groot had familierelaties in Gorkum. Dat
weten we van een nakomeling van Reinier de Groot, die we
in het Streekmuseum van Heinenoord ontmoetten.
Het is zeker dat Abraham in Gorkum gewerkt heeft. Dat Abraham
op de Boven-Merwede de eerste stoomboot gezien heeft was een
gebeurtenis, waarover men in de familie nog geslachten lang
gesproken heeft. Het zal de Margate geweest zijn, een Engelse
stoomboot, die in 1816 een proefvaart maakte over de Hollandse
grote rivieren.
Daarmee zou bewezen zijn, dat Abraham in 1816 wagenmakersgezel was te Gorinchem. Wanneer hij naar Klaaswaal gekomen
is, weten we niet nauwkeurig. Dat zal geweest zijn na de dood
van de oude wagenmaker Johannes de Groot. Daar de vader weer
van vinden we in de lijst van schepenen van Klaaswaal, achter
het jaartal 1739. We vinden dezelfde naam ook op één der
zilveren avondmaalsborden in de schatkamer van de Kerk.
Abraham kreeg in Klaaswaal een jonge baas. We treffen Abraham
voor het eerst daar aan als hij belijdenis doet in de Hervormde
Kerk, 12 februari 1822.
Toen was de knecht 22 jaar en de baas 33 jaar.
Er is nog een belangrijke reden, waarom Abraham juist bij
deze baas terecht kwam. Reinier de Groot was namelijk getrouwd
met Kaatje Middelhoek, dat was de dochter van Pieter Huygen
Middelhoek, een polderwerker van Klaaswaal.
Als knecht was Abraham vanzelf nauw betrokken bij het gezinsleven van zijn jonge baas.
Abraham deed zijn belijdenis in de Hervormde Kerk van Klaaswaal op 12 februari 1822.
1822, dat is juist het jaar, waarin Ds. Gérard Guillaume
van der Broeck zijn intrede deed in Klaaswaal.
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Abraham zijn belijdenis afgelegd bij deze dominee, maar
waarschijnlijk is dat niet.
Ds. Van der Broeck kwam van Abcoude en bracht van Abcoude
zijn dienstmeisje mee. Dat was Trijntje Blanke.
Trijntje Blanke was de dochter van Bastiaan Blanke en
Maria Warnaar.
Trijntje werd 27 augustus 1804 te Abcoude geboren.
Ze was de dochter van een watermolenaar. Bastiaan Blanke
beweerde dat hij eigenlijk Blanche heette en een afstammeling was van de Hugenoten. 't Is wel mogelijk, want vóór
1700 zijn er over deze familie geen gegevens meer te vinden.
Als Trijntje aanstonds met de domineesfamilie is meegekomen,
was zij bij haar komst in Klaaswaal een meisje van 18 jaar.
Zij is de vrouw geworden van de wagenmaker Abraham Middelhoek, mijn overgrootvader.
Abraham en Trijntje trouwden 12 oktober 1829 pas. Abraham
heeft dus voldoende tijd gehad om Trijntje te bekijken.
2 jaar lang heeft hij Trijntje in de domineesbank zien
zitten. Ik ben met neef Koos het kerkje wezen bekijken,
van buiten en van binnen, en hij heeft me nauwkeurig gewezen waar Trijntje zat.
Abraham heeft dus 2 jaar op zijn Trijntje moeten wachten en
ze waren hem als één dag, omdat hij haar liefhad, zoals
Jakob op zijn Rachel wachten moest.
Neen, ik denk niet dat Ds. Van der Broeck ze overgetrouwd
heeft, want deze heeft in 1826 afscheid genomen van Klaaswaal,
of hij moet er voor overgekomen zijn. Zo niet dan is het huwelijk bevestigd door Ds. Isaäc Hooykaas, die op Klaaswaal stond
van 1826-1829. Laten we maar aannemen dat Ds. Hooykaas er 12
oktober 1829 nog was, wat ook weer niet erg waarschijnlijk is.
De opvolger Ds. Jan Coenraad Schmeltzer Czn kwam in 1830 pas
en is te Klaaswaal gebleven tot 1867.
We weten het allemaal niet zo precies.
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Trijntje had haar kerkelijk domicilie nog steeds in Abcoude.
15 december 1829 komt ze met attestatie over.
Ik heb aan neef Koos gevraagd of zijn grootmoeder een grote,
flinke vrouw was, maar hij beschreef haar als een klein,
zenuwachtig, doodsbang vogeltje.
Waar woonden ze?
Waar Reinier de Groot zijn wagenmakerij gehad heeft, is in
de familie niet bekend.
Misschien op dezelfde plaats waar Abraham en Trijntje zijn
komen wonen. In ieder geval heb ik in de wagenmakerij van
neef Koos gereedschap gezien, dat nog aan Reinier de Groot
behoord heeft. In een grote mal waren de letters R.d.G.
geschroeid. Neef Koos heeft die oude spullen aan het Openlucht
Museum van Arnhem geschonken.
Abraham en Trijntje woonden eerst in de Kerkstraat.
We zijn er wezen kijken en hebben het pand gefotografeerd.
Toen woonde daar de heer Johan Bax.
Naast dat huis, maar enkele meters terug, staat de woning
waarin toen de weduwe Vermaas woonde. Dat laatste huis stond
er vroeger niet. Op die plaats stond een grote, zwarte schuur
en daarin had Abraham zijn werkplaats.
Abraham en Trijntje schijnen daar tot 1844 gewoond en gewerkt
te hebben.
Daar zijn 7 van hun 8 kinderen geboren.
Daar kwamen Ary en Hendrik afscheid nemen toen ze naar het
oorlogsfront vertrokken. Ary naar de citadel van Antwerpen
en Hendrik naar de Kempense heide.
Daar heeft Abraham zijn oude moeder, Neeltje Bremken, liefderijk ontvangen in 1836 en daarvandaan hebben Neeltjes kinderen
haar ten grave gedragen in 1837. Abraham en Dina van Klaaswaal,
Ary en Hendrik uit Rotterdam en Bernardus van Molenaarsgraaf.
De gezusters Lena en Suzanna hebben Neeltje een jaar of tien
overleefd. We moeten aannemen dat Abraham en Trijntje in de
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de aardappelziekte. Alleen de jongste, Dienderikus, een nakomertje
van 8 augustus 1849, is geboren in het huis aan de Oude
Cromstrijensedijk, Oostzijde 31.
Oude Cromstrijense Dijk - Oostzijde 31.
Toen heeft Abraham een oud boerderijtje gekocht, Cromstrijense Dijk, Oostzijde 31, een huisje dat op instorten
stond. Het was het eigendom geweest van Daniël van der
Sluis, een oude man, die gelijk met Pieter Middelhoek, de
tweede smid van Klaaswaal, in 1797 lid geweest was van
Municipaliteit van Klaaswaal. Hij moest er f 500 voor
betalen. Voor zo'n onbewoonbaar verklaarde woning een
heel bedrag. Abraham had nog geen f 50.
Wie hem geholpen heeft, is tot de dag van vandaag geheim
gebleven.
De Klaaswalers plaagden hem met de bouwval, maar Bram
vertrouwde op zijn energie en werklust. Hij zou er wel
wat van maken.
"Als je het verzekerd hebt, moet je er maar gauw een
lucifer bijhouden", meende een grappenmaker. Bram repliceerde: "Als de boel gaat branden, behoef ik naar de dader
niet lang te zoeken".
Het erf was te klein.
Bram had veel ruimte nodig voor het draaien van de aangevoerde bomen. Daarom moest hij de schuur wat inkorten,
daar moest een bint af. Dat was een geweldig karwei.
In het woonhuis waren twee bedsteden en in de schuur
konden er ook nog een paar slapen. Het dak was niet afgetimmerd van de schuur. Je keek vrij tegen de pannen.
Toen had Bram een beetje geluk. Hij speelde in de staatsloterij en trok juist zoveel, dat hij in staat was om het
benodigde hout te kopen. Met dit hout ging hij het dak
van de schuur betimmeren.
Bij het huis behoorde ook nog een uitbouwtje, dat ze
"de keet" noemden. Die keet verhuurde Bram aan de weduwe
Groeneweg. Zij kon daar wel wonen met haar twee jongens
Arie en Hannes.
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daar best mee doen.
In de loop der jaren is er heel wat aan het huisje gedokterd.
De keet verdween en werd in een keukentje omgetoverd. Voor
oom Hendrik werd er een kamertje aangebouwd.
Achter het huis was er een mooi stukje grond. Daar kon Bram
groente verbouwen en aardappelen. Daar waren ook een paar
vruchtbomen. Hij kon daar een varken mesten en kippen houden.
Bram had het nog niet zo slecht bekeken.
Uit het huwelijk van Abraham en Trijntje werden 8 kinderen
geboren.
1.
2.
3.
4.
5.

Pieter
Bastiaan
Bastiaan
Neeltje
Martinus
Leonardus
6. Hendrik
7. Arie
8. Dienderikus

18
7
15
7
22

maart
juni
januari
april
augustus

1831
1832
1834
1835
1837

aangenomen in Mijnsherenland
overleden
aangenomen 4 april 1855
aangenomen 4 april 1855

14 november 1840 aangenomen 24 maart 1868
16 juni
1843 aangenomen
maart 1875
8 augustus 1849 aangenomen 22 maart 1870

Pieter kreeg een wagenmakersbedrijf in Mijnsherenland
en Bastiaan was de wagenmaker van Strijen. Martinus Leonardus
had zijn vader kunnen opvolgen in Klaaswaal.
Nog drie zonen.
Na Martinus Leonardus komen er in het gezin van Abraham
en Trijntje nog drie zonen, nl. Hendrik, Arie en Dienderikus.
Hendrik, geboren 14 november 1840.
Arie, geboren 16 juni 1843.
Dienderikus, geboren 8 augustus 1849.
Hendrik was een grote kerel, maar matig begaafd. Toen hij
bijna 30 jaar was, werd hij in het gevaarlijke jaar van de
Frans-Duitse oorlog opgeroepen voor militaire dienst. Hij
geleek een grote, sterke kerel, maar hij stierf in 1873
aan t.b.c.
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wagenmaker van het dorp. Hij huwde 8 april 1870 met
Jacoba Vermaat, die ook in 1843 geboren is.
Dat viel niet mee voor Jacoba Vermaat om de leiding van
een huisgezin op zich te nemen met 5 mannen.
't Is waar, Hendrik en Dinard waren in militaire dienst,
maar na 1870 kwamen ze thuis.
De grote Hendrik werd ziek en kreeg t.b.c., zodat Jacoba
ook nog een zieke verzorgen moest.
Ze zal een zwaar leven gehad hebben.
Enige dagen na haar huwelijksdag kwam Jacoba's moeder eens
kijken waar ze terecht gekomen was.
Een harde, zwijgzame vrouw. De weinige woorden, die ze
tijdens dat bezoek sprak, uitte ze bij het heengaan. Ze
zijn in de familie blijven hangen: "Nu, Jacoba, ik ga maar
weer. Zorg goed voor die oude man en let er op, dat de kachel
niet uitgaat". Jacoba heeft uitstekend gezorgd.
Ze bracht a.h.w. de zegen van de Heer mee en alles wat ze
deed, liet de Here wel gelukken. Sinds Jacoba Vermaat haar
intrede in de familie Middelhoek deed ging alles beter. Ze
heeft de familie boven het niveau van de grootste armoede
uitgebracht.
Dienderikus was het jongste kind van Abraham Middelhoek
en Trijntje Blanke. Dienderikus Bernardus. Hij heette
in de eerste plaats naar tante Dientje en verder naar
zijn oom Bernardus, de schoolmeester. Men was gewoon
die twee namen samen te trekken. Hij werd altijd Dinard genoemd.
Trijntje Blanke was al 45 jaar toen Dinard geboren werd.
Hij was een nakomertje. Hij was een jongen van 10 jaar
toen zijn moeder stierf in de choleratijd.
Hij alleen is van de 8 kinderen aan de Cromstrijense Dijk
geboren.
Tante Dientje heeft hem wel een beetje verwend. Zo'n laatst
geboren, moederloos kind, dat nog naar je genoemd is ook,
moet je wel een beetje voortrekken.
Evenals Hendrik is Dinard nimmer gehuwd.
Oom Dinard en neef Koos kwamen beiden wel eens naar Zwijndrecht om de familie aldaar te bezoeken.
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Er is heel wat gezongen in die zwarte schuur aan de Kerkstraat. Abraham hield van zingen, en hij kon ook zingen.
Hij moest in de kerk wel eens voorzingen, een orgel was er
nog niet.
Abraham had voor zichzelf een notenbord gemaakt en daarmede
oefende hij trouw: ut, re, mi, fa, sol. Zo leerde hij zichzelf de moeilijke psalmwijzen.
Eigenlijk was hij geen voorzanger. Dat was de schoolmeester,
Willem Morre. Die man was wel beter op de hoogte met het
notenschrift, maar had een zwakke stem en was spoedig hees.
Dan moest Abraham het voor hem waarnemen. En Abraham zong wèl
met een stentorstem.
Dat ontging de schoolmeester niet, hij werd bang voor zijn
bijbaantje. Het voorlezen en voorzingen was een onderdeel van
de lappendeken van zijn salaris.
"Spaar me Bram", moet hij gezegd hebben.
Bram heeft altijd gezongen. Op hoge leeftijd leerde hij zijn
kleinkinderen, de kinderen van Arie, nog versjes.
Eén van zijn geliefde liederen was:
Het hart in de hemel.
Op aard moeite en strijd.
Het zal ons niet hindren.
Wij zijn Goël gewijd.
Het is misschien niet letterlijk overgekomen, wat hij zong,
de woorden van het versje zijn 150 jaar lang van mond tot
mond overgezongen.
Abraham's kleinkinderen pleegden hem onder het zingen zijn
krullen te kammen.
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Ik heb hem al genoemd, de schoolmeester. Hij heette Willem
Morre. Geen mooie naam voor een schoolmeester, altijd
morren, altijd brommen. Om die schoolmeester, Willem Morre,
tevens voorzanger en aanspreker enz. enz. hing een waas
van geheimzinnigheid. Hij was namelijk vrijmetselaar, en
dat was wat voor Klaaswaal!
Hij was wel erg knap.
Aardrijkskunde was toen voor de lagere school nog geen
verplicht leervak, toch vertelde meester Morre daar veel
van. Een zeevaartschool was er niet in de buurt. Geen nood,
meester Morre gaf les in zeevaartkunde. Meer dan een lagere
school was er in Klaaswaal niet. Geen nood, meester Morre
gaf les in wiskunde. Hij vormde zeevaartkundigen en landmeters, die voldeden aan de eisen, destijds voor die vakken
gesteld.
Meester Morre zou graag een mooie wereldkaart in zijn
school gehad hebben, maar niemand kon die betalen. Meester
Morre nam toen een kistje met kleurkrijt en tekende op de
achtermuur van het enige lokaal van de school een paar heel
grote wereldhalfronden. Het materiaal, waar hij mee werkte,
moet goed geweest zijn. Bij mijn bezoek aan Klaaswaal plm. 1930,
hebben neef Koos en ik ook dat oude lokaal bezocht en daar
stonden de halfronden warempel nog duidelijk herkenbaar op
de achtermuur. Sindsdien is het oude lokaal afgebroken en
vernieuwd en dient nu als fietsenstalling voor het gemeentehuis.
Die meester kon nog eens tekenen. En prachtig schrijven. Dat
zullen de jongens van Abraham fijn gevonden hebben.
De kinderen van Abraham en Trijntje hebben geen andere meester
gehad dan meester Willem Morre. Zijn naam was een begrip op
Klaaswaal.
Hij werd hoofdonderwijzer in 1831 en hij heeft het volgehouden
tot 1880.
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Dan was daar tante Dientje. Die diende bij de rijkdom.
40 jaar lang heeft ze de huishouding verzorgd van de familie
Van Andel. Ik bedoel Jan Caspar van Andel. Dat was een neef
van Christoffel van Andel Hzn, die vóór hem de ambten bekleedde in Klaaswaal. Die heren waren: secretaris van de
Heerlijkheid, griffier van de Vierschaar en notaris
in Cromstrijen.
Christoffel van Andel was de oom van Jan Caspar.
De eerste was notaris van 1787-1818 en de laatste, de neef,
van 1809 tot 1842.
Bij de laatste familie, die van Jan Caspar van Andel dus,
heeft Dina 40 jaar lang gediend.
Dina stierf in 1872 ten huize van de weduwe Van Andel. Ze
moest daar dus reeds in 1832 in dienst gekomen zijn. De
notaris zelf stierf in 1842.
Dina heeft dus 30 jaar lang de weduwe gediend en a.h.w. met
haar samengewoond.
Het was een voor die dagen welgestelde familie. Van Andel
was de notabel van het dorp. Zijn huisvrouw was de enige op
het dorp die met mevrouw werd aangesproken.
De familie bewoonde het huis op Voorstraat 1. In 1710 werd
dit huis al genoemd. In dat jaar brandde Klaaswaal af, de
gehele Voorstraat ging in vlammen op, behalve dit eerste
huis. Dat was toen het enige huis met een pannendak.
De verhouding van de familie Van Andel tot de plaatselijke
bevolking was nog feodaal.
De Van Andels hadden achter de kerk een oud monumentaal
familiegraf.
Jan Caspar van Andel was lid van de Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland.
Dina had het goed bij de Van Andels. Een stukje van de
voornaamheid deelde zich aan de dienstbode mede. Ze was
een echte keukenprinses, compleet in dienstbodekleding:
gestreepte katoenen jurk, wit schort, wit mutsje enz.
Haar kookboek - attribuut van haar waardigheid - is nog
lang in de familie bewaard gebleven.
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maken. Wel moest ze hard werken, want Voorstraat 1 was een
groot huis met vele kamers.
Achter het huis was een bloementuin met prieel tot aan de
Vliet. Daarlangs liep het Bongerdpad, langs de boomgaardenm,
en daar aan de overkant had de familie nog een tuin, die
de "overtuin" genoemd werd.
Het is 1845 en ik zie in mijn verbeelding Dina naar buiten
komen met haar koperen emmer en haar ramenspuit. Ze zal de
buitenboel eens doen. Ze wordt aangesproken door haar
nichtje Neeltje, die nu bijna 10 jaar is en zo juist uit
school kwam.
Neeltje komt vertellen dat haar broers weer zo erg gevochten
hebben. Ze heeft het over haar jongere broers Martinus Leonardus
(7 jaar) en over Bastiaan (10 jaar). Nu waren de deugnieten
de polder weer in. Zo, dan wist tante Dina het wel weer.
Onder de modder en met gebroken klompen zouden ze thuis komen,
en 's avonds de koddebeier aan de deur met klachten.
De oudste, Pieter, was al 11 jaar, van school af en al een
aardig hulpje voor zijn vader in de wagenmakerij.
"Komt U zondag?" vroeg Neeltje. "Ja", dat was tante Dientje
wel van plan. Dan zou ze ook nog eens aan Bram vertellen,
dat de jongens meededen aan de "voorloop". Onder de slotzang
slopen ze de kerk uit, om de eersten te zijn. Dat deden alleen
de ondeugendste jongens van het dorp.
Abraham schreef wel mooie schuldbekentenissen en Dina
tekende ze plechtig. Bram moest ze maar bewaren in het
laatje van zijn bureau.
Zij had daar zo geen ruimte voor.
De nog in leven zijnde broers vermoedden wel zo iets,
maar op de begrafenis is er met geen woord over gesproken.
Het was zo geheel in de geest van Dientje, dat niemand
vond dat de schuldbekentenissen op tafel moesten komen.
Bram schijnt ze maar verscheurd te hebben.
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een rouwband voor een hoge hoed.
Buiten Bram en Hendrik kan Bernardus van Molenaarsgraaf
nog op de begrafenis geweest zijn. Alleen Arie was overleden.
Dina stierf 12 juli 1872.
Ze overleed in hetzelfde jaar als Thorbecke.
Diens devies was: "Er is steeds meer te doen".
Dat was ook het devies van tante Dientje.
Trijntje Blanke
Trijntje Blanke had de gevreesde cholera.
De andere leden van het gezin werden gelukkig niet aangetast. Het was in 1859 en de oudere kinderen waren al de
deur uit.
Trijntje kwam er wonder boven wonder doorheen.
"De aanval van cholera is voorbij", zei de dokter, "maar
daarom is ze er nog niet. Ze is in hoge mate verzwakt, er
hoeft niets bij te komen".
Ze stierf toch als gevolg van een totale uitputting.
Ze stierf op haar trouwdag, 12 oktober 1859.
Abraham en Trijntje waren op die dag juist 30 jaar getrouwd
geweest.
Het werd geen bruiloft, het werd een begrafenis.
Volgens wettelijk voorschrift moest de cholerapatient nog
op dezelfde dag begraven worden.
's Avonds om 9 uur - in het donker - werd er achter de
kerk van Klaaswaal een graf gedolven. Het was de derde
begrafenis op die dag.
Het huwelijk tussen Abraham en Trijntje was zeer goed
geweest. Ze konden elkaar gemoedelijk plagen. Vlak voor
haar sterven moest ze nog om hem lachen: "Bram, Bram, je
bent er toch zo één!"
Trijntje was een gelovig mensje, ze is "goed" gestorven.
Abraham is 25 jaar weduwnaar gebleven. Zijn moeder, Neeltje
Bremken, was ook 25 jaar weduwe.
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Arie werd bakkersknecht in Rotterdam, ± 1833.
Zijn baas heette Berk. De zaak was in de Hoogstraat,
tegenover de Halvemaansteeg. Het huis is 12 mei 1940
weggebombardeerd.
Baas Berk was nu niet bepaald een arme bakker. Hij had
een aanzienlijk huizenbezit in de Zwartepaardenstraat,
een zijstraat van de Witte de Withstraat in Rotterdam.
Hij had maar één kind, een erfdochter Josina Berk.
Nu was Arie een flinke, knappe kerel. Josina werd verliefd
op de knappe knecht, en Arie beantwoordde in stilte haar
liefde. In stilte, want er was veel kans op, dat vader
Berk het niet voorzien had op de arme jakhals uit Klaaswaal of Strijen. De knecht moest niet het lef hebben om
het hof te maken aan zijn lieve dochter, zijn oogappel.
Het werd een echte love-story.
De knecht werd stil en teruggetrokken.
Het meisje kwijnde weg en werd ziek door liefdesverdriet.
De wijze huisdokter zag wel wat er aan schortte, dat dacht
hij tenminste.
Hij gaf de meedogenloze vader de raad de omgang tussen
knecht en dochter toe te staan, anders kon het met het
lieve kind wel eens verkeerd aflopen.
Wat de dokter niet gezien had was, dat het meisje niet
alleen verteerd werd door liefdesverdriet, maar dat het
de tuberculose was, die haar ondermijnde.
Vader Berk gebruikte zijn verstand, hij gaf zijn toestemming.
6 augustus 1836 werden Arie Middelhoek en Josina Berk in
de echt verbonden.
Berk stierf kort daarna en Arie werd eigenaar van een
bloeiende bakkerszaak in het hartje van Rotterdam.
Verder beheerde hij voor zijn vrouw een behoorlijk kapitaal.
Hij deed dat eerlijk, zich altijd bewust, dat hij aangetrouwd
geld beheerde. Hij hielp Abraham wel eens met zijn wagenmakerij, maar altijd met mate. Elk jaar bracht hij zijn broer
Abraham een bezoek en dan werden de moeilijkheden besproken.
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werd een zoon geboren. Hij heette Johan David Middelhoek.
Deze trouwde met Helena Antoinette Blom. David werd al
vroeg baas, want zijn vader Arie stierf reeds op 55-jarige
leeftijd, op 4 april 1862. Toen was David 26 jaar.
Toen de oude heer Berk stierf, was Arie bedrijfsleider geworden. Er moest vanzelf een knecht komen. Toen dacht Arie
aan zijn oudere broer Hendrik, de held van de 10-daagse
veldtocht.
Dat was aardig van Arie, maar hij had er ook een flinke,
trouwe knecht aan. Ze waren er geen van beiden slecht mee.
Hendrik heeft zich in de bakkerij aan de Hoogstraat letterlijk krom gewerkt. Kneden en bakken en wegbrengen. De klanten
aan de deur bedienen was misschien nog het zwaarste deel van
zijn taak. Dat thuisbezorgen geschiedde met een grote korf,
die op de rug gedragen werd. Die korf zat barstens toe vol
met broden van een kilogram zwaar.
Goed, Hendrik was onderdak, en Arie had een goede knecht.
Moeder Neeltje Bremken leefde in 1836 nog en zal er wel
een woordje in meegesproken hebben.
Arie stierf in 1862 en zijn zoon David volgde hem op. Wat
moest nu die jonge baas met die oude, brommerige oom Hendrik
beginnen; een oude eigenwijze man van 60 jaar.
Hij stuurde oom Hendrik, met een klein pensioentje van f. 3
per week, naar huis.
Naar huis d.w.z. Klaaswaal, naar Cromstrijense Dijk 31, het
bekende adres voor onbehuisden.
Voor die dagen was een pensioentje van f 3 per week niet zo
slecht. David deed zijn best. Hij maakte er wel een bepaling
bij: zo lang ik leef. Wat zijn vrouw deed na zijn dood,
moest zij weten.
Er werd een kamertje getimmerd voor oom Hendrik.
Iemand, die later op bezoek kwam, was altijd een beetje
verwonderd over een vreemde inham in het gangetje en een
schoorsteenachtige uitstulping in oom Hendriks kamertje.
De broers praatten daar liever niet over, want inham en
uitstulping waren voortdurend zichtbare getuigen van het
eigenwijze, koppige karakter van de beide oude kerels.
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beslist geen klompen in zijn gangetje, daar breek je de
nek over. En oom Hendrik wilde geen klompen in zijn kamertje.
Toen ze allebei onbuigzaam bleken, hebben ze met inham en
uitstulping de zaak opgelost. De klompen stonden niet in de
gang en ze stonden ook niet in het kamertje.
Oom Hendrik is 28 januari 1879 overleden, 76 jaren oud.
Na de dood van Arie en het vertrek van
Hendrik werd de band met de Klaaswaalse familie steeds losser.
Eén keer is de deftige neef David in Klaaswaal op bezoek
geweest. Trijntje Blanke was een teer mensje. Toen ze door
het raam de neef uit zijn wagen zag stappen, raakte ze door
het onverwachte bezoek zo van streek dat ze een flauwte
kreeg. Ze was waarschijnlijk bang dat David kwam praten
over door zijn vader uitgeleende bedragen.
Hij kwam alleen maar kennismaken.
David was getrouwd met Helena Antoinette Blom.
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
Eerst een meisje: Josina Theodora. Ze werd geboren op 5 mei
1866. Het meisje stierf evenals haar grootmoeder aan t.b.c.
Ze is slechts 17 jaar geworden. Ze stierf 2 juli 1883.
Ze had een broertje, genaamd Theodoor. De jongen is in 1869
geboren en stierf 5 september 1895 in een sanatorium in het
Oostenrijkse Tirol. Evenals zijn zuster was hij een ernstige
t.b.c. patient. Hij is 26 jaar geworden.
De erfenis van Theodoor, 1895.
In 1869 was te Rotterdam de kleinzoon geboren van Arie Middelhoek, de held van de citadel van Antwerpen. De jongen heette
Theodoor Middelhoek, zijn vader heette David Middelhoek.
Zij waren de erfgenamen van de bekende bakkersfamilie uit
Rotterdam.
Theodoor leed evenals zijn zusje Josina Theodora ernstig aan
t.b.c. Hij was er ernstig aan toe en de dokters achtten het
raadzaam om hem te laten opnemen in een sanatorium. Ze kozen
voor hem een herstellingsoord in het Oostenrijkse Tirol. Dat
kon betaald worden, want de familie was er rijk genoeg voor.
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en zusje waren hem in het graf voorgegaan en hij moest het
doen met de belangstelling van een voogd, die zijn geldmiddelen beheerde.
Een eenzame jongen dus, met veel geld en weinig geluk.
Hij had geen enkel kontakt meer onderhouden met de Klaaswaalse Middelhoeken of welke familieleden dan ook, en toen
hij zijn einde voelde naderen heeft hij waarschijnlijk aan
Klaaswaal zelfs niet gedacht.
Hij heeft eigenhandig zijn testament geschreven en alles
vermaakt aan zijn voogd. Hij raadpleegde voor het opmaken
van dat stuk een Oostenrijkse notaris.
Het testament bevatte o.a. de volgende twee bepalingen:
1. Mijn voogd is mijn enige erfgenaam.
2. Ik wil in Rotterdam begraven worden.
Die bepalingen werden bekend toen het testament op het
notariskantoor van notaris J.M. Slinkert geopend werd.
Deze notaris moet het wel geweest zijn. Hij hield kantoor
sedert 1888 aan de Leuvehaven 135.
De door Slinkert opgemaakte akten t/m 1896 berusten ten
archieve.
De archivaris heeft het repertorium over de jaren 1895
en 1896 doorgewerkt, maar heeft geen enkele akte aangetroffen, die betrekking zou kunnen hebben op Th. Middelhoek.
Dat wil nog niet zeggen dat er getwijfeld moet worden aan
de juistheid van de mondelinge overlevering. Er is trouwens
ook nog sprake van een notaris Van Schouwen.
De bekendmaking geschiedde in de aanwezigheid van plm. 70
belanghebbenden. Die waren per advertentie in een Rotterdamse courant opgeroepen. Welk blad het geweest is, is nog
niet bekend, maar de N.R.C. laat tussen 1884 en 1898 een
dergelijke advertentie niet zien. Het moest dus een ander
blad geweest zijn!
In ieder geval is die vergadering van belanghebbenden er
geweest.
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rechtsgeleerde had hem er op gewezen, dat het testament
door drie personen ondertekend moest zijn, wilde het
rechtsgeldigheid hebben.
Hij informeerde staande de vergadering naar de handtekeningen.
Er bleken slechts twee handtekeningen onder te staan.
De handtekening van Theodoor Middelhoek en de handtekening
van de Oostenrijkse notaris. De derde handtekening ontbrak.
Het stuk had ook ondertekend moeten zijn door de Nederlandse Consul in Oostenrijk.
Het testament was niet rechtsgeldig.
Eerst wilde de notaris daar niet aan. De opponent dreigde
met een andere notaris. Na informatie bleek, dat de erfenis
aan de neus van de bevoorrechte voogd voorbijging. Dat was
voor hem vanzelf een zeer nare zaak. Hij werd er later ook
nog van beschuldigd, zich het aanwezige kasgeld toegeëigend
te hebben. Nog in 1939 kwam er een pas beginnende advokaat
naar Klaaswaal, omdat hij er achteraan wilde. Hij had zeker
een proefproces nodig om naam te maken. Neef Koos ging er
niet op in.
Het onroerend goed, o.a. enkele huizen in de Zwartepaardenstraat te Rotterdam, werd verkocht. Het geld werd onder de
gegadigden verdeeld.
De in leven zijnde neven van Theodoor's vader David, kregen
elk f. 1200.-.
Het waren Pieter van Mijnsherenland, Bastiaan van Strijen,
Dinard van Klaaswaal, Arie van Klaaswaal en Martinus van
Zwijndrecht, zij kregen elk f 1200.-. Datzelfde bedrag
kreeg ook Trijn Jonas, wier moeder Neeltje Middelhoek reeds
gestorven was.
Wat een meevaller, daar had niemand op gerekend.
Arie te Klaaswaal kon zijn hypotheek aflossen. Hij kon zelfs
een bevriende familie, die in geldnood zat, aan f. 300 helpen.
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Martinus zelf geïnd werd, maar door mijn vader. Dat zal
wel een reden gehad hebben. Ik heb er mijn vader nooit een
woord over horen zeggen.
Voor Theodoor's postzegelverzameling had niemand belangstelling.
Zijn horlogekastje en een Duitse pijpekop bevinden zich
nog bij Arie, de zoon van neef Koos te Westerschouwen.
Dit verhaal zal natuurlijk de gebreken vertonen van elke
mondelinge overlevering.
Ik heb geprobeerd voldoende gegevens te verkrijgen van het
"Rotterdamse archief. Het is me nog niet gelukt.
We kunnen echter gerust aannemen, dat de zaak over het
geheel genomen zich zo toegedragen heeft.
Struggle for life.
Toen vader Abraham in 1884 stierf, heeft hij in zijn testament neef Koos en oom Dinard wel bevoordeeld, toch moesten
ze nog een hypotheek van f 800 nemen om aan hun familieverplichtingen te kunnen voldoen.
Nu in 1895 konden ze die hypotheek aflossen.
Je zou misschien de indruk krijgen, dat het bij die mensen
alleen maar om geld draaide, maar dat is niet zo.
De "struggle for life" was echter levensgrote werkelijkheid.
Toen de oude man nog leefde gingen de broers Arie en Dinard
dikwijls de deur uit om wat bij te verdienen met aardappelrooien bij de Herweyers. Ze kregen f 0,25 voor een mud van
75 kg.
Daardoor werden de aardappelen 1 cent per 3 kg duurder.
Het mooiste was dat ze 's avonds een zootje poters mee naar
huis kregen, dat was bijkans de helft van het loon.
Jacoba Vermaat moest verschrikkelijk zuinig zijn. Met f 2,50
huishoudgeld in een week kwam ze een heel eind. Toch bromde
de oude heer dat ze verkwistend was. Suiker in de koffie was
een ongehoorde weelde. Hij kon daar vervelend over doorzagen.
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Uit het huwelijk van Arie en Jacoba werden 9 kinderen geboren
3 kinderen werden als levenloos aangegeven.
6 kinderen bleven in leven.
Hier zijn ze op een rijtje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trijntje geb.
Antje Dina
Abraham Hendrik
levenloos
Aria Neeltje
levenloos
levenloos
Neeltje Aria
Jacobus

11
18
5
2
14
15
4
28
9

juni
juni
okt.
okt.
okt.
okt.
sept.
sept.
aug.

1870 gest. 30 juli
1872
27 april
1874
18 juni
1876
1877
30 augustus
1880
1882
1884
23 juni
1887
30 maart

1892
1936
1957
1968

1963
1976

Jacobus wordt in ons familieverhaal dikwijls genoemd en
aangeduid als: neef Koos.
De vader van dit gezin, Arie Middelhoek, stierf in 1899.
De moeder, Jacoba Vermaat, stierf in 1920.
Trijntje.
Trijntje werd 11 juni 1870 geboren en stierf 30 juli 1892
op 22-jarige leeftijd. Ze heette, hoe kan het anders, naar haar
grootmoeder Trijntje Blanke.
Het meisje is vroeg gestorven, 30 juli 1892. Neef Koos, die
mij het volgende allemaal verteld heeft, was toen een jongetje van 5 jaar. Tachtig jaar later kon hij zich die lieve
zuster nog goed herinneren. Ze had kennis gekregen aan een jongen,
die Jaap Bruingen heette.
't Was op een prachtige zondagmorgen in het voorjaar. Een
ouderwetse stille zondagmorgen. Klokgelui in de verte, het
geloei van de koeien in de weide.
"Kom", zei Trijntje tegen haar broertje Koos, "we gaan een
eindje wandelen". En laten ze nu toevallig Jaap Bruingen
tegenkomen, die ook juist zo'n zin gehad had om een eindje
op te lopen.
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liefde van Jaap. "Ik zal een mooie iepestok voor je snijden
en hem mooi versieren", zei Jaap.
Neef Koos wist nog na tachtig jaar, dat zijn zuster uiting
gaf aan haar geluk door een regel te reciteren van het onnozele liedje: " Ik wou dat het altijd zondag was". "Ja",
repliceerde Jaap "en kermis in de week".
Trijntje stierf. Tachtig jaar lang heeft neef Koos het beeld
van zijn moeder voor ogen gehad, toen hij haar bij de garderobekast zag zitten met een jurk van Trijntje op haar schoot.
Overmand door droefheid!
Neeltje Aria huwde 5 juni 1914 met Cornelis van der Wilt,
die zelf geboren werd op 26 november 1882.
Cornelis van der Wilt was bakkersknecht te Oud-Beierland
tegen een loon van f. 9 per week. Toen Neeltje Aria nog thuis was,
moest ze natuurlijk ook wat verdienen.
Ze hield er op haar manier een breischooltje op na.
Ze is tweemaal ernstig ziek geweest.
In 1905 bijvoorbeeld. Wat ze gescheeld heeft, weet ik niet;
de ziekte duurde wel heel lang. Het zal de gemeentearts
Groenewoud geweest zijn, die haar heeft behandeld.
Er kwam een doktersrekening van f 60. en je hebt er geen
voorstelling van wat dit betekende. Daar moesten Jacobus
en oom Dinard een hele boerenwagen voor maken.
Oom Dinard had geluk. Met een transactie van bomen kreeg
hij een provisie van f 40.
In 1913 kreeg Neeltje Aria een ernstige kniegewrichtsontsteking. In 1914 was ze genezen en huwde ze.
Neeltje Aria en Cornelis hadden geen kinderen. Zij stierf te OudBeierland op 23 januari 1963 op 78-jarige leeftijd.
Jacobus.
Jacobus was het nakomertje.
Hij was genoemd naar zijn grootvader van moederszijde.
Deze was timmerman in Rotterdam; kreeg een ongeluk bij de
bouw van de Ned. Hervormde Kerk aan de Glashaven.
Neef Koos werd 9 augustus 1887 geboren.
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Van zichzelf placht hij te zeggen: "Ik heb meer geheugen
dan verstand".
Als voorbereiding haalde hij reeds viermaal per week een
les in Frans.
Het heeft niet zo mogen zijn.
Zijn vader stierf in 1899.
Jacoba Vermaat zag het onheil aankomen. Koos was toen 12
jaar oud. Toen hij op een avond naar bed ging, zei zijn
moeder: "Geef je vader een hand, jongen".
Dat was de laatste hand, die hij zijn lieve vader gegeven
heeft.
Van verder leren kwam toen niets meer, hij moest helpen
in de wagenmakerij.
Zijn broer Bram stelde voor om weer naar huis te komen.
Maar moeder Jacoba zei: "Blijf waar je bent". Ze vond dat
een stap terug en de weg terug, daar wilde ze niets van
weten.
"Blijf jij daar maar, je hebt daar een goede boterham, wij
zullen wel zien".
Tot Jacoba's verdriet kwam oom Bas van Strijen "helpen".
Hij vroeg f 2.50 per week boven de kost. Jacoba zag hem
liever gaan dan komen.
Oom Dinard, dat was wat anders. Hij beloofde een vader te
zullen zijn voor de kinderen. Hij heeft woord gehouden en
heeft in de zaak gewerkt, alsof het voor zichzelf was. Tot
zijn dood toe in 1925.
Hij heeft Koos in het vak opgeleid.
Koos stierf 30 maart 1976 te Oud-Beierland in de verpleeginrichting aldaar.
Mijn vader sprak zelden of nooit over zijn Klaaswaalse
familie. Een enkele maal kwamen oom Dinard en neef Koos
te Zwijndrecht op bezoek. Voor ons waren het onbekende
personen uit een totaal andere wereld.
Ik heb mijn vader nimmer over zijn grootvader Abraham horen
vertellen, hoewel hij hem toch zeer goed gekend moet hebben.
Mijn vader was 15 jaar toen zijn grootvader Abraham stierf.
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Hij kwam nu in Terneuzen terecht.
Zijn moeder kreeg voor hem een kostwinnersvergoeding van
40 cent per dag.
Zij kreeg ook soldaten ingekwartierd en kreeg daarvoor
80 cent per dag.
Ze waren welkom, 't was een bron van inkomsten.
Een request naar Den Haag werd ingewilligd. Jacobus bleef
soldaat, maar werd overgeplaatst naar Klaaswaal.
In 1910 werd op Klaaswaal een christelijke school geopend.
"De onderwijzeres kwam bij Jacoba Vermaat in de kost. De
onderwijzeres betaalde f 25 per maand. "En sindsdien",
schrijft neef Koos, "was het met onze armoede gedaan".
Dan moet het wel heel erg geweest zijn.
Alleen overgebleven.
In 1920 stierf Jacoba Vermaat, de moeder van neef Koos.
Dat was een enorm verlies. Deze vrouw is voor de Klaaswaalse
familie een grote zegen geweest.
Er was nog één zuster van neef Koos ongehuwd en thuis.
Het was Antje, zij heeft verder de leiding genomen.
In 1925 stierf oom Dienderikus Bernardus/samengetrokken
wordt dat Dinard.
Koos en Antje bleven toen samen in de zaak. Het werd stil
aan de Cromstrijense Dijk. Het werd nog stiller toen Antje
Dina op 27 april 1936 stierf.
Neef Koos zal een paar moeilijke jaren gehad hebben. Hij
was 47 jaar toen zijn zuster stierf en was nog steeds vrijgezel.
Als de nood op het hoogst is, is de redding nabij.
Onze neef had het geluk een uitstekende echtgenote te vinden.
Ze heette Stijntje Annigje Steenhoek, geboren 21 januari 1901
te Oud-Beierland.
Het Klaaswaalse geslacht Middelhoek is nog niet uitgestorven.
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19 mei 1938.
De bruidegom was toen reeds 51 jaar.
Hij heeft de zaak van zijn vader en van zijn grootvader voortgezet tot 1968. Toen heeft hij de wagenmakerij opgeheven.
Sinds 19 november 1968 woonde hij op het adres: Wilhelminastraat 3 te Klaaswaal.
De familie heeft in de wagenmakerij gewoond aan de Cromstrijense Dijk van 1845 tot 1968, dat is 123 jaar achtereen.
Jacobus en Stijntje hebben één zoon.
Arie Jan, geboren 24 maart 1939.
Arie Jan is getrouwd met Cornelia Elisabeth Hoek, die op
2 januari 1942 geboren werd. Het huwelijk werd voltrokken
op 27 april 1961.
Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
1. Jacobus Jan,
geboren 10 maart
1963 te Zonnemaire.
2. Cornelia Elisabeth, geboren 25 juni
1967 te Zonnemaire.
3. Ronald Alexander,
geboren 26 augustus 1974 te Zierikzee.
Arie Jan Middelhoek is beheerder van een grote camping te
Burgh-Westerschouwen.
De wagenmakerij bestaat niet meer. Het wagenmakersvak
leverde niets meer op en overschakelen op carosseriebouw
ging zo maar niet meer.
De zoon Arie Jan is eerst boomkweker geweest. Hij werd
24 maart 1939 geboren. Neef Koos dacht er sterk over om
zijn kleine kapitaaltje er aan te wagen en zijn zoon in
staat te stellen een boomkwekerij te beginnen. Daar is
niet van gekomen, want het ging juist slecht in die nering.
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123 jaar lang hebben Abraham, de grootvader, Arie, de zoon
en Jacobus, de kleinzoon, het bedrijf in het kleine
boerderijtje uitgeoefend.
Martinus Leonardus had als oudere zoon natuurlijk in de
rechten van zijn vader kunnen treden, hij verliet echter
op 19-jarige leeftijd de ouderlijke woning en zou zichzelf
wel redden.
Later kon hij het waarschijnlijk toch niet hebben dat een
jongere broer en een oomzegger de baas speelden in de vaderlijke wagenmakerij. Zo verklaar ik het schaarse kontakt
dat we met Klaaswaal hadden.
Martinus Leonardus stierf 10 december 1933 op 96-jarige
leeftijd. Het was verschrikkelijk koud op de dag van zijn
begrafenis. Met grote moeite had men in de bevroren grond
voor hem een graf kunnen delven.
We keerden aanstonds terug, 't was op de begraafplaats niet
uit te houden, zo koud. Ik hoorde mijn vader zeggen: "Zo koud is
het gehele leven van de man geweest".
Neef Koos vertrouwde me toe: "Oom Martinus heeft altijd
hekel aan mij gehad en nu ben ik de enige van de familie,
die hem de laatste eer bewijzen kan".
Jacobus Middelhoek sterft.
Jacobus Middelhoek (neef Koos) is 9 augustus 1887 te Klaaswaal geboren en 30 maart 1976 te Oud-Beierland in een verpleeghuis overleden.
Hij is 88 jaar geworden evenals mijn vader.
Nicht Stijntje heeft tot tweemaal toe een zeer ernstige
beenbreuk gehad en was daarom niet in staat om haar man zelf
te verplegen. Zo komt het dat hij in een verpleeginrichting te
Oud-Beierland overleden is.
Wij hebben zijn begrafenis te Klaaswaal meegemaakt.
De dienst werd geleid door de vorige predikant, waar de
familie zeer mee bevriend was.
Nicht Stijntje is na de dood van haar man een paar maal bij
deze domineesfamilie gelogeerd geweest.
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Martinus Leonardus kon slecht met zijn broers opschieten.
Pieter was hem te braaf en Bastiaan was hem te ruw. Voor
een vader en drie zoons was er ook geen werk in de wagenmakerij. Er werd te weinig verdiend. Een complete boerenwagen werd afgeleverd voor f 60. Vader Abraham was driftig
en kon geen leeglopers uitstaan. Gelukkig was Martinus
Leonardus een goede houtsnijder. De boeren eisten voor die
f. 60 ook nog lofwerk aan hun wagen. Dat verzorgde Martinus.
Met beitel en guts was hij een hele held. Was er helemaal geen
werk voor hem, dan verdween hij naar de onderdijk naar een
schilderswerkplaats om daar wat te helpen.
Toen Martinus 19 jaar was, verdween hij uit Klaaswaal.
Hij trok de wijde wereld in om elders zijn geluk te beproeven.
Waar hij allemaal gezeten heeft? Niemand, die het weet. Zeker
is dat hij als wagenmakersknecht te Ooltgensplaat gewerkt
heeft. We weten dat, omdat de wagenmaker van Ooltgensplaat
een bezoek aan Klaaswaal bracht. Hij vond Martinus een goede
vakman, maar te eigenzinnig en te eigenwijs, een moeilijke
man om mee samen te werken.
Zo tobde Martinus voort tot zijn 30e jaar. Dan werkte hij
hier en dan werkte hij daar. Had hij in een periode geen
werk, dan dook hij weer in Klaaswaal op.
Op zijn 30e jaar ontmoette hij een meisje uit de Mookhoek
bij Strijen. Ze heette Adriaantje van Prooijen.
Martinus was geboren 22 augustus 1837 en Adriaantje 31 januari
1849. Ze verschilden meer dan 11 jaar in leeftijd.
Wie was Adriana van Prooyen?
Een boerendochter. Ze was de dochter van Jan van Prooyen
en Maaike Stam. Die woonden in de Mookhoek bij Strijen.
De geboortedatum van Jan van Prooyen is mij niet bekend (20 aug.
1805), maar hij stierf 29 augustus 1880. Maaike Stam is 13 maart
1821 geboren en is 6 februari 1882 gestorven.
Jan en Maaike zijn 7 november 1840 getrouwd.
Alles in Strijen, buurtschap de Mookhoek.
Ik ken van Jan en Maaike maar twee kinderen: Adriana en Albert.
Oom Albert was de boer sinds de dood van zijn vader in 1880.
Zijn vader Jan heeft tot zijn verdriet zijn boerderij in
vlammen zien opgaan. De boel was niet verzekerd.
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rieten dak en dacht door slaan met een dorsvlegel de vlammen
te kunnen doven. Toch hebben we van die droevige gebeurtenis
nog een grapje in de familie overgehouden. De brand brak uit
tijdens de maaltijd. De borden waren nog half gevuld. Vader
Jan van Prooyen had zijn portie vlees nog op zijn bord liggen.
Later placht mijn vader te zeggen: "Ik eet eerst mijn vlees
op, stel eens dat er brand komt".
De oudsten uit ons gezin hebben wel op de boerderij gelogeerd.
Er waren zeer oude gereedschappen en landbouwwerktuigen.
De kinderen uit de Mookhoek kwamen bij ons logeren, Maaike,
Dingeman en Cornelis.
De nieuwe boer, Albert, was in zijn tijd lid van het
schoolbestuur, werd mij door een dorpsgenoot meegedeeld.
Martinus Leonardus Middelhoek werd 22 augustus 1837 geboren
te Klaaswaal. Hij overleed te Zwijndrecht 10 december 1933, hij
werd dus 96 jaar. Hij is de oudste Middelhoek, die ik in onze
familiegeschiedenis ben tegengekomen.
Martinus en Adriana trouwden op 22 november 1867. De bruidegom was 30 jaar en de bruid was nog geen 19 jaar.
De jonge bruid was wat trots op haar knappe, slanke bruidegom. Ze sloeg alle waarschuwingen in de wind.
"Ik ben voldoende gewaarschuwd", zei ze eens tegen me, "maar
ik geloofde niemand".
"Pas op, meisje, die verloofde van jou is losbandig en een
stille drinker. Hij is een goede vakman, maar doet alleen
waar hij zelf zin in heeft". "Heb je van dat drinken nog niets
gemerkt, nu, dan houdt hij zich aardig goed".
Ja, Martinus hield zich aardig goed, zolang het duurde.
Hij was met de hulp van zijn schoonvader een wagenmakerijtje
begonnen in de Mookhoek. De boeren wilden wel van hem geholpen zijn, want hij kon wel wat. Helaas, als Martinus
geld in handen kreeg, dan kwam het in de kroeg terecht.
Volgens hem kwam het niet door de drank, maar omdat hij
geen zin had in dat wagenmakersvak.
Hij solliciteerde naar de baan van veldwachter in het dorp
De Werken-Sleewijk, dicht bij Werkendam. Hij werd benoemd
ook. Het was een prachtvent in een uniform.
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en door koud bent, heb je behoefte aan een borrel. En dat
werd funest voor Martinus. Hij raakte weer verslaafd aan
de sterke drank. Toen was het gedaan met het gezag van de
veldwachter op het dorp.
Om vrouwen kind dacht hij niet.
Nog in de Mookhoek was de eerste baby geboren. Het was Jan,
geboren 27 februari 1868. Maar Martinus hield meer van de
drank, dan van vrouwen kind.
Zijn superieuren hebben geduld met hem gehad. Naar hun waarschuwingen luisterde hij niet. Een dronken veldwachter is
niet te handhaven en kan geen dronken landloper opbrengen.
Hij kreeg zijn ontslag.
In De Werken-Sleewijk werd hun tweede kind geboren. Het was
Abraham, op 22 november 1869. Ze waren toen juist twee jaar
getrouwd. Een moedertje van 20 jaar, met een drankzuchtige
man zonder werk.
Toch solliciteerde hij weer als veldwachter.
Nu te Hoge en Lage Zwaluwe.
Tenminste hij staat daar als veldwachter ingeschreven.
Het gezinnetje werd daar ingeschreven 20 september 1870.
Dat was de tweede maal dat er Middelhoeken in de Zwaluw
woonden. De eerste maal was dat Pieter Middelhoek van Jaffa
met zijn gezin, in 1732.
In de Zwaluw werd hun derde kind geboren. Het was een Trijntje.
22 augustus 1871. Het was op de verjaardag van haar vader!
30 oktober 1871, het kindje was drie maanden oud, vertrekken
ze weer uit de Zwaluw.
Gemeenteveldwachter was ook niets, Martinus zou maar weer
wagenmaker worden.
Ze verblijven enige tijd bij de grootouders in de Mookhoek
en dan duiken ze op in Stolwijk, vanwaar ze weer vertrekken
naar Bergambacht. Ze worden daar 20 augustus 1872 ingeschreven.
Martinus is nu weer wagenmaker.
't Was voor de tweede maal dat er Middelhoeken in Bergambacht
woonden. Cornelis, de zoon van Adriaan Middelhoek van Jaffa
was de eerste.
Dat was in 1757.
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5 maanden. Martinus vertrok daar weer 31 januari 1873.
De arme Adriana sleepte daar achteraan met drie kinderen,
Jan, Abraham, mijn vader, en Trijntje.
Bittere armoede. Toen Adriana in Gouda aankwam had Martinus
het grootste gedeelte van de meubeltjes verpatst. Zeker om
de vracht te kunnen betalen per schip van Bergambacht naar
Gouda. Misschien ook om wat drinkgeld te bekomen. Medelijdende
mensen hebben haar wat geholpen, de één met een tafeltje,
de ander met een stoel.
Martinus staat ook in Gouda ingeschreven als wagenmaker,
hij werkte daar echter op een plateelfabriek.
Het dochtertje Trijntje stierf 12 juni 1873, nog geen twee
jaar oud. Adriana was toen pas 24 jaar, maar ze had al meer
ellende meegemaakt als een ander in een heel huwelijksleven.
We kunnen spreken over een totale ontwrichting van hun huwelijk. Verbittering was daar het gevolg van.
12 maart 1875 krijgt Martinus in Dordrecht een baan als
wagenmakersknecht bij de firma D. Meeldijk, Grotekerksbuurt 22.
Ze gaan op Zwijndrecht wonen in een huis vlak bij het water
van de Oude Maas. Ze hebben een gezicht op de Grote Kerk
en de rivier.
Het was een ruim huis en Dirk Meeldijk was een goede, geduldige baas, en alles leek beter te gaan. Aan het zwervende
leven kwam gelukkig een eind.
We hebben een foto van dat huis. Omdat er een fotograaf
bezig was, schoof grootmoeder het raam hoog op en leunde
naar buiten.
In dat huis aan de rivier op Zwijndrecht heeft de familie
van 1875-1906 gewoond.
In dat huis werden nog 4 kinderen geboren.
We krijgen in totaal 7 kinderen.
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-1371. Jan,
2. Abraham,
3. Trijntje,
4. Trijntje Maaike,
5. Maaike Trijntje,
6. Trijntje Maaike,
7. Jannigje Antje,

27
26
22
2
22
12
29
9
15
9
29
16
31
15

februari
juni
november
oktober
augustus
juni
februari
september
september
juli
december
mei
mei
december

1868,
1885,
1869,
1957,
1871,
1873,
1876,
1876,
1877,
1929,
1879,
1919,
1882,
1882,

Mookhoek,
Gouda (verdronken)
Sleewijk-De Werken,
Zwijndrecht
Zwaluwe,
Gouda
Zwijndrecht,
Zwijndrecht
Zwijndrecht,
Dordrecht
Zwijndrecht,
Dordrecht
Zwijndrecht,
Zwijndrecht

Doordat Martinus een goede vakman was en de heer Meeldijk
een geduldig man, ging het redelijk goed. Hij is tot op
zeer hoge leeftijd in de Grotekerksbuurt aan het werk gebleven.
In 1906 verhuisde de familie naar een klein, maar goed
onderhouden huisje aan de Onderdijkse Rijweg. Na zijn pensionering verhuisden ze naar de Noteboomstraat, waar hun
zoon Abraham woonde en een kruidenierswinkel had.
Oom Jan is verdronken.
Oom Jan was een jaar ouder dan mijn vader. Hij werd 27
februari 1868 geboren in de Mookhoek bij Strijen.
Hij is verdronken op 26 juni 1885. Een jongen van 17 jaar.
Hij had zich verhuurd als dekknechtje bij een beurtschipper.
Zijn ouders woonden toen op Zwijndrecht.
26 juni 1885 is hij verdronken.
Hij was 's avonds ergens heen geweest. De baas, de schipper,
zou op hem wachten. Het was die dag noodweer, storm en regen.
De schipper had al een paar malen op de uitkijk gestaan.
De man treft geen schuld. Jan gleed van de loopplank te
water. Zijn baas hoorde door de bulderende storm zijn hulpgeroep niet. Hij is jammerlijk verdronken. 't Was een heel
goede jongen. Mijn grootmoeder heeft het mij dikwijls verteld.
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De Middelhoeken
van

Zwijndrecht
(nakomelingen van Abraham)
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Adriaantje van Prooyen.
Het gezin van Abraham Middelhoek te Zwijndrecht.
Abraham is driemaal getrouwd geweest.
De eerste maal met Barbera Stoop 1 februari 1894, 30 aug. 1915
De tweede maal met Lena Barbera Stoop 8 juni 1916, 31 juli 1921
De derde maal met Johanna Maria Los 24 juli 1924, 1 febr.1953
Het 1ste huwelijk.
Barbera Stoop is geboren 6 augustus 1871. Ze was een dochter uit
een groot tuindersgezin, waarvan de vader Servaas Stoop reeds in
1900 overleden is.
Uit het eerste huwelijk werden 12 kinderen geboren, waarvan
er 8 in leven bleven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adriana
Servaas
Martinus Leonardus
Jan
Dingena
Maaike Trijntje
Nicolaas
Abraham
Nicolaas
Abraham
Cornelia
Maaike Trijntje

10
31
29
2
5
1
5
5
28
28
21
7

juni
maart
april
januari
februari
februari
januari
januari
februari
februari
februari
november

1894
1896
1898
1900
1902
1904
1905
1905
1906
1906
1908
1909

21
22
4
8
1
4
21
21
3
25
6
28

nov.
juni
oct.
mrt.
sept.
febr.
jan.
jan.
mrt.
juli
juni
oct.

1983
1966
1986
1991
1996
1904
1905
1905
1906
1968
2001
2003

De moeder van dit grote gezin overleed 30 augustus 1915.
Abraham trouwde voor de tweede maal op 8 juni 1916 met een nicht
van de overledene: Lena Barbera Stoop.
Ze werd 21 maart 1882 te H.I.Ambacht geboren. Ze was eerder gehuwd
geweest met Arnoldus Duyser, een fotograaf, die jong stierf.
Uit dit huwelijk was een zoon geboren - Arnoldus (Aart).
Deze stiefzoon werd in het gezin opgenomen, hij was toen 6 jaar.
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1. Elisabeth

12 juni

1920

De moeder van dit dochtertje stierf 31 juli 1921.
Abraham trouwde voor de derde maal op 24 juli 1924 met Johanna
Maria Los, geboren 22 februari 1873 te Zwijndrecht.
Ze hebben nog hun 25-jarige bruiloft gevierd.
Johanna Maria Los stierf in de stormnacht van 1 februari 1953.
Abraham stierf ten huize van zijn oudste dochter te Rotterdam,
Lange Geer 208, op 21 oktober 1957, op de leeftijd van bijna 88
jaar, tweemaal zo oud als zijn eerste vrouw geworden is.
Johanna Maria Los heeft de oude grootvader Martinus Leonardus
Middelhoek ruim 4 jaren verzorgd, van zijn 92ste tot zijn 96ste
jaar.
Een man met een houten been. Geen geringe taak. Hij stierf in
1933. Abraham heeft in zijn leven heel wat moeten doen om de kost
te verdienen voor zijn grote gezin.
Hij is in zijn leven bakkersknechtje, sigarenmaker, vrachtrijder,
tuinder, lapjeskoopman, kruidenier, naaimachinevertegenwoordiger
geweest. De laatste jaren van zijn leven dreef hij met een
compagnon de grossierderij van de fa. Itz van de Hooikade te
Dordrecht.
Hij las veel en had grote belangstelling voor "de aarde en haar
volken" Een paar dikke boeken doorlezen over sterrenkunde vond hij
een lichte taak.
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het leesgezelsohap, van de kerkeraad, van de A.R.fractie in de
gemeenteraad van Zwijndrecht. Een meelevend man op het terrein van
Kerk en politiek.
Hij ging als 17-jarige secretaris van de jongelingenvereniging in
1886 met de Doleantie mee. Daardoor werd de familie Middelhoek van
Zwijndrecht, evenals de familie Middelhoek van 's-Gravendeel
gereformeerd.
De afscheiding, was in 1834, de Doleantie was in 1886.
Abraham tekende graag, schilderde niet onverdienstelijk, zowel
olie- als waterverf. Hij was een trouw bezoeker van het
schilderijenmuseum in Dordreoht.
De kinderen.
1. Adriana Middelhoek, geboren 10 juni 1894, overl. 21 nov. 1983,
gehuwd met Johan Michiel v.d.Stelt, geboren 25 januari 1897. Hij
was gepensioneerd hoofdonderwijzer te Rotterdam Z. overl. 2 febr.
1976. Zij maakte wandkleden. Huwelijksdatum 12 mei 1920.
4 kinderen:
1. Cornelis
2. Barbera
3. Abraham
4. Elisabeth Maria

27- 3-1921
14-11-1922
25-11-1925
16- 6-1931

- Cornelis is getrouwd met Willy Hofman en woont te
Bloemendaal. Hij is dr. wis- en natuurkunde en werkte bij
Brocades,
- Barbera is getrouwd met Wil1em Hooymeyer. Ze wonen te
Barendrecht,
Hij is boekhandelaar. Zij maakte wandkleden.
Ze hebben één zoon: Aart.
- Abraham is
Amsterdam.
lector aan
dra. in de

getrouwd met Hilda Strijbos. Ze wonen in
Hij is dr. wis- en natuurkunde, biologie, en
de Gemeente Universiteit van Amsterdam. Zij is
biologie en
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is lerares aan een Havo. Ze hebben drie kinderen:
Michiel, Erica en Joost.
- Elisabeth Maria is getrouwd met Sybren de Haan. Ze "wonen
te Zwijndrecht, in het huis van grootvader Abraham,
Lindelaan 62. Hij is drs. economie. Belastingzaken. Zij
maakt wandkleden, Ze hebben twee kinderen : Arianne en
Ale Sybren.
2. Servaas Middelhoek, geboren 31 maart 1896 en gehuwd met Neeltje
Koppenol van Naaldwijk, geboren 10 september 1694.
Huwelijksdatum 11 augustus 1921.
Hij heeft zich opgewerkt van timmerman tot leraar ambachtsschool.
Eerst in Den Briel, later in Amsterdam. Hij is 22 juni 1966 te
Amersfoort overleden.
Hij tekende en schilderde niet onverdienstelijk, vooral het
interieur van de Catharijne in Den Briel.
6 kinderen:
1. Abraham
2. Dirk
3. Elisabeth
4. Barbera
5. Johanna Maria
6. Emma Wilhelmina Theresia

18- 8-1923
9- 4-1926
9-11-1928
1- 8-1930
2- 8-1933
12- 5-1935

- Abraham is getrouwd met Lucy Dekker, Ze wonen te Rhoon. Ze
hebben twee geadopteerde kinderen, Kees en Michiel. Hij is
architect en behoort tot de combinatie : EykelenbboomGerritse-Middelhoek, Wijnhaven 69.
Ze hebben belangrijke werken ontworpen,
o.a. de Nederlandse paviljoens op de
Wereldtentoonstellingen van Brussel en Montreal.
Zij was onderwijzeres,
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Hij werkt in het Tropenmuseum te Amsterdam. Hij is een
bekwaam ivoorsnijder. Geen kinderen.
- Elisabeth is getrouwd met J. Oskam. Ze wonen in Aalten.
Ze werkten beiden op het kantoor van een Verzekeringsmij
te Amsterdam. Geen kinderen.
- Barbera woont bij Parijs en is gehuwd met Gerard Verrechia.
Twee kinderen:
1. Elyane Fièvet,
2. Eric Fièvet.
Elyane was getrouwd met Geer Brans. Ze hebben twee
kinderen: Barbera en Dennis. Ze wonen in Amsterdam.
Werken in het Hotelbedrijf.
- Johanna Maria was getrouwd met T. Krielaart, nu gescheiden.
Hij werkt in een museum te Amsterdam. Ze hebben twee
kinderen : Rikje en Merel.
- Emma Wilhelmina Theresia was getrouwd met Wim Luyendijk.
Hij is M.T.S.er en werkt in Europoort. Ze wonen in
Rockanje. Twee kinderen : Elwin en Nelia.
3. Martinus Leonardus Middelhoek, geboren 29 april 1898, gehuwd
met Cornelia Los, geboren 21 oktober 1898 te Giessen-Oudekerk,
waar haar vader hoofd van een school was. Cornelia 5 dec. 1982.
Hij heeft zich opgewerkt van timmerman tot leraar ambachtsschool.
Steeds in Den Briel. Huwelijksdatum 15 aug. 1923. Hij mag de naam
kunstschilder dragen. Olieverf en waterverf. Bekwaam etser.
Erepenning in goud O.N.
Ze hebben twee zoons, beiden ongehuwd.
1. Abraham
29-6-1928
2. Pieter
30-12-1930
- Abraham is bouwkundig ingenieur. (Veldhoven)
- Pieter is kunstschilder. (Den Briel)
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de Jong, geboren te Hendrik Ido Ambacht, 22 september 1901.
Huwelijksdatum 4 augustus 1927.
Hij is gepensioneerd hoofdonderwijzer te Rotterdam, en schrijver
van deze familiegeschiedenis, zij was onderwijzeres te
H.I.Ambacht.
Ze hebben zes kinderen en tot heden (1983) 13 kleinkinderen,
8 jongens en 5 meisjes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abraham
Simon
Servaas
Jan
Barbera Alida
Alida Barbera

12- 8-1928
12- 9-1931
9-10-1932
26-10-1935
23-11-1937
11-10-1941

- Abraham is getrouwd met Else M. Rob. Ze wonen in Veldhoven.
Hij is drs. wis- en natuurkunde en werkt bij Philips.
Twee kinderen:
1. Erik Leonard 7-12-1967
2. Irene Karin 20- 3-1969
- Simon is getrouwd met Janny Wams. Ze wonen in Rijswijk. Hij
was ingenieur en heeft enkele jaren gewerkt bij de I.B.M.,
eerst te Kilchberg in Zwitserland, toen te Yorkstown in
Amerika, toen weer in Kilchberg. Hij doctoreerde cum laude
wis- en natuurkunde bij prof. Rathenau in Amsterdam. Hij
is nu professor te Delft. (Electronische apparatuur).
Drie kinderen:
1. Martin Guido
24-6-1961
2. Jacqueline Elisabeth 13-1-1964
3. Frank Arjan
17-8-1965
- Servaas is gehuwd met Martha van der Laan. Hij heeft wisen natuurkunde gestudeerd in Amsterdam aan de V.U., waar
hij zijn doctoraal examen heeft gedaan. Ze wonen in Arnhem.
Hij werkt bij de Billiton.
Drie kinderen:
1. Jan Daniël 22- 7-1963
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3. Erik Robert

4-10-1964
10- 6-1968

- Jan is gehuwd met Henny van der Horst van Katwijk. Hij
heeft eerst wis- en natuurkunde gestudeerd aan de V.U. Te
Amsterdam, maar promoveerde bij prof. Bötcher in Leiden.
Hij is nu hoogleraar aan de hogeschool van Twente.
Twee jongens:
1. Peter Ferdinand Arjan
4- 7-1968
2. Johan Alexander
28- 6-1970
- Barbera Alida is gehuwd met Andries A. Pennings. Zij is
onderwijzeres bij het basisonderwijs in Den Haag.
Stiefzoon Frits.
- Alida Barbera is gehuwd met Meindert Jans Swart. Hij is
leraar oude talen aan het Ichtus College te Drachten. Zij
was lerares bij het nijverheidsonderwijs in Assen.
Drie kinderen:
1. Jan Meinderts
7-6-1970
2. Neeltje Barbera
5-6-1971
3. Marijke
14-5-1974
5. Dingena Middelhoek, geboren 5 februari 1902, is gehuwd met
Gerke Jacob Nieuwland, geboren 3 maart 1905, oud-directeur
Amrobank te Ridderkerk, ridder O.N.
Huwelijksdatum 12 november 1931.
Vijf kinderen:
1. Gerke Yke
3-11-1933
2. Abraham
25- 8-1935
3. Rienk
5- 2-1937
4. Johan Adriaan
18- 1-1940, 19- 5-1941
5. Ruurd Pier
28- 5-1942, 1-11-1977
- Gerke Yke is gehuwd met Martha Johanna Ubbens. Hij is
vliegtuigbouwkundig ingenieur, doctor wis- en natuurkunde
en werkt als hoogleraar wiskunde aan de V.U. te Amsterdam.
Drie kinderen:
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2. Ubbo Menco
3. Marianne Liesbeth

30-12-1960
2- 2-1962
14- 5-1910

- Abraham is gehuwd met Elizabeth Maria Folmer. Hij is
technicus werktuigbouw etc.
Twee kinderen:
1. Gerke Jacob
10-11-1965
2. Willem Jacobus
11-11-1968
- Rienk is gehuwd met Johanna Maria Weymans. Hij is leraar
Maritiem Instituut de Ruyter (Hogere Zeevaartschool).
Twee kinderen:
1. Sylvia Dingena Caroline 13-10-1966
2. Alexandra Johanna Karin 18- 1-1969
- Johan Adriaan geb. 18.1.40 overleden 19.5.41
- Ruurd Pier gehuwd met Marianna Mekking. Hij was
bouwkundige, richting architectuur, overleden 1-11-77.
Twee kinderen:
1.Inge Marianne
3- 3-74
2.Annemarie
31- 7-75
6. Maaike Trijntje geboren 5 februari 1904. overleden
4 februari 1904.
7/8 Nicolaas en Abraham, geboren 5 januari 1905, overleden
21 januari 1905.
9/10 Nicolaas en Abraham
Nicolaas is overleden 3 maart 1906.
Abraham werd geboren 28 februari 1906. Zijn tweelingbroertje Nicolaas stierf. Hij is zelf overleden 25 juli
1968 in Amsterdam. Hij was officier O.N. Hij is gehuwd
geweest met Barbera van Wingerden, 26 juni 1930. Zij is
overleden 17 november 1959. Zij was onderwijzeres.
Abraham heeft zich van huis- en reclameschilder opgewerkt tot ambachtsschoolleraar in Enschede. Hij was
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was hij directeur van de Kunstnijverheidsschool in
Enschede. Hij schilderde portretten. Ontwierp kerkramen. Bracht
muurschilderingen aan. Was een paddenstoelenkenner en bestudeerde
micro-organismen. Hij stierf aan oogkanker.
Hij was voor de tweede maal gehuwd (23-3-1961) met Ute Bärbel
Diestelhorst, geboren 31-7-1940 te Recklinghausen.
Uit het eerste huwelijk was er een zoon.
1. Abraham, 3 mei 1931 geboren te Enschede. Hij is arts te
Westerbork.
Gehuwd met Grietje Havinga.
Ze hebben drie meisjes.
1. Monique Lamine, 26-1-59.
2. Barbera,
30-1-60.
3. Harriet,
12-2-62.
Uit het tweede huwelijk werden twee kinderen geboren.
1. Ute Bärbel, geboren 11-1-62.
2. Anne Frits, geboren 1-9-63.
11. Cornelia werd geboren 21 februari 1908 te Zwijndrecht, zij
huwde met Andries de Zeeuw, geboren 8 mei 1907 te Charlois.
Hij is Overleden 16 mei 1965.
Hij was chef van de rekenkundige afdeling van een verzekeringsbedrijf. Ze hadden 7 kinderen.
1.Andries
21- 3-34
2.Abraham
27- 9-36
3.Barbera Ansje
6- 9-39
4.Henk
19-11-41
5.Martinus Leon.
5- 1-43 overleden 4-5-50.
6.Cornelis
12- 5-45
7.Jan Servaas
7- 6-46
- Andries de Zeeuw is gehuwd met Aartje de Graaf. Hij was
boekhouder, zij was kraamverzorgster.
Ze hebben 4 kinderen:
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2.
3.
4.

Martin Andries
8- 3-62
Michiel
28- 5-63
Cornelis Adrianus
16- 6-65
Adrianus Abraham
4-11-67
Ze wonen te Zwijndrecht.

- Abraham is gehuwd met Jannie Westink. Hij is
magazijnbediende.
Geen kinderen. Ze wonen in Spijkenisse.
- Barbera Ansje is op 11 juni 1964 gehuwd met Hendrik Johan
Loman. Hij "was vertegenwoordiger in landbouwwerktuigen.
Ze hebben twee kinderen.
1. Andries
11-5-65
2. Abraham
29-5-69
Ze wonen in Laren bij Lochem.
- Henk is gehuwd met Marry Kooyman. Hij heeft H.B.S-B en
werkt aan de rekenkundige afdeling van
een verzekeringsbedrijf. Ze hebben twee kinderen:
1.Helene
21-10-63
2.Aart Jan
7- 7-65
Ze wonen in IJsselmonde.
- Martinus Leonardus is als zesjarig jongetje om het leven
gekomen door een aanrijding.
- Cornelis is gehuwd met Margriet Korevaar.
Hij is magazijnbediende te Klundert.
Ze hebben drie kinderen
1. Jeanette Wouterina
6- 9-73
2. Lianna Cornelia
8-10-75
3. Barbera Anaje
3-10-78

-144-1- Jan Servaas is 18-4-68 gehuwd met Lineke Langevoort. Hij
werkte als knecht, later magazijnbediende in een
rozenkwekerij te Berkel.
Ze hebben drie kinderen:
1. Cornelia
22- 2-69
2. Gertjan Servaas
12- 9-70
3. Jolanda Annet
27-10-71
12. Maaike Trijntje, geboren 7-11-1909,is ongehuwd. Ze is huishoudster bij de familie Peterse in Den Briel.
Uit het tweede huwelijk:
Elisabeth Middelhoek geboren 12-6-1920, gehuwd met Antoon de
Klerk, geboren 20-3-1919.
Hij is H.T.S-er en in Zuid-Afrika adviseur van enkele constructiewerkplaatsen. Ze wonen te Heidelberg-Transvaal.
Ze hebben 5 kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.

Pieter
Barbera Lena J.
Abraham
Antoon Machiel
Gerdina Marijke E.

2- 4-46
6-12-48
10- 4-51
15-10-53
11- 6-58

- Pieter is hoogleraar aan de Hogeschool te Potchefstroom.
Hij doceert geschiedenis. Hij is ongehuwd.
- Barbera is 4-8-73 gehuwd met Johannes Taljaart. Zij is
bachelor of arts in de literaire faculteit.
Hij is een zakenman.
Zij is directrice geweest van een streekbibliotheek.
Ze hebben drie kinderen: Francois, Johannes en Elisabeth.
- Abraham is hoofdingenieur.
Hij is getrouwd met Anna Ebersohn. Zij is lerares m.o.
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- Antoon Michiel is ingenieur. Hij is getrouwd met Irma
Bekker. Zij is lerares m.o., geeft les in muziek.
Ze hebben twee kinderen: Renier en Antonia.
- Gerdina Marijke Elisabeth is gehuwd met Dirk Daling.
Zij is docente in de toegepaste wiskunde, hij is ingenieur
en ontwerpt landbouwwerktuigen.
Ze hebben 1 kind: Marten.
Arnoldus Duyser, geboren 9-8-1909, overleden 14-7-81 was gehuwd
met Juul Ouborg, geboren te Dordrecht 16-12-1910, overleden
12-5-77. Hij was onderwijzer, zij onderwijzeres. Getrouwd 23-5-34.
Hij specialiseerde zich in tekenen, schoonschrijven en handenarbeid en werd inspecteur bij het kweekschoolonderwijs. Officier
O.N. Ze woonden in Amersfoort.
Ze hebben 6 kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barbera Lena
Hendrika Johanna
Arnoldus
Carolina
Juliana L.E.M.W.
Dorotha C.

30- 3-35
2- 8-36
22- 9-37
23- 5-42
15-10-46
16- 5-49

- Babs is getrouwd met Gerrit Ribben. Hij is zeeofficier.
Ze hebben drie kinderen.
- Rian, overleden 12-8-78, was getrouwd met Gerard Veldt.
Ook zeeofficier. Ze hebben drie kinderen.
- Aart is getrouwd met Mariette Wijnbeek. Hij is Meester in
de rechten en nu directeur van de N.C.R.V.
Ze hebben twee kinderenl
1. Aart Daniel
4-11-68
2. Elisabeth Laurentien 20-12-10
- Carrie is getrouwd met Eduard Varenkamp.
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- Doortje is gehuwd met Kees Bijl, 24-4-1974.
Ze wonen in Numansdorp.
---------------Het gezin van Trijntje Maaike Middelhoek.
Trijntje Maaike, de tweede dochter, is geboren te Zwijndrecht
op 29-12-1879, gestorven 16-5 -1919 te Dordreoht.
Ze huwde 22-11-1907 met Hendrik Gerhardus Wolters van Hillegom.
Ze kregen 4 kinderen, waarvan er 2 als baby stierven.
1. Engelina Adriana 9 -9-1910 te Hillegom
2. Martinus Leonardus 8 -11-1912 te Hillegom
De 7 kinderen van Martinus en Geertje Draaisma
(geb. 20-1-14) zijn:
1. Hendrik Gerhardus
8- 1-43
2. Anneke
25-12-43 overl. 14- 1-44
3. Anneke
23- 4-45
4. Engelins
21- 7-49
5. Oeertje
21- 1-51
6. Martinus Leonardua
13- 8-53
7. Trijntje Maaike
24- 1-56
3. Adriana 27-12-1914 te Dordrecht overl. 9- 1-15
4. Adrianus 3-1-1916 te Dordreoht overl. 7- 2-16
--Het gezin van Maaike Trijntje Middelhoek.
Na de dood van Trijntje Maaike Middelhoek trouwde Hendrik
Gerhardus Wolters met haar oudere zuster Maaike Trijntje: 23-101919.
Uit dit huwelijk werd geboren Trijntje Maaike, 4-7-1920, een
enigszins zwakzinnig meisje, gestorven te Zwolle 12-April 1983.
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