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en in dat huis daar woont De Heer 
 
 

een beknopte familiegeschiedenis van de familie De Heer 
 
 

drs. Marinus Anthony van der Sluijs 
oorspronkelijke samenstelling Zomer 1999 (Oud-Beijerland) 

 
 

Deze versie van de stamboom laat alleen informatie zien over gezinnen waarin het 
oudste kind vóór 1900 geboren is. Op verzoek stuur ik U met alle plezier een 
volledige versie, die ik nog steeds probeer bij te houden. 

 
1: kort overzicht 

 
 
Het zou zeker lonen om de geschiedenis van de familie De Heer uit Werkendam 
langdurig en intensief te onderzoeken, omdat de archieven overvloedig materiaal 
bevatten en de familie een weids panorama biedt aan veelkleurige persoonlijkheden 
en merkwaardige anecdoten. Schrijver dezes zou de taak graag op zich genomen 
hebben om een dergelijk grootschalig onderzoek te ondernemen, ware het niet dat de 
omstandigheden daartoe tot nog toe de gelegenheid niet boden. De onderhavige tekst 
mag daarom dienen als een soort tussen-versie, waarin alle resultaten die tot dusver 
verkregen zijn alvast een plaats gevonden hebben. 
 
Allereerst moet gewaarschuwd worden tegen het gebruik om iedereen met de naam 
‘De Heer’ als familie te beschouwen. In de loop van de geschiedenis zijn 
verschillende families deze naam onafhankelijk van elkaar gaan voeren, dus zonder 
dat zij daadwerkelijk verwant waren. Tot nog toe konden minstens vier verschillende 
families van elkaar worden onderscheiden: 
 
• Een breed vertakte familie De Heer in het Oosten van de Hoekse Waard is te 

herleiden tot Puttershoek en neemt de aanvang bij het huwelijk van Pieter 
Andriessen en Anneke Jansen voorin de zeventiende eeuw. Pieter droeg de 
naam ‘Dekker’ vóór zijn kinderen zich ‘De Heer’ gingen noemen, zodat blijkt 
dat deze familie De Heer uit de familie Dekker is voortgekomen. Kenmerkende 
namen in deze familie zijn Andries, Jasper en Pleun. 

• Een Rooms-Catholieke familie met wortels in ’s-Graven Hage is uitvoerig 
beschreven in twee dikke boeken door een Zwitserse heer De Heer. Deze familie 
beschikt over een familiewapen. 

• Uit Papendrecht stamt een familie De Heer die begint met de broers Hendrik 
Hendriks de Heer en Jan Hendriks de Heer, die tussen 1650 en 1660 geboren 
zullen zijn in Dubbeldam. 

• Vanuit Hardinxveld en Werkendam straalde een groot familieverband uit naar 
alle omliggende gebieden, te weten Westelijk Noord-Brabant, Over-Flakkee, de 
Hoekse Waard en de Drechtsteden. Tot dit familieverband mogen wij onszelf 
rekenen. 
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Bij de reconstructie van de stambomen die naar Werkendam terugleiden komt men uit 
op twee takken De Heer, die redelijkerwijs verband met elkaar moeten houden. Tak I 
begint met een zekere Cornelis (Cornelisse) Oude Heer, die alleen bekend is door zijn 
drie zonen Cornelis Cornelisse, Jan Cornelisse en Dirk Cornelisse de Heer, die rond 
1600 geboren moeten zijn. Tak II begint bij een zekere Dirk Cornelisse, wiens zoon 
Cornelis Dirkse de Heer met Anneke Mattheüsse Groote een tak in Werkendam opzet. 
De opvallende naamsovereenkomsten in de families en hun gemeenschappelijke 
oorsprong in Werkendam in hetzelfde tijdvak sluiten redelijkerwijs de mogelijkheid 
uit dat de families niet verwant zouden zijn. Al is de aaneenknoping van deze families 
dan ook speculatief, zij heeft zeer goede gronden. 
 
Waar ligt de oorsprong van de familienaam? Ze betekende oorspronkelijk natuurlijk 
dat de drager een heer was, dus een landeigenaar of edelman over een bepaald gebied. 
Hoewel het natuurlijk mogelijk is dat de naam eerder schertsend of caricaturaal 
ontstaan is en niet op feitelijke grond, is het toch aannemelijker dat de eerste drager 
wel degelijk zo’n heer was, omdat dergelijke ironische namen dikwijls niet beklijfden. 
Deze gedachtegang wordt ondersteund doordat in 1466 sprake is van een schout van 
Arkel met de naam Dirk die Heere. De geographische nabijheid van Arkel en 
Werkendam enerzijds en het voorkomen van de naam ‘Dirk’ anderzijds suggereren 
dat deze figuur verwant geweest is met de latere familie De Heer in Werkendam, zo 
hij al niet een directe voorvader van hen was. Het tussenliggend aantal generaties 
hoeft niet meer dan drie geweest te zijn, zodat de naam ‘Dirk’ heel goed getradeerd 
kan zijn vanuit Arkel in Werkendam. Verder onderzoek naar deze link zou wel eens 
heel interessante resultaten boven tafel kunnen brengen. 
 
De familie in Werkendam dijde uit en de nakomelingen begonnen zich in 
verschillende richtingen te verspreiden. Dirk Willems de Heer en Petertje Gijsberts 
gingen naar Zijderveld en stichtten daar een nieuwe familietak. Evenzo trok Pieter 
Lambertse de Heer naar Almkerk, van waaruit zijn gelijknamige kleinzoon Pieter de 
Heer – na een kort verblijf in Dinteloord – naar de Hoekse Waard verhuisde. Die 
Pieter de Heer en zijn vrouw Johanna Treurniet werden de voorouders van de tak 
Piershil, die innig verbonden is met de boerderij aan het einde van de Kreekkant. 
 
Toen Pieter – in gezelschap van zijn broer Willem overigens – naar Piershil kwam, 
had hij blijkbaar veel geld op zak, want in Piershil kocht hij een groot stuk land aan 
het einde van de Kreekkant, waar zijn erfgenamen en nakomelingen thans nog leven. 
De boerderij ‘De Stee’ was toen al heel oud; de gebouwen dateren uit 1596. Volgens 
overlevering heeft Johan van Oldenbarneveldt er nog op gewoond, maar een koopacte 
is niet gevonden. Wel staat vast dat althans de familie van Van Oldenbarneveldt land 
bezat in de Hoekse Waard. Zo vond ik de volgende mededelingen in het Streekarchief 
Heinenoord: 
 
• Ridder Johan van Oldenbarneveld is in 1615 medebedijker van de polder Klein-

Zuid-Beijerland. 
• Door het overlijden van Gerrit en Helijns van Oldenbarnevelt als vader en 

broeder van Joanna van Oldenbarnevelt kwamen tienden aan Joanna, die in 
1623 getransporteerd werden [RA Piershil]. 

• Aan Helias van Oldenbarnevelt, raet en pentionaris deser Stat, namelijk 
Rotterdam, werd 1/8 part van gorzen van Piershil getransporteerd van Jan 
Jacobs Nius, 1-7-1606 [RA Piershil]. 
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Na het vroege overlijden van Pieters zoon Adrianus in 1871 moesten de bezittingen 
verdeeld worden over diens kinderen. Slechts twee van hen, Johannes en Willem, 
erfden land en hoeve, terwijl de anderen vermoedelijk alleen roerende goederen 
kregen. Zij raakten van lieverlede aan lager wal. Enigen emigreerden of verhuisden. 
Zo stichtte Pieter een nieuwe familietak in Nieuw-Beijerland, die hier als ‘Nieuw-
Beijerland I’ wordt behandeld, terwijl Adrianus naar Geervliet trok, vanwaar zijn 
oudste zoon Pieter Adrianus later overigens weer terug naar Piershil keerde. Ook de 
nakomelingen van Willem vestigden zich in Nieuw-Beijerland: tak ‘Nieuw-Beijerland 
II’. Cornelis werd vlasboer en verspeelde zijn capitaal. Eén van de broers, mogelijk 
Cornelis, raakte aan de drank. Arie vertrok naar Rotterdam, van waaruit zijn kinderen 
zich in verschillende richtingen verspreidden; dit is de tak ‘Rotterdam’. Alleen 
Johannes bleef uiteindelijk op de boerderij. Volgens het verhaal vond één van zijn 
nakomelingen een pot met negentiende-eeuwse goudstukken op de hoeve en is 
daarmee naar Canada geëmigreerd. 
 
Het volgende overzicht bevat de volledige reconstructie van de stamboom tot dusver. 
Hierbij is de restrictie in aanmerking genomen dat de nakomelingen van vrouwelijke 
familieleden niet vermeld worden. De stamboom is verdeeld in huisgezinnen, die met 
de letters van het alphabet genummerd zijn. De mannelijke gezinsleden die zelf weer 
een gezin gesticht hebben worden verwezen naar een ander nummer en op die manier 
ontstaat een samenhangend en gesloten systeem. Het geheel is in takken verdeeld op 
basis van woonplaatsen. 
 
Omdat het hier een schematische weergave betreft die vooral duidelijk moet zijn, is 
ervoor gekozen bij de notatie van de gegevens steeds dezelfde procedure te volgen. 
De structuur van een gezinsbeschrijving is als volgt: 
 
nummer naam van het gezinshoofd 
x naam van de vrouw 
 1. naam van het eerste kind [eventueel een verwijzing naar een volgend nummer] 

[vervolgnummer waar nageslacht wordt gegeven] 
 2. naam van het tweede kind [eventueel een verwijzing naar een volgend nummer] 

[vervolgnummer waar nageslacht wordt gegeven] 
 3. et cetera 
 
Soms worden namen in bepaalde bronnen onvolledig weergegeven. Deze varianten 
zijn verrekend door de weggelaten woorden in de naam tussen haakjes ‘(...)’ te 
plaatsen. Taal- en spellingsvarianten op namen worden achter de naam gevoegd 
tussen rechte haken ‘[...]’. 
 
De gegevens die aan de persoonsbeschrijving toegevoegd zijn, worden door symbolen 
gemarkeerd. De opzet is aldus: 
 
 1. naam, geb. [datum en plaats van geboorte], ged. [datum en plaats van doop], get. [namen 

van de aanwezige getuigen of comparanten], [beroep], [huisvesting], [varia], overl. [datum en 
plaats van overlijden], begr. [datum en plaats van begraven], [leeftijd bij het overlijden], 
[doodsoorzaak] [bedrag of classe waarin de begrafenis plaatsvond], get. [namen van de 
aanwezige getuigen of comparanten], tr. (n) [datum en plaats van huwelijk n], [status van man 
en vrouw voor de burgelijke stand], [naam van de partner, geb. [datum en plaats van geboorte 
van de partner], ged. [datum en plaats van doop van de partner], uit [naam van de vader van de 
partner [diens beroep]] & [naam van de moeder van de partner [dier beroep]], [beroep van de 
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partner], overl. [datum en plaats van overlijden van de partner], begr. [datum en plaats van 
begraven van de partner], get. [namen van de aanwezige getuigen] 

 
Wanneer achter het symbool een vraagteken ‘?’ gevoegd is, duidt dit op de onzekere 
status van de bewering. De toevoeging ‘(?)’ achter een naam geeft aan dat de lezing 
van de naam mogelijk onjuist is. Wanneer bij een vermelding de toevoeging [niet ...] 
wordt gegeven, is dit te zien als een nadrukkelijke afwijzing van de genoemde versie, 
die dus apert onjuist is, maar wel in enige bron circuleert. Afwijkende versies in 
andere bronnen worden tussen rechte haken toegevoegd. Indien als geboortedatum 
‘../..’ wordt gegeven, betreft het respectievelijk de geboortedatum en de datum van 
aangifte. Wanneer bij de trouwopgave meerdere data worden gegeven, betreft dit 
ondertrouw en trouw. 
 
De letterlijke weergaven van een aantal acten zijn in het hoofdstukje ‘bronnen’ 
opgenomen. 
 

2: hypothetisch gedeelte 
 
A Cornelis, geb. ±1535 (?) 
 1. Cornelis (Cornelisz.) Oude Heer, geb. ±1560 (?) [B] 
 2. Dirk Cornelisz., geb. ±1562 (?) [D] 
 3. Cornelia (Cornelisz.) Oude Heer [De Heer], geb. ±1562, boedelscheiding 

25-5-1626, overl. <5-8-1624, ±1610, tr. ±1584, Evert Cornelisz. (Kapteijn) 
[Cornelisse], geb. ±1560, overl. <1624 Werkendam, tr. (2) ±1610, 
Bastiaentgen Willemsdr., geb. ±1584 

 
B Cornelis Cornelisz. 
 1. Cornelis Cornelisz., geb. ±1590 (?), overl. ±1628, tr. (1) Pleuntje 

Bastiaensdr. [Bastiaanse], tr. (2) Oeiken Claasdr., weduwe van Thomas Aertsz. 
van Oirschot, overl. <28-9-1640, testateert 24-12-1628 met haar tweede man 
[C] 

 2. Jan (Cornelisz.), woont 1639 Hardinxveld, tr. Leentje NN, Leentje is 
doopgetuige 7-4-1639 

 3. Dirck (Cornelisz.) [Cornelis, Cornelissen], geb. ±1596 Hardinxveld, woont 
22-9-1625 Hardinxveld, zijn weduwe later te Werkendam, overl. >22-9-1625 
<10-10-1627 [niet 1657], tr. 22-9-1625 Werkendam, Neeltje Willemsdr. 
[Willems], geb. ±1600, overl. <26-5-1654 Werkendam [Werkendam II – A] 

 
C Cornelis Cornelisz. 
x Pleuntje Bastiaensdr. 
 1. Apollonia [Pleuntje], geb. ±1610 (?), testateerde 8-5-1662, overl. <6-12-

1679, tr. 1631, Cornelis Aertsz. de Weert, overl. kort >8-5-1662 
 
D Dirk Cornelisz. 
 1. Cornelis Dircksz. [Dircsz.], geb. ±1590 (?), overl. <28-6-1635 Werkendam, 

tr. Anneke Mattheeusdr. Groote [Mattheusdr., Matheüs], geb. ±1590 (?) 
[Werkendam I – A] 

 
3: tak Hardinxveld 
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A Dirk Cornelisz. 
x Neeltje Willems 
 1. Anneke, geb. 1617 
 

4: tak Werkendam I 
 
A Cornelisz. Dircksz. de Heer 
x Anneke Mattheeusdr. Groote 
 1. Dirck (Cornelisz.), testateert met vrouw 21-1-1649 Werkendam, overl. <22-

5-1651, tr. 24-1-1636, Theuntje Cornelis Cuijken, weduwe van Lambert 
Lamberts, zij testateert als weduwe 18-2-1659, overl. <25-5-1659 

 2. Cornelis (Cornelissen) de Jongen Heer, testateert 6-7-1662 Werkendam en 
legateert aan zijn zoon Neuijk Cornelisz. sijn schuyt met alle detooten etc. 
werpsack, heele Fuycken, Kleyne VisFuycken ende al wat onder het viswant of 
Visserie begrepen kan wesen, overl. <28-3-1671, tr. (1) Neeltje Nuijtersdr., 
overl. <14-6-1642, tr. (2) 8-5-1642, Anneke Jans de Gelder, weduwe [B] 

 3. Jacoba [Jacobje], geb. ±1610 (?), tr. Cornelis Bastiaensz. Gorckum 
 4. Neeltje, tr. (1) Thonis Cornelisz. Jonkgiel, tr. (2) Herbert Jansz. van 

Papendrecht, tr. (3) Pieter de Ruijter 
 5. Susanna, tr. Lieven Jansz. 
 6. Laurens (Cornelisz.), overl. <3-7-1642, tr. 20-10-1639 Teuntje Cornelisdr. 

[E] 
 7. Anneke, tr. 11-10-1640, Dirck Gijsbertsz. Vinger 
 8. Geertruij (Cornelis) [Geertje; Cornelissen], geb. ±1612 (?), enkelen van 

haar kinderen gaan later de naam De Heer dragen; sommigen veronderstellen 
daarom dat Jillis Jansz. in feite De Heer heette, maar daarvoor is geen bewijs, 
hoewel het chronologisch wel mogelijk is dat hij dan een zoon van Jan 
Cornelis de Heer geweest zou zijn. Aannemelijker is dat de beslissing 
genomen werd omdat anders de naam De Heer zou uitsterven in dit geslacht, tr. 
±1631, Jillis Jansz. [Jelis], overl. <22-3-1646 Werkendam [F] 

 
B Cornelis Cornelissen de Jongen Heer 
x Neeltje Nuijtersdr. 
 1. Sijke, tr. 18-9-1650, Theunis Gerritsz. ’t Ros 
 2. Janneke 
 3. Neelken, ged. 19-8-1632 
 4. Nuijt (Lucas) (Cornelissen) Jongen Heer [Neuijk], ged. 18-8-1641, overl. 

<22-6-1716, tr. 17-6-1665, Claesken Aerts Heerschop, uit Aert Thonisz. & 
Adriaentje Bruijnswijcker, overl. <22-6-1716 [C] 

x Anneke Jans de Gelder 
 5. Neeltie, ged. 10-12-1643, tr. ±1662, Jan Ariensen van der Hilt 
 6. Grietken 
 
C Lucas Cornelissen Jongen Heer 
x Claesken Aerts Heerschop 
 1. Neeltie, ged. 23-1-1667, overl. <31-12-1678 
 2. Jannichie, ged. 21-8-1669, tr. ±1699, Floris Pieterse Roest 
 3. Cornelis, ged. 6-7-1672, doopgetuige 13-1-1712 
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 4. Aert (Lucasse) Jongen Heer, ged. 1-12-1675, overl. <23-2-1711, tr. Jannigje 
Bastiaens de Grond, uit Bastiaan Jorissen & Neeltje Jonas Sloot, weduwe van 
Hendrik Rietveld, hertrouwt Isaac van der Schuyt [D] 

 5. Neeltie, ged. 31-12-1678 
 6. Gerit, ged. 8-4-1685 
 
D Aert Lucasse Jongen Heer 
x Jannigje Bastiaens de Grond 
 1. Ariaantje, ged. 19-8-1703, testateert als weduwe 10-10-1725 Werkendam, tr. 

Jan Hommel, <10-10-1725, waaruit 0 kinderen 
 
E Laurens Cornelisz. de Heer 
x Teuntje Cornelisdr. 
 1. Cornelis, overl. >3-7-1642, <21-5-1659 
 2. Dingentje, ged. 26-1-1642, overl. >3-7-1642 <21-5-1659 
 
F Jelis Jansz. 
x Geertruij Cornelis de Heer 
 1. Jan (Jelissen), overl. <20-3-1686, tr. (1) 6-1654, Teuntien Joris Pijper, uit 

Joris Pijper & Janneke Crijnen, overl. <24-7-1662, tr. (2) Geertie Teunis 
Gelder, weduwe van Dirck Jacobse Cocx, overl. <20-3-1686 [G] 

 2. Cornelis, ged. 17-11-1633, overl. <1-10-1643 
 3. Peter, ged. 6-4-1636, overl. <3-3-1641 
 4. Teuntgen, ged. 3-2-1639, doopgetuige 17-2-1669 
 5. Peter (Jilissen) (de Heer?) [Pieter; Gillissen, Jillissen], ged. 3-3-1641 

Werkendam, tr. 9-9-1665 Werkendam, Helena Cornelis Kant [Cornelissen; 
Cant], ged. 12-10-1636 Werkendam, uit Cornelis Gerritsz. Kant, 
schoolmeester, & Lijsbet Cornelisdr. (Kappeteijn) [H] 

 6. Cornelis (Jilissen), ged. 1-10-1643, overl. <9-4-1698, tr. 1-1668, Maijke 
Hendriksdr., uit Hendrik & Sara Willems, overl. <15-10-1721 [J] 

 7. Gillis, ged. 22-3-1646 
 
G Jan Jelissen 
x Teuntien Joris Pijper 
 1. Anneke, ged. 25-4-1655, overl. <1-6-1656 
 2. Anneke, ged. 1-6-1656, overl. <24-7-1662 
 3. Maijke, ged. 14-4-1659, tr. ±1684, Jan Janse Kelck 
 4. Dircksken, ged. 4-3-1661, overl. <24-7-1662 
x Geertie Teunis Gelder 
 5. Jilis (Jansen), ged. 12-11-1665, overl. <24-7-1727, tr. ±1686, Barendje 

Barends Apsil, uit Barend Apsil & Stijntie Isbrants de Vries 
 
H Peter Jilissen 
x Helena Cornelis Kant 
 1. Lijsbet, ged. 17-1-1666, overl. <19-6-1667 
 2. Lijsbet, ged. 19-6-1667 Sleeuwijk 
 3. Jilis (Pietersen) (de Heer) [Jielis], ged. 17-2-1669, tr. Ariaantje Hermans 

Swets, uit Herman Gerritsen Swets & Janneke Koekoek [I] 
 4. Susanna, ged. 8-2-1671 Werkendam, overl. <1-5-1675 
 5a. Arien, ged. 18-1-1673 
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 5b. Dirk, ged. 18-1-1673 
 6. Susanna (Peters) (de Heer) [Petersdr., Peeters], ged. 1-5-1675 Werkendam, 

overl. >19-1-1746 <9-7-1746 Werkendam, tr. ±1698 Werkendam, Cornelis 
Cornelissen (Ponsen) Visser [Visscher], ged. 1-3-1676 Werkendam, uit 
Cornelis Ponsz. [Ponsenzn.] & Teuntje Cornelis de Kuijf, overl. <19-3-1742 
Werkendam 

 7. Oijke, ged. 30-5-1677, overl. <3-11-1680 
 8. Oijke, ged. 3-11-1680, tr. ±1710, Bernd Claasse de Geus 
 
I Jilis Pietersen de Heer 
x Ariaantje Hermans Swets 
 1. Herman, ged. 3-9-1702 
 2. Jannigje, ged. 19-4-1705, ondertr. 4-11-1740, Stoffel Claasse de Geus 
 3. Lena, ged. 22-4-1708 
 4. Ariaantje, ged. 28-2-1712 
 5. Pieter, ged. 12-4-1716 
 
J Cornelis Jilissen 
x Maijke Hendriksdr. 
 1. Jilis, ged. 25-3-1668, doopgetuige 12-5-1697 
 2. Hendrick, ged. 15-8-1669, overl. <29-5-1672 
 3. Anneke, ged. 19-3-1671, doopgetuige 27-3-1712, overl. <15-10-1721 
 4. Hendrick (Cornelissen) (de Heer) [Hendrik; Cornelis], ged. 29-5-1672 

Werkendam, tr. Amilia Leenders Rijckevorst [Leenderts], ged. 21-11-1674 
Werkendam, uit Lenaert Hendricksz. & Janneke Gijsbertsdr. [K] 

 5. Trijntie, ged. 24-3-1674, doopgetuige 23-7-1724 
 6. Bastiaan, ged. 13-7-1675, overl. <15-8-1683 
 7. Willem, ged. 10-2-1677, overl. <20-4-1692 
 8. Laurents, ged. 17-4-1678, overl. <21-11-1685 
 9. Bastiaen, ged. 15-8-1683, overl. <15-10-1721 
 10. Laurens (de Heer), ged. 21-11-1685, ondertr. 27-7-1721, Neeltje van 

Winsen, uit Pieter Janse van Winsen & Dirkje van Andel [P] 
 11. Jan (Cornelisse) (de Heer), ged. 3-8-1687, overl. <31-8-1759, tr. Fijke 

Jacobs Quantis, uit Jacob Willemse Quantis & Neeltje Corsten, overl. 1777 
[Q] 

 12. Willem, ged. 20-4-1692, overl. <15-10-1721 
 
K Hendrik Cornelissen de Heer 
x Amilia Leenders Rijckevorst 
 1. Cornelis, ged. 12-5-1697, ondertr. 14-5-1724, Neeltje Roest, uit Floris 

Pieterse Roest & Jannigje Jonge Heer [L] 
 2. Leendert, ged. 28-9-1698, testateert met vrouw 7-3-1782 Werkendam, 

ondertr. 2-4-1728, Grietje de Weerd, uit Teunis de Weerd & Grietje van Boxel 
[N] 

 3. Gijsbert, ged. 13-1-701, doopgetuige 16-3-1729 
 4. Jielis, ged. 27-9-1705, overl. <28-10-1714 
 5. Maijke, ged. 27-3-1712 Werkendam, ondertr. 31-7-1734 Werkendam, Arie 

Claasse Baggerman [Ariën; Claas], ged. 22-1-1701 Werkendam, uit Claes 
Bastiaans Baggerman & Lijsbeth Gerrits van de Schuijt, weduwnaar van 
Anneke Verdoorn 
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 6. Jielis, ged. 28-10-1714, overl. <9-8-1716 
 7. Jielis, ged. 9-8-1716, overl. <20-4-1721 
 8. Janneke, ged. 8-2-1719 
 9. Jilis, ged. 20-4-1721 
 
L Cornelis de Heer 
x Neeltje Roest 
 1. Janneke, ged. 4-3-1725, overl. <30-9-1731 
 2. Floris, ged. 2-2-1727 
 3. Jilis, ged. 9-10-1729, tr. 30-10-1757, Geertje Hollander, uit Kuijndert 

Hollander & Cornelia de Man [M] 
 4. Janneke, ged. 30-9-1731 
 
M Jilis de Heer 
x Geertje Hollander 
 1. Janneke, ged. 23-7-1758, ondertr. 12-11-1784, Gijsbert de Weerd 
 2. Kornelia, ged. 28-6-1761 
 3. Neeltje, ged. 30-10-1763, doopgetuige 25-5-1794 
 4. Adrijana, ged. 13-4-1766, overl. <7-12-1770 
 5. Adriana, geb. 7-12-1770, ged. 9-12-1770 
 6. Geertje, ged. 4-5-1777 
 
N Leendert de Heer 
x Grietje de Weerd 
 1. Janneke, ged. 16-3-1729, overl. <10-4-1732 
 2. Teunis, ged. 20-8-1730, overl. <28-8-1734 
 3. Janneke, ged. 10-4-1732, doopgetuige 8-1-1775 
 4. Teunis, ged. 28-8-1734 
 5. Hendrik, ged. 3-3-1737, overl. <10-6-1784, tr. 23-10-1761, Anneke de 

Koning, uit Bastiaan de Koning & Pleuntje Tameris [O] 
 6. Aagie, ged. 30-4-1740, doopgetuige 4-2-1767 
 
O Hendrik de Heer 
x Anneke de Koning 
 1. Pleuntje, ged. 14-2-1762, overl. <26-11-1769 
 2. Bastiaan, ged. 9-6-1764 
 3. Leendert, ged. 4-2-1767 
 4. Pleuntie, ged. 26-11-1769, ondertr. 14-7-1793, Willem Bogers 
 5. Cornelis, geb./ged. 18/22-11-1772 
 6. Grietje, ged. 8-1-1775, tr. ±1795, Jan Uillenaar 
 
P Laurens de Heer 
x Neeltje van Winsen 
 1. Cornelis, ged. 4-1-1722 
 2. Dirkje, ged. 20-6-1723 
 3. Maaijke, ged. 4-12-1727, ondertr. 24-10-1755, Jan Cornelisse Visser 
 
Q Jan Cornelisse de Heer 
x Fijke Jacobs Quantis 
 1. Neeltje, ged. 8-9-1715, overl. <19-2-1719 
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 2. Cornelis, ged. 25-4-1717, overl. <26-4-1722 
 3. Neeltje, ged. 19-2-1719, ondertr. (1) 10-11-1747, Arij Visser, tr. (2) 12-11-

1758, Gerrit Burgaarde 
 4. Cornelis, ged. 26-4-1722, res. 1784 Nieuwerkerk in de Veere [R] 
 5. Maijke, ged. 23-7-1724, res. 1765 Vlissingen, ondertr. 22-4-1765, Teunis 

Stolk 
 6. Leijntje, ged. 16-6-1726, overl. <16-10-1734 
 7. Jacob, ged. 21-2-1728, overl. <14-1-1731 
 8. Jacob, ged. 14-1-1731, overl. <24-9-1784 
 9. Lijntje, ged. 16-10-1734, res. 1784 Vlissingen 
 
R Cornelis de Heer 
 1. Jan, res. 1799 Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

4: tak Werkendam II 
 
A Dirck Cornelisz. de Heer 
x Neeltje Willemsdr. 
 1. Cornelis (Dircksz.), geb. Hardinxveld (?), tr. 26/27-6-1638 Werkendam, 

Marichje Aertsdr. [Maartje; Aarts], uit Aert & Grietje Cornelisdr., overl. <27-
11-1649 [B] 

 2. Willem (Dircksz.) [Dercxen], geb. ±1620? Hardinxveld (?), res. 1649-1655 
Sleeuwijk, 1658 Schoonrewoerd, overl. <11-2-1668, tr. 20-4-1647 / 29-8-1647 
Werkendam / Zijderveld, Lijsbet Corsten Verdoorn [Lijsbeth; Cornelis?], 
weduwe van Claes Joosten, geb. ±1610, uit Corst Verdoorn [Corstiaen] & 
Anneke Petersdr., overl. >1646 [C] 

 3. Adriaen (Dircksz.) [Arien, Adrijaen; Dirks], geb. ±1620 Hardinxveld (?), 
diaken 1648-1649, ouderling 1669-1670, overl. <17-1-1673, tr. 15-6-1642 De 
Werken [Werkendam?], Leintjen Woutersdr. [Lijntie, Leentjen, Leintje; 
Wouters], uit Wouter Thonisz. & Martijntje Pietersdr., overl. <2-3-1675 [D] 

 4. Bastiaen alias de Heer ((van) Cruchten) [Kruchten], geb. ±1620/1622 
Sleeuwijk, overl. >10-11-1657, <31-8-1658, erfgenamen waren zijn broers en 
zusters, tr. 5-7-1643 Sleeuwijk, Volkje Jansdr. van ’t Geloof [Volckjen; Jans], 
geb. 1615-1620 Sleeuwijk [N] 

 5. Jan, geb. Hardinxveld (?), overl. ±1658, tr. (1) 29-5-1647, Neeltie 
Cornelisdr., tr. (2) 28-4-1649, Ariaentie Kievits, jd. van den Hil, overl. <21-1-
1674, mogelijk uit Jan willems & Janneke Goverts Wolff (Turnhout-Tilburg) 
[L] 

 6. Aentie, geb. Hardinxveld (?), tr. ±1632, Adriaen Adriaensz. Laerman [V. d. 
Laer] 
7. Anneke [Anneken] (van Cruchten), geb. Hardinxveld (?) of Sleeuwijk, tr. 7-
6-1637, Thonis Gosuinsz. Schrieck [Theunis; Goosensz.], geb. ±1615, overl. 
<1682, uit Gosuin Jansz. & Dingentje Cornelisdr. 
8. Aechtie, geb. Hardinxveld (?), doopgetuige 18-10-1646 

 
B Cornelis Dirckse de Heer 
x Marichje Aertsdr. 

1. Dirck, ged. 7-4-1639 Hardinxveld, doopgetuige 27-11-1664 
 2. Grietje, ged. 10-2-1641 Hardinxveld, tr. (1) 18-9-1664, Jan Pietersen Tans 

[Tons?], tr. (2) ±1677, Tijs Jansen Brand 
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 3. Anneke, ged. 6-12-1643 Hardinxveld, overl. <27-11-1649 
 4. Neeltje, ged. 18-10-1646 Hardinxveld, doopgetuige 13-9-1665 
 
C Willem Dirckse de Heer 
x Lijsbet Corsten Verdoorn 
 1. Neeltie, ged. 9-8-1648 Hardinxveld 
 2. Dirck (Willemszn.) [Dirk; Willemsen], geb. Werkendam, ged. 16-1-1650 

Sleeuwijk, tr. (1) 11-4-1675 Everdingen, Petertjen Gijsberts, overl. ±1679, tr. 
(2) 29-6-1684 Zijderveld, Marigje Ariens [Zijderveld – A] 

 3. Claes, ged. 17-12-1651 Sleeuwijk 
 4. Claes, ged. 21-1-1654 Sleeuwijk 
 5. Anneken [Annchen], ged. 21-1-1654 Sleeuwijk 
 
D Adriaen Dirckse de Heer 
x Leintjen Woutersdr. 

1. Martijntje, ged. 19-4-1643, overl. <14-9-1659 
 2. Dirck, ged. 16-5-1644, overl. <2-11-1645 
 3. Dirck, ged. 2-11-1645, overl. <26-3-1654 
 4. Pieter, ged. 15-3-1648, overl. <13-6-1649 
 5. Pieter, ged. 13-6-1649, overl. <10-7-1681 [M] 
 6. Lambert (Ariensz.), ged. 8-2-1652 Werkendam, overl. <20-8-1656 
 7. Dirck (Adriaense) [Ariensen, Ariensz], ged. 26-3-1654, overl. <13-4-1705, 

tr. ±1683 De Werken, Jannetje Jans Smidt (alias Steeman [Steenman?]), ged. 
7-5-1653 De Werken, uit Jan Dircksen & Lijntie Bruijnswijcker [E] 

 8. Lambert (Adriaense) [Ariënsen], ged. 20-8-1656 Werkendam [8-2?], overl. 
>1688 <±1692, tr. 1683 Werkendam, Marijke Aerts Heijman [Maryken; 
Heymansdr.], geb. ±1655, uit Aert Ariënsen Heijman & Huijbertje 
Huijbertsdr., hertr. ±1692 met Jan Ariensen de Graaff [F] 
9. Martijntie [Martijntje], ged. 14-9-1659, tr. Cornelis Willemse Scheep 

 10. Neeltie [Neeltje], ged. 12-2-1662, overl. >18-5-1684 
 
E Dirck Adriaense de Heer 
x Jannetje Jans Smidt (Steeman) 
 1. Lijntje, ged. 25-11-1683 De Werken [Werkendam?], tr. (1) ±1714, Jan 

Tijssen Brand, tr. (2) ±1721, Thomas Janse Quantis 
 2. Stijntje, ged. 1-9-1686 De Werken [Werkendam?], ondertr. 15-11-1722, 

Wouter de Weerd, ondertr. 15-6-1728, Jan Willemse Eijgenaar 
 3. Anneke (Dirks), ged. 2-1-1688 De Werken [Werkendam?] [1689?], tr. 

±1720 Werkendam, Cornelis (de) Munster, ged. 20-1-1697 Werkendam, overl. 
<26-5-1746, hij hertrouwt Sophia Berg 

 4. Ariaantje, ged. 12-9-1694 De Werken [Werkendam?] 
 5. Johanna, ged. 8-3-1699 De Werken [Werkendam?], ondertr. 1-11-1725, 

Hendrik de Vries 
 
F Lambert Adriaense de Heer 
x Marijke Aerts Heijman 
 1. Arien (Lamberts), ged. Werkendam, doopgetuige 22-3-1716 Almkerk bij 

Cornelia de Heer, lidmaat Almkerk in 1727, overl. <17-9-1733, tr. ±1713 
Almkerk, Lijntje de Keijser, uit Teunis Cornelisz. & Teuntje Corsten Stam, 
overl. 12-10-1778, begr. 15-10-1778 [G] 
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 2. Cornelis, ged. 21-5-1684 Werkendam, doopgetuige 22-10-1713 
 3. Pieter (Lambertse) [Peeter, Peter; Lammertse, Lammert, Lamts.], ged. 14-7-

1686 Werkendam, overl. >17-9-1733, tr. (1) 1713, Arjaentje Casperse van den 
Boom [Adriaantje; Caspers; van de Boom], tr. (2) 24-2-1718, Sijke Pieterse 
van Andel [Syke; Peeters, Peeterse], overl. 1727, tr. (3) 24-2-1731 / 18-3-1731 
Almkerk, Dingena Arens Verkerk [Dina; Adria, Aria, Ariese, Ariens, Ariesen; 
van de Verkerk] [Almkerk –A] 

 4. Lambertje, ged. 18-7-1688 Werkendam, overl. <26-3-1705 
 
G Arien Lambertse de Heer 
x Lijntje de Keijser 
 1. Lambert [Lammert], ged. 22-10-1713 Werkendam?, overl. 3-9-1772 

Hardinxveld, begr. 7-9-1772, ondertr. 21-4-1747, Geertje van Driel, uit Arien 
van Driel & Anneke Quantis, overl. 1799 [H] 

 2. Jacob, ged. 3-11-1715 Werkendam?, diaken 1749-1750, ouderling 1756, 
1757, 1780, 1781, kerkmeester 1773-1776, schepen van Werkendam 1776-
1781, 1784-1786, overl. 28-5-1786, begr. 31-5-1786, tr. (1) Maijke Ritmeester 
[Marijke], uit Willem Ritmeester & Ariaantje de Gast, tr. (2) 12-8-1763, 
Jannigje Teuling, weduwe van Teunis van de Koppel, overl. ±1797 [I] 

 3. Teuntje, ged. 19-6-1718 Werkendam?, ondertr. 13-10-1741, Kornelis 
Verschoor 

 
H Lambert de Heer 
x Geertje van Driel 
 1. Lijntje, ged. 27-7-1748 Werkendam?, ondertr. 16-1-1778, Pieter de Looij 
 2. Arij [Arie], ged. 1-11-1750 Werkendam?, tr. (1) 30/31-10-1782 Werkendam, 

Pieternella Baggerman, uit Bastiaan Baggerman & Janneke Corsten van den 
Boogaard, overl. <1-9-1783, ondertr. (2) 18/19-8-1784, Jannechje van Driel 
[Jannigje], weduwe van Andries van Emmikhoven, uit Pieter van Driel & 
Ariaantje Heerschop [Heerschap?] [J] 

 3. Adrianus, ged. 1-10-1752 Werkendam? 
 4. Teuntje, ged. 12-3-1758 Werkendam?, tr. 16-2-1779, Pieter Biesheuvel 
 5. Anna, ged. 20-5-1764 Werkendam?, tr. ±1799, Bastiaan Rijkevors 
 
I Jacob de Heer 
x Maijke Ritmeester 
 1. Arij, ged. 14-7-1748 Werkendam?, overl. <13-7-1755 
 2. Ariaantje, ged. 25-4-1750 Werkendam? 
 3. Lijntje, ged. 27-8-1752 Werkendam? 
 4a. Arij, ged. 13-7-1755 Werkendam?, overl. <19-7-1763 [in 1763?] 
 4b. Jacob, ged. 13-7-1755 Werkendam? 
 
J Arij de Heer 
x Pieternella Baggerman 
x Jannechje van Driel 
 1. Lambertus, ged. 18-9-1785 Werkendam?, overl. 19-3-1791 Werkendam 
 2. Jacob, ged. 29-7-1787 Werkendam?, tr. 16-10-1809 / 2-11-1809 

Werkendam, Maaike van Driel [Marijke], uit Arij van Driel & Maria de Jong, 
hertrouwt ±1813 Pieter van Driel [K] 

 3. Maarten, ged. 13-1-1790 Werkendam? 
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 4. Ariaantje, geb. 7-3-1792 Werkendam (?), ged. 25-3-1792 Werkendam (?), tr. 
±1814, Leendert Verheij 

 5. Geertje, geb. 17-3-1794 Werkendam (?), ged. 23-3-1794, Werkendam (?) 
[1795?], doopgetuige 19-3-1820 

 6. Lambertus, ged. 24-4-1796 Werkendam? 
 7. Maaijke, ged. 29-9-1799 Werkendam? [19-9?], tr. ±1820, Jan Kloots 
 
K Jacob de Heer 
x Maaike van Driel 
 1. Arij, ged. 15-4-1810 Werkendam? 
 
L Jan Dirckse de Heer 
x Neeltie Cornelisdr. 
x Ariaentie Kievits 
 1. Neeltje, ged. 8-7-1650 Werkendam, overl. <21-1-1674 [in 1674?] 
 2. Aertie [Ariaentje], ged. 3-6-1655 Werkendam, tr. ±1684, W. Johannes 

Godefridus Maake 
 3. Dirckske, ged. 8-9-1658 Werkendam, doopgetuige 2-5-1717 
 
M Pieter Adriaanse de Heer 
 1?. Dingena Pieterse [Peeters], geb. <10-7-1681, overl. 15-6-1759 Almkerk, tr. 

(1) Dirk van Boxel, tr. (2) 10-9-1730, Cornelis de Weert van Almkerk 
 
N Bastiaen Dirkse de Heer van Cruchten 
x Volkje Jansdr. van ’t Geloof 
 1. Dirck (Bastiaensz.) van Cruchten [van Kruchten], geb. Sleeuwijk, ged. 22-

5-1644 Sleeuwijk, tr. 16/26-3-1675 De Werken-Sleeuwijk, Janneke Maria 
Willemsdr. van Crugten [Jannigje, Janneken], ged. 3-10-1647, ’s-Grevelduin-
Capelle, uit Willem Jansen [Willems] (van St. Michielsgestel) & Janneke 
Heijnen [Hendriksdr.] (van Capelle) [Hieruit de familie Van Cruchten, hier 
verder niet weergegeven.] 

 2. Felix (Bastian) van Cruchten [Felicius; van Kruchten, van Krugten], geb. 
Sleeuwijk, ged. 9-1-1650 Sleeuwijk, tr. 1688-1690 Woudrichem, Anneke 
Jansdr. [Amieken], geb. ±1660-1663 [Hieruit ook een familie Van Cruchten, 
hier verder niet weergegeven.] 

 3. Maria van Cruchten, geb. Sleeuwijk, ged. 19-11-1651 Sleeuwijk 
 4. Jan Bast. van Crufte van Gorcum, geb. Sleeuwijk of Gorinchem, soldaat 

onder Capt. Adam Palm, tr. 12-9-1680 Deventer, Elske Martens, geb. 1650, 
weduwe 

 
5: tak Zijderveld 

 
A Dirck Willemszn. de Heer 
x Petertjen Gijsberts 
 1. Lysbeth (Derks) [Lijsbet], ged. 16-1-1676 Zijderveld, tr. 10-4-1699 

Zijderveld, mr.? Jan Peterse Bronkhorst, ged. 17-2-1676 Zijderveld, hoge adel 
 2. Gijsbert (Dirkszn.) [Gysberth], ged. 14-3-1677 Zijderveld [18-3?], tr. 2-5-

1706 Zijderveld, Maaiken Dirks Verrips, begr. 21-7-1762 Zijderveldse kerk 
[B] 

 3. Petertke, ged. 16-2-1678 Zijderveld, overl. <13-6-1686 
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x Marigje Ariens 
 4. Arien, ged. 1-2-1685 Zijderveld 
 5. Peterke, ged. 13-6-1686 Zijderveld 
 6. Willem, ged. 8-1-1688 Zijderveld 
 7. Anniken, ged. 10-3-1689 Zijderveld, overl. <22-3-1691 
 8. Anniken, ged. 22-3-1691 Zijderveld 
 9. Jan, ged. 23-4-1693 Zijderveld 
 
B Gijsbert Dirkszn. de Heer 
x Maaiken Dirks Verrips 
 1. Willem, ged. 13-2-1707 Zijderveld 
 2. Peterken, ged. 13-5-1708 Zijderveld, overl. < 6-5-1719 Zijderveld 
 3. Ingen, ged. 23-6-1709 Zijderveld, tr. 7-9-1756 Zijderveld, Lauw de Jong 
 4. Arie, ged. 25-5-1710 Zijderveld, overl. < 4-12-1711 
 5. Arien, ged. 4-12-1711 Zijderveld [C] 
 6. Derk, ged. 25-11-1714 Zijderveld, overl. <25-10-1716 
 7. Derk, ged. 25-10-1716 Zijderveld, overl. <14-1-1725 Zijderveld 
 8. Truitje, ged. 1-1-1718 Zijderveld, tr. 26-5-1739 Zijderveld, Willem 

Claassen van Vlissingen, ged. 4-1-1712 Schoonrewoerd 
 9. Petertje, ged. 6-5-1719 Zijderveld 
 10. Dirkje, ged. 26-9-1723 Zijderveld 
 11. Dirk, ged. 14-1-1725 Zijderveld 
 
C Arie de Heer 
 1. Jan, ged. 1-4-1757 Zijderveld [D] 
 
D Jan de Heer 
 1. Gijsbert, ged. 23-1-1806 Zijderveld [E] 
 
E Gijsbert de Heer 
 1. Jan, geb. 25-12-1833/1834 Everdingen, arbeider, overl. 25-4-1900 

Everdingen, tr. Maria de Stigter, geb. 2-1-1831 Leerbroek, overl. 17-12-1908 
Noordeloos [F] 

 
F Jan de Heer 
x Maria de Stigter 
 1. Gijsbert, geb. 12-5-1871 Everdingen, tr. 6-12-1895 Jaarsveld, Grietje 

Verburg, geb. 6-11-1870 Jaarsveld [G] 
 
G Gijsbert de Heer 
x Grietje Verburg 
 1. Marinus Cornelis, geb. 27-8-1900 Montfort, politieagent 
 2. Hendrik, geb. 1-2-1909 Giessendam [H] 
 
 

6: tak Almkerk 
 

A Pieter Lambertse de Heer 
x Arjaentje Casperse van den Boom 
 1. Lambert, ged. 12-11-1713 Almkerk, overl. 3-2-1735 Almkerk 
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 2. Cornelia, ged. 22-3-1716 Almkerk, get. Alia/Aria Lammertse de Heer 
[blijkbaar Arien!], overl. <22-9-1720 

 3. Casper Pieterszn., ged. 6-4-1718 Almkerk 
x Sijke Pieterse van Andel 
 4. Peterke [Pieterke], ged. 24-9-1719 Almkerk, overl. <21-9-1720 
 5a. Peeterke [Pieterke], ged. 21-9-1720/1721 Almkerk, get. Geertrui van 

Andel, doopgetuige in 1752, tr. 14-2-1746 / 12-3-1746, Klaas Romeyn van 
Dussen, weduwnaar van Meggeltje van Boksel 

 5b. Cornelia, ged. 22-9-1720 Almkerk, get. Marijke Heymans, overl. <17-12-
1741 Almkerk 

 6. Marijke, ged. 24-1-1724 Almkerk, get. Marijke de Keyzer, overl. <25-9-
1727 Almkerk 

 7. Arie, ged. 20-1-1725 / 28-1-1725 Almkerk, get. Marijke Peeters, overl. 
<24-2-1732 

 8. Marijke, ged. 25-9-1727 / 30-9-1727 [25-11?] Almkerk, get. Marijke 
Hijmans [Heymans] 

x Dingena Arens Verkerk 
 9. Arien [Arie; Aria in 10-1732?], ged. 24/27-2-1732 Almkerk, get. Trijntje 

Verkerk [Seyntje?], overl. <24-4-1735 Almkerk 
 10. Weijntie [Wentie, Weijntje], ged. 8-3-1733 / 30-3-1733 Almkerk, get. 

Stijntje (Ariens) Verkerk [Steyntie], overl. 11-12-1774 Almkerk, tr. 13-4-1755 
Emmikhoven, Jan van Malsem [Van Malsum], overl. < 11-12-1774 [1772?] 

 11. Arien (Pieterszn.) [Arij, Arie, Ariaan, Arÿe, Ary], ged. 24-4-1735 Almkerk, 
get. Jantje Leenderts Verkerk, overl. >23-2-1777 <1847, tr. (1) Lissbeth 
Beverlo (?), tr. 16-4-1751 / 9-5-1751 / 19-9-1752 Almkerk, Cornelia 
(Nanningze) (van) Ouwerkerk [Clootwijk?], overl. < 17-2-1763, tr. (2) 17-2-
1763 / 15-4-1763 [17-7?; 1764?] Almkerk, Cornelia Veugel [Veugels, Vogel, 
Vogels], geb. ca. 1734 Sliedrecht, overl. < 1847 [B] 

 12. Maria, ged. 14-7-1737 Almkerk 
 13. Lambertje, ged. 15-9-1739 / 19-9-1740 [15-11? 7-11?] Almkerk, get. 

Trijntje Arentje Verkerk [Arien] 
 14. Cornelia (Pieters) [Cornelis?], ged. 17-12-1741 Almkerk, get. Lijsbet 

Cornelisd. Mol 
 15. Sijke (Pieters), ged. 19-1-1746 Almkerk, get. Peterke de Heer, overl. 19-6-

1783 Werkendam (?) 
 
B Arie de Heer 
x Cornelia Nanningze van Ouwerkerk 
 1. Pieter, ged. 9-1-1752/1753 Almkerk, get. Peterke de Heer, overl. 11-6-1759 

Almkerk 
 2. Peterke [Pieterke], ged. 20-4-1755/1756 Almkerk, overl. 17-12-1765 / 25-3-

1769 / 14-4-1777 Almkerk (?) 
 3. Nanning, ged. 15-10-1758 Almkerk, overl. 17-12-1765 / 25-3-1769 / 14-4-

1777 Almkerk (?) 
 4. Pieter, ged. 25-10-1761 Almkerk, overl. <21-6-1767 Almkerk 
x Cornelia Veugel 
 5. Wijnant, ged. 14-10-1764 Almkerk, overl. 17-12-1765 Almkerk 
 6. Wijnand, ged. 1-12-1765 Almkerk 
 7. Pieter, ged. 21-6-1767 Almkerk, overl. 25-3-1769 Almkerk 
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 8. Pieter, geb. 21-6-1769 Almkerk, ged. 24-12-1769 Almkerk, 1813, 1818, 
1833, 1839 bouwman [landbouwer], 1847 particulier, 1848 zonder beroep, 
rentenier en dijkgraaf der polder Nieuw-Piershil, van Almkerk naar Princeland, 
Dinteloord, 2-7-1808 met attestatie van Princeland naar Tiengemeten, Zuid-
Beijerland, en vandaar >1818 <1822 naar Piershil, Kreekkant 69, 27-5-1847 
benoemd als assessor der gemeente Piershil, lidmaat van de Hervormde Kerk 
Zuid-Beijerland 1808, als zodanig genoemd 1817, res. 9-7-1813 Tiengemeten, 
vermeld in taxatierapport van tienden van domeinen te Oud-Beijerland, 
voordracht voor ouderling 14-12-1822 Piershil, compareert 29-3-1833 voor 
vrederechter Hr. Salomon Samuel van de Berg te Nieuw-Beijerland, bezat 
1825? de percelen 98-115, 197, 224; 144-149 en 269-271 zijn dus verworven 
tussen 1825? en 1861, 5-9-1832 testament Johanna Treurniet namens haar 
man [3.04.01.-650 NA. Oud-Beijerland 1843], 18-5-1850 Goudswaard acte 
van scheiding Johanna Treurniet, 3-6-1850 Dordrecht overgeschreven, 17-7-
1851 onderhands huurcontract aan Adrianus de Heer, 19-7-1851 geregistreerd 
te Dordrecht, 4-7-1861 inventarisatie opgemaakt van de boedel van Johanna 
Treurniet, 1-10-1861 Klaaswaal boedelscheiding Johanna Treurniet, over 
Adrianus, Aria, Dirk Dekker en diens drie kinderen, waarbij haar bezit wordt 
getaxeerd op fl. 27.189, 14; deze scheiding wordt geregistreerd 7-10-1861 
Oud-Beijerland, overgeschreven 19-10-1861 Dordrecht; de verdeelde percelen 
waren polder Nieuw-Piershil, sectie B nummers 98-113, 115, 144-149, 197, 
224, 269-271; overl. 31-10/1-11-1848 Piershil, 79 j, aang. zoon Adrianus, bij 
zijn overlijden laat hij na: Een bouwwoning en gevolgen, erf, schuur, tuin en 
boomgaard met een daaropstaande arbeidershuisje / wei bouw en griendlanden 
staande en gelegen in de Nieuw Piershilsche Polder Gemeente Piershil, 
tezamen groot 40 bunder, 74 roeden en 60 ellen, kadastraal bekend in sectie B; 
alsmede Een huis, achterhuis en erf staande en gelegen in de gemeente 
Almkerk, prov. Noord-Brabant, kadastraal bekend sectie D 401, groot 440 
ellen. [RA Den Haag, reg. 3.06.05 nr. 4508 (memoires van successie)], tr. 
23/25-3-1804 Princeland, Dinteloord, [niet 1801/1802], Johanna Treurniet, 
geb. 20-8-1782 [1780? 1769?] Princeland, Dinteloord, uit Adrianus Treurniet 
& Maria van Dalsem, overl. 9/10-5-1861 Piershil, 81 j 8 m [niet 81 j 6 m], 
aang. zoon Adrianus [Piershil – A] 

 9. Willem, ged. 13-12-1772 Almkerk, overl. 29/31-8-1847 Piershil, 75 j 
 10. Cornelia [Cornelis?], ged. 22-2-1777 / 23-2-1777, overl. 14-4-1777 

Almkerk 
 

7: tak Piershil 
 

A Pieter de Heer 
x Johanna Treurniet 
 1. een kind, begr. 10-8-1810 Zuid-Beijerland 
 2. Kornelia [Cornelia], geb. 6-2-1814/10-3-1814 [6-12?] Zuid-Beijerland, ged. 

13-2-1814 [1815?] Piershil, Zuid-Beijerland, res. 1849 Nieuw-Beijerland, 
ontvangen uit de boedelscheiding van Johanna Treurniet: voor Metje Dekker 
144-145, 197; voor Johanna Dekker 146, Westelijke helft 148, voor Pieter 
Dekker 147, voor Jan Dekker 149, Oostelijke helft 148, overl. 12-2-1849 
Nieuw-Beijerland, 35 j, tr. 3-1838 / 15/22/26-4-1838 Piershil, Nieuw-
Beijerland, Dirk Dekker, geb. 17-2-1815 Heinenoord, uit Jan Dekker & Metje 
Vogelaar [Neeltje?], melkboer, aardappelboer, bouwman 
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 3. Adrianus, geb. 17/25-12-1815 Zuid-Beijerland, ged. 14-1-1816 Piershil, 
1839, 1840, 1842, 1844, 1846, 1849, 1851, 1854, 1859, 1861, 1862, 1864 
bouwman, 1872 arbeider [maar al dood!], res. 1839, 1840, 1842, 1844, 1846 
Piershil nummer 69, 1849, 1851, 1854, 1871 Piershil nummer 80 [niet 81], 
1864 Piershil; 1-2-1839 Den Haag, Piershil bij loting der militaire dienst 
nummer 38 niet opgeroepen, voorkomen in 1839: lengte 1 el 6 palm 9 duim 5 
streep, aangezigt rond, voorhoofd idem, ogen blaauw, neus dik, mond ord., kin 
rond, haar en wenkbr. lichtbruin, huurt 31-12-1840 Piershil het bedrijf van 
zijn vader voor 7 jaren en aaneensluitend 7 optiejaren, het betreft 98-115, 144-
149, 197, 224; 24-9-1848 tot diaken benoemd, bedankt; 22-3-1850 Oud-
Beijerland aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen van zijn zus 
Cornelia, te weten Johanna, Pieter en Jan Dekker; ontvangen uit de boedel van 
Johanna Treurniet: 109-113, 115, 269-271 en 98-108 voor 2/5 deel; verhuurt 
land aan Dirk Tol en de Dekkers tot 1868 en de woning tot 1-5-1869, overl. 
23/25-7-1871 Piershil / Zuid-Beijerland, 55 j, get. schoonzoon Jacobus 
Casparus Gerlings, tr. 10/17/21-2-1839 Nieuw-Beijerland, Piershil, Johanna 
Greyn [Greijn, Grein], geb. 14/16-5-1817 Piershil, uit Adrianus Greyn [overl. 
1836] & Pietertje Groeneweg [overl. < 1839], bouwvrouw, overl. 14-3-1885 
Nieuw-Beijerland [B] 

 4. Aria, geb. 19/21-3-1818 Zuid-Beijerland, ged. 5-4-1818 Zuid-Beijerland, 
1849 bouwvrouw, res. 1839 Piershil, 1861 met attestatie naar Nieuw-
Beijerland, 1867 Nieuw-Beijerland, ontvangt uit de boedelscheiding van 
Johanna Treurniet de percelen 98-108 voor 3/5 deel, overl. 29/30-8-1867 
Nieuw-Beijerland, Piershil, 49 j, tr. (1) 30-6-1839 / 7-7-1839 Piershil, Dirck 
Tol [Dirk], geb. ca. 1799 Piershil, landbouwer, overl. 17-1-1864 Nieuw-
Beijerland, 65 j, tr. (2) >17-1-1864 <7-9-1866, Benjamin de Regt, geb. ca. 
1794, overl. 7-9-1866 Nieuw-Beijerland, 72 j, tr. (3) >7-9-1866 <29-8-1867, 
Joris Groenenboom, geb. ca. 1806, voerman 

 
B Adrianus de Heer 
x Johanna Greyn 
 1. Pieter, geb. 10/11-11-1839 Piershil; 1862, 1863, 1865, 1867 bouwman, 

1867 akkerbouwer, 1871, 1882, 1886 landbouwer [akkerbouwer]; res. 1865 
Nieuw-Beijerland nummer 120, 16-6-1872 van Piershil naar Nieuw-Beijerland, 
1881 Nieuw-Beijerland wijk A nummer 250; 1877 gemeenteraadslid Nieuw-
Beijerland; overl.? 15-11-1909 Oud-Beijerland; tr. 17-4-1862 Piershil [10-4?], 
Lena Beukelman, geb. ca. 1843 Oud-Beijerland, uit Jacob Beukelman, 
melkboer [^ Poortugaal], & Maria Vermaat [Versmaal?] [overl. < 1862], res. 
Poortugaal, 17-4-1902 40 jaar gehuwd [Nieuw-Beijerland II – A] 

 2a. Adrianus, geb. 15/16-9-1840 Piershil; 1864, 1865, 1866, 1867, 1869, 1872, 
1889 verwer, 1866 koopman, 1874, 1876 arbeider; res. 1864 Strijen, 28-5-
1864 naar Zuidland, 2-12-1865 naar Simonshaven, Geervliet, 1864 Geervliet 
wijk B nummer 11, 1865, 1866, 1867, 1869, 1872 Geervliet wijk C nummer 
26, 1874, 1876 Geervliet wijk C nummer 31; aangenomen in de Nederlands 
Hervormde Kerk 1865; overl. 2-6-1903 Geervliet; tr. 29-9-1864 Geervliet, 
Elizabeth Wevels [Elisabeth, Eliezabeth; Van Wevels], jm. & jd., geb. 20-12-
1843 Simonshaven en Schuddebeurs, uit Pieter Wevels overl. & Jannetje 
Kabbedijk, res. 1937 Piershil [C] 

 2b. Willem, geb. 15/16-9-1840 Piershil; 1872 bouwman, 1874 tapper 
[herbergier], 1877, 1880 visscher, 1881 arbeider, 1882, 1885, 1888 visscher, 
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1892 koopman, 1909, 1912, 1918 arbeider; 16-5-1872 van Piershil naar 
Nieuw-Beijerland, res. 1872, 1874, 1877 Nieuw-Beijerland nummer 59, 1882 
Nieuw-Beijerland wijk A nummer 127, 1892 Nieuw-Beijerland wijk A 
nummer 202; overl. >1918, tr. 10-5-1872 Nieuw-Beijerland, Maartje IJzerman, 
geb. ca. 1851 Nieuw-Beijerland, uit Anthony IJzerman, winkelier, & Maria 
Geertruida Beversluis overl., overl. >1915 [Nieuw-Beijerland I – A] 

 3. Pietertje, geb. 27/28-1-1842 Piershil [27-6?], ged. 20-2-1842 Piershil; 18-5-
1864 van Piershil naar Nieuw-Beijerland, 4-5-1874 met attestatie van Nieuw-
Beijerland naar Heinenoord, 12-5-1890 van Heinenoord naar Oud-Beijerland, 
overl. >12-5-1890, tr. 16-1-1864 Nieuw-Beijerland, Jacobus Casparus 
Gerlings [Casparis Jacobus?] uit Deventer, geb. ca. 1839, uit Herman Jakobs 
Gerlings & Johanna Gerarda Jacoba Verkade uit Zaandam, bouwman en 
rijksontvanger, overl. < 12-5-1890 

 4. Johanna, geb. 23/25/26-9-1844 Piershil, ged. 20-10-1844 Piershil, res. 
Piershil, aangenomen in de Nederlands Hervormde Kerk 1864, overl. 29-4-
1911 Rotterdam > Piershil, 66 j [niet 36], tr. 5-10-1865 Piershil, Cornelis de 
Valois [Walvis?], geb. ca. 1825, uit Jan de Valois overl. & Geertje v. d. Bom 
overl., bouwman, conducteur, wethouder en bestuurslid van de polder Oud-
Piershil, weduwnaar van Maria Tol, overl. 6-12-1903, 78 j 6 m, dankbetuiging 
voor deelname 23-12-1903 

 5. Elizabeth [Elisabeth], geb. 22/23-6-1846 Piershil, ged. 12-7-1846 Piershil, 
1-5-1869 van Piershil naar Mijnsheerenland, aangenomen in de Nederlands 
Hervormde Kerk 1866, tr. 30-4-1869 Mijnsheerenland, Cornelis van Elderen, 
geb. ca. 1842, uit Ewoud van Elderen overl. & Pietertje Dirkse overl., 
bouwman 

 6. Cornelis <Kees>, geb. 11/12-2-1849 Piershil, ged. 11-3-1849 Piershil; 1872 
bouwman, 1873, 1875 landbouwer [vlasboer], 1877, 1878, 1880 arbeider; 23-
11-1872 van Piershil naar Zuidland, res. 1873 Nieuw-Beijerland nummer 60, 
1875 Nieuw-Beijerland nummer 50, 1877 Geervliet, nummer 11 [waar? Ring 
57]; door tegenslag als vlasboer verspeelde hij in korte tijd zijn hele erfdeel en 
raakte zo aan lager wal; tr. 15-11-1872 Nieuwenhoorn, Cornelia Magcheltje 
Zoeteman uit Nieuwenhoorn, geb. 1-5-1852 [14-5?] Zuidland, uit Jacob 
Zoeteman & Lijntje van der Waal [M] 

 7. Adriana, geb. 28/28-10-1851 Piershil [18-10?], ged. 16-11-1851 Piershil, 
10-6-1876 van Piershil naar Nieuw-Beijerland, tr. 7-6-1876 Nieuw-Beijerland, 
Gaukes Borger, geb. ca. 1852 Nieuw-Beijerland [1855?], uit Jakob Gaukes 
Borger, schipper, & Elizabeth van Belle overl., schipper 

 8. Johannes [Johannis] <Hannes>, geb. 7/9-10-1854 Piershil [1-10?], ged. 27-
10-1854 Piershil; 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 1889, 1893, 1896, 
1897, 1907, 1919 bouwman [landbouwer]; res. 1881 Piershil, 1883 Piershil 
nummer 140, 1893, 1896, 1897 Piershil wijk 13 nummer 26, ook ooit Piershil 
nummer 31; Gereformeerde Kerk, overl. 10/11-12-1940 Piershil, >86 j, begr. 
13-12-1940 Nieuw-Beijerland, 1  tr. 5-5-1881 Nieuw-Beijerland, Jacoba 
Boender [Jakoba], geb. 26-8-1857 [1858?] Nieuw-Beijerland, uit Huibert 
Boender, visscher [vlasscher?], & Trijntje IJzerman, overl. 25/26-2-1926 
Piershil, 67 j 6 m [25-2? niet 26-4], begr. Nieuw-Beijerland, 3-1-1881 van 
Nieuw-Beijerland naar Piershil [O] 

                                                
1 rustplaats van / onze geliefde ouders / Jacoba Boender. / geboren te Nieuw-Beijerland / 26 Augustus 1858 / overleden te 
Piershil / 26 Februari 1926. / en / Johannes de Heer / geboren te Piershil / 5 October 1854 / overleden aldaar / 10 December 
1940. 
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 9. Arie, geb. 14/16/17-2-1859 [16-2?] Piershil, 1890 (brood)bakker, ontslaat 
zich 28-4-1884 van de huurplicht van het boerenland bij Johanna Greijn, die 
Johannes dan vervolgens op zich neemt, res. 1890 Rotterdam, Oranje-
Nassaustraat te Delfshaven, overl. 9-6-1921 Rotterdam, tr. 30-1-1890 Nieuw-
Beijerland [30-6?], Janna IJzerman, geb. 28-4-1864 Nieuw-Beijerland, uit Jan 
IJzerman, kleermaker te Nieuw-Beijerland, & Neeltje Bus overl., overl. 12-4-
1943 Rotterdam [Rotterdam – A] 

 
C Adrianus de Heer 
x Elizabeth Wevels 
 1. Pieter Adrianus [niet R. A.], geb. 6/6-11-1864 Simonshaven, gemeente 

Geervliet; 1889, 1890, 1901 arbeider, 1906 werkman, visscher, 1920 arbeider, 
1922, 1924, 1937 veldarbeider; 18-12-1889 van Geervliet naar Piershil, 21-12-
1892 van Piershil naar Goudswaard, 10-8-1901 van Zuidland nummer 269 
naar Piershil, res. 1929 Piershil Sluisjesdijk, huisnummer 110; opr. 
leerplichtwet 10-11-1904 Piershil voor Leendert, 26-10-1905, 8-4-1905 voor 
Leendert en Adrianus, 24-10-1906 voor Johannes, 9-6-1908 voor J., 5-4-1905 
voor Jannetje 1-10-1921 voor Albertus Gerard; ongesteld in 1903; geeft 1920 
het overlijden van Margaretha Kranendonk aan; Nederlands Hervormd, overl. 
17/18-1-1937 Piershil, 73 j, aang. zoon Albertus Gerardus; tr. 26-11-1889 
Piershil, Johanna Remers, geb. 24-6-1870 Piershil [19-6?], uit Leendert 
Remers, arbeider, & Margaretha Kranendonk, overl. 24-6-1951 Piershil, 26-
11-1929 Piershil 40 jaar gehuwd [D] 

 2. Adrianus Pieter, geb. 7-10-1865 Geervliet, overl. 24/24-11-1865 Geervliet, 
<5 w, aang. vader 

 3. Adrianus Pieter, geb. 30-9-1866 Geervliet, overl. 16-12-1866 Geervliet, 10 
w, aang. vader 

 4. Adrianus, geb. 22-9-1867 Geervliet, overl. 7-10-1867 Geervliet, 15 d, aang. 
vader 

 5. Gerrit, geb. 22-1-1869 Geervliet, overl. 8-2-1869 Geervliet, 17 d, aang. 
vader 

 6a. Adriana Johanna, geb. 28-6-1872 Geervliet, overl. 14-8-1872 Geervliet, <7 
w, aang. vader 

 6b. Jannetje Maria, geb. 28-6-1872 Geervliet 
 7. Adrianus Johannis [Adrianis], geb. 19/19-12-1874 Geervliet, overl. 22/23-

3-1876 Geervliet, 15 m, aang. vader 
 8. Adrianus Willem, geb. 3/5-9-1876 Geervliet, verwer [schilder], res. Capelle 

aan den IJssel? 
 
D Pieter Adrianus de Heer 
x Johanna Remers 
 1. Elizabeth Margrietha [Margaretha], geb. 17/18-6-1890 Piershil, overl. 21-7-

1893 Goudswaard 
 2. Leendert <Leen>, geb. 20-12-1892 Goudswaard, ged. 5-3-1893 

Goudswaard, arbeider, koopman, 21-6-1920 van Piershil naar Rotterdam, van 
Rotterdam naar Den Haag, Johan van Oldenbarneveltlaan 99; schoolverzuim 
10-11-1904 Piershil, 26-10-1905 Piershil, overl. 26-9-1973 ’s Gravenhage, tr. 
ca. 1919, Elisabeth Pronk [Elizabeth], geb. 9-1-1896 [9-6-1895?] 
Scheveningen, uit Arie Pronk & Klaartje de Mos, overl. 25-9-1976 Den Haag, 
De Perponcherstraat 103, 19-6-1919 van Den Haag naar Piershil [E] 
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 3. Adrianus <Janus>, geb. 16-11-1894 Goudswaard, ged. 6-1-1895 
Goudswaard, veldarbeider, bouwknecht, 19-5-1914 van Piershil naar Geervliet, 
13-8-1914 van Geervliet naar Piershil, 5-7-1922 van Piershil naar Goudswaard, 
schoolverzuim 8-11-1905 Piershil; een nicht van Bert de Heer en Maria 
Bunschoten heeft het adres van de kinderen van Adrianus de Heer, maar wil 
het niet geven; ca. 1927/1929 naar Los Angeles, Californië, tr. 2-2-1922 
Piershil, Sijtje Jannetje Schipper [Schippers?], geb. ca. 1901 Goudswaard, uit 
Helenus Schipper, veldarbeider, & Anna van der Donk, 1922 [X] 

 4. Johannes <Hans>, geb. 5/6-7-1896 Goudswaard, ged. 6-9-1896 
Goudswaard; 1955 (land)arbeider; 22-4-1920 van Piershil naar Scheveningen, 
6-12-1920 van Rotterdam naar Piershil, res. 1969 Piershil, uiteindelijk Piershil, 
Prins Bernhardstraat 17; schoolverzuim 24-10-1906 Piershil; opr. 
leerplichtwet 26-10-1938 Piershil, overl. 25-5-1975 Piershil, <79 j, begr. 28-5-
1975 Piershil;2 tr. 6-12-1929 Stad aan het Haringvliet, Sietje Donkersloot, geb. 
11-3-1902 Stad aan het Haringvliet, uit Hugo Donkersloot & Adriaantje 
Westdijk, overl. 29-4-1974 Piershil, Prins Bernhardstraat 17 begr. Piershil, 72 
j, begr. 3-5-1974 Piershil, 6-12-1969 40 jaar gehuwd, 1974 40 jaar gehuwd [?], 
16-1-1970 dankbetuiging in krant [G] 

 5. Elizabeth Margaretha [Margrietha, Magietha], geb. 31-1-1899 / 1-2-1899 
Goudswaard, ged. 5-3-1899 Goudswaard, overl. 23-3-1903 Piershil, 4 j 

 6. Magrietha [Margrietha], geb. 20/20-4-1901 Zuidland, overl. 28-3-1903 
Piershil 

 7. Jannetje, geb. 16-2-1902 Piershil, 21-12-1920 van Piershil naar Zuid-
Beijerland; res. 1949, 1964 Zuid-Beijerland; overl. 24/26-10-1984 Oud-
Beijerland, 82 j, dankbetuiging deelname 7-12-1984, begr. 27-10-1984 Zuid-
Beijerland, tr. 16-5-1924 Piershil, Pieter Boekee <Piet>, geb. 5/6-5-ca. 1895 
Zuid-Beijerland, veldarbeider, uit Pieter Jongeneel Boekee, veldarbeider, & 
Hendrika Kooi, overl. 11-3-1968 Zuid-Beijerland, Koning Haakonstraat 19, 73 
j, begr. 14-3-1968 Zuid-Beijerland, dankbetuiging 4-1968, 16-5-1964 40 jaar 
gehuwd, 16-5-1949 25 jaar gehuwd [niet 1979] 

 8. Pieter Adrianus, geb. 7-7-1904 Piershil, overl. 29-1-1906 Piershil, 1 j 6 m 
 9. Pieter Adrianus <Piet>, geb. 30/31-12-1906 Piershil; arbeider, 1951 visser; 

overl. 16-7-1991, 84 j, gecrêmeerd 19-7-1991 Rotterdam; tr. 18-9-1931 
Numansdorp, Pietje Noordhoek <Pietje>, geb. 26-11-1901 Numansdorp, uit 
Bastiaan Noordhoek <Bas> & Maria Schippers, overl. 5-1-1993 Piershil, 
‘Heemzicht’, 91 j, gecrêmeerd 8-1-1993 Rotterdam, 18-9-1956 Piershil 25 jaar 
getrouwd, 8-12-1931 van Numansdorp naar Piershil [J] 

 10. Albertus Gerard [Gerardus], geb. 25/26-4-1909 Piershil; 1937 veldarbeider, 
1958 los werkman; res. Piershil, Heullaan 4; schoolverzuim 1-10-1921 
Piershil [is hij de Albertus de Heer die 23-6-1915 ingeschreven wordt op de 
Lagere School Zuidzijde? Want die was geboren 5-8-1906, hetgeen niet juist 
hoeft te zijn.]; overl. 25-5-1980 Piershil, 71 j; tr. 30-12-1938, Pietertje Maria 
van ’t Hof [Van ’t Hoff], geb. 29-4-1916 Zuid-Beijerland, uit Adrianus van ’t 
Hof & Johanna Vlaskamp, 30-12-1973 35 jaar gehuwd, 30-12-1978 40 jaar 
gehuwd, overl. 9-8-2004 Piershil, begr. 13-8-2004 Piershil, Algemene 
Begraafplaats [K] 

 
M Cornelis de Heer 
                                                
2 hier rust / mijn lieve vrouw, / zorgzame moeder en oma / Sietje de Heer / - Donkersloot / geb. 11-3-1902 - overl. 29-4-1974 / en 
/ onze geliefde vader / en opa / Johannes de Heer / geb. 5-7-1896 - overl. 25-5-1975 / rust in vrede 
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x Cornelia Magcheltje Zoeteman 
 1. Jacob Jan, geb. 9/10-6-1871 Zuidland, in onecht verwekt, 18-11-1872 

aangenomen door Cornelis de Heer, tr. 28-4-1904 Zuidland [Moerland?], 
Merrigje de Winter [N] 

 2. Adrianus Imandt [Ymandt] <Janus>, geb. 19/20-12-1873 Nieuw-Beijerland, 
get. een IJzerman, coloniaal naar Oost-Indië, na 60 j Zuidland 

 3. Pieter Cornelis, geb. 5/6-2-1875 Nieuw-Beijerland, naar Africa, 
vermoedelijk Zuid-Africa 

 4. Arie Johannis, geb. 11/12-2-1877 Geervliet, overl. 11/12-3-1878 Geervliet, 
>1 j, aang. vader 

 5. Arie Johannis, geb. 31-1-1880 Hekelingen, overl. 14/15-2-1880 Geervliet, 
14 d., aang. vader 

 
N Jacob Jan de Heer 
x Merrigje de Winter 
 1. Jan, geb. Hellevoetsluis? 
 2. Cornelia, geb. Hellevoetsluis? 
 
O Johannes de Heer 
x Jacoba Boender 
 1. Johanna Trijntje, geb. 29/30-1-1882 Piershil, overl. 14-2-1887 Piershil, 5 j 

[18-2?] 
 2. Trijntje Johanna [Trijntje Jacoba?], geb. 23/24-1-1883 Piershil; 23-11-1900 

van Piershil naar Rotterdam, 6-1901 van Rotterdam naar Piershil, 14-10-1901 
van Piershil naar Nieuw-Hartingseveld [Hardinxveld]; overl. 7-9-1960; tr. 29-
8-1907 Piershil, Pieter Uittenbogaart [Uitenbogert, Uittenbogaard] uit 
Hardinxveld, geb. 1879 Ouderkerk aan den IJssel, uit Arie Uittenbogaart, 
schoenmaker, & Teuntje Schram, broodbakker, overl. 1966,  

 3. Pietertje Elizabeth [Pieternella?] <Nellie, Pietje>, geb. 2/7-4-1884 Piershil; 
25-6-1901 van Piershil naar Rotterdam, 27-10-1903 van Rotterdam naar 
Piershil, 7-11-1903 van Piershil naar Voorburg, 6-3-1909 van Den Haag naar 
Piershil; Hendrik Schelling vertrok 25-10-1888 naar Doetinchem en keerde 
29-1-1891 weer terug naar Nieuw-Beijerland. Op 17-5-1905 emigreerde hij 
naar Chicago; Hendrik Schelling participeerde in een ‘irrigation project’ waar 
hij aanvankelijk 40 acres ter ontginning ter beschikking had. Dit werd gekocht 
voor $ 4,- per acre van de oorspronkelijke rechthebbenden, de Crow Indians. 
In 1919 erfde Hendrik geld uit de nalatenschap van zijn vader, waarmee hij 
twee 40 acre plots of land kocht die productiever waren dan de eerste; overl. 
16-9-1972 Grand Rapids, Michigan; tr. 10-7-1911 Hoboken, New Jersey,3 
Hendrik Schelling [Hemmik, Henry], geb. 23-12-1873 Nieuw-Beijerland, uit 
Pieter Schelling & Geertruida Rosmolen, landbouwer te Huntley, Montana 
1911-1944, overl. 27-7-1960 Clifton, New Jersey 

 4. Elizabeth Pietertje [Pieternella?] <Betje>, geb. 12/12-8-1885 Piershil; 3-3-
1919 van Piershil naar Lekkerkerk, later Nieuw-Beijerland; het echtpaar had 
een bakkerij in Piershil. In 1936 gingen ze met pensioen en ze zijn toen in 
Nieuw-Beijerland gaan wonen. Schoonzus Nellie was genoemd in het 
testament van Adam van Ree, zodat de uiteindelijke boedelverdeling 

                                                
3 This certifies that Henry Schelling of Hoboken N.J. and Pietertje de Heer of Steamer Nieuw Amsterdam were united in 
marriage according to the Ordinance of God and the laws of State of New Jersey on the 10th day of July in the year of Our Lord: 
OneThousandNineHundredandEleven. Witnesses: Gilbert Vos, Maria van Wijk, David van Wijk. 
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plaatsvond onder de dochters van Henry Schelling en Nellie de Heer, in casu 
Gertrude, Jacoba en Nellie., overl. 4-5-1968 Nieuw-Beijerland, 82 j; begr. 8-5-
1968 Nieuw-Beijerland;4 tr. 20-2-1919 Piershil, Adam van Ree uit Lekkerkerk, 
geb. 7-2-1887 Stad aan het Haringvliet, uit Wigman Gerrit van Ree [overl.] & 
Gerritje Kreeft, broodbakker, overl. 1-2-1972 Nieuw-Beijerland, 84 j, begr. 4-
2-1972 Nieuw-Beijerland, waaruit geen kinderen 

 5. Adrianus Johannes [Johannis], geb. 8/9-12-1887 Piershil, overl. 20-12-1887 
Piershil, 12 d 

 6. Adrianus Johannes [Johannis], geb. 15/16-7-1889 Piershil [25-7?]; 1919, 
1946, 1950, 1951 landbouwer; overl. 21-10-1951 Rotterdam, Piershil, 62 j; 
begr. Nieuw-Beijerland;5 tr. 13-11-1919 Piershil, Nieuw-Beijerland, Elisabeth 
Geertrui Zoeteman <Betje> [Elizabeth], geb. 20-11-1899 Nieuw-Beijerland, 
uit Jan Zoeteman, landbouwer, & Lena Schelling, 26-2-1920 van Nieuw-
Beijerland naar Piershil, overl. 2-9-1984 Piershil, 84 j 9 m, begr. Nieuw-
Beijerland, dankbetuiging voor deelname 19-10-1984 [In een brief van Aart 
Zoeteman staat dat Elisabeth Geertrui op 1 september 1984 te Nieuw-
Beijerland overleden zou zijn.] [P] 

 7a. Johannis Adrianus, geb. 29/29-7-1893 Piershil, overl. 2-8-1893 Piershil, 3 
d 

 7b. Huibert Pieter [Pieter Huibert?], geb. 29-7-1893 Piershil, overl. 2/3-8-1893 
Piershil, 3 d 

 8. Huibert (Johannis), geb. 20/21-1-1896 Piershil, overl. 7/8-8-1896 Piershil, 6 
m 

 9. Huibert (Johannis), geb. 25/25-9-1897 Piershil [niet 1898, 1900], overl. 
22/29-11-1921 Rotterdam > Piershil, na operatie, had vermoedelijk kanker 
[niet 1924]; begr. Nieuw-Beijerland6 

 
8: tak Nieuw-Beijerland I 

 
A Willem de Heer 
x Maartje IJzerman 
 1. Maria Geertruida <Marie>, geb. 17-12-1872 Nieuw-Beijerland, overl. 17-6-

1947, begr. Nieuw-Beijerland,7 tr. 18-5-1894 Nieuw-Beijerland, Barend van 
der Heijden, geb. 31-7-1868, overl. 31-10-1949 Nieuw-Beijerland, >81 j / begr. 
4-11-1949 Nieuw-Beijerland, [niet 1945] 

 2. Adrianus, geb. 30-6-1874 / 1-7-1874 Nieuw-Beijerland [1873?]; 1930, 1939, 
1943 slager; res. gedurende 5 jaar Rotterdam, 1913 naar Nieuw-Beijerland; 
overl. 7-5-1961; tr. 23-7-1903 Nieuw-Beijerland, Cornelia van Bochove, geb. 
9-1-1878, overl. 1-11-1966 Nieuw-Beijerland, 88 j 9 m [B] 

 3. Johanna, geb. 30-10-1877 Nieuw-Beijerland 
 4. Anthonie [Antonie], geb. 23/24-7-1880 Nieuw-Beijerland, overl. 4-8-1880 

Nieuw-Beijerland, 12 d 
 5. Anthonie [Antonie], geb. 16/17-9-1881 Nieuw-Beijerland, overl. 8-10-1881 

Nieuw-Beijerland, 3 w 
                                                
4 hier rust / mijn geliefde vrouw / Elizabeth Pietertje / van Ree - De Heer / geb. 12 Aug. 1885 / overl. 4 Mei 1968 / Ps. 116:6 
5 rustplaats / van / ((((((( / Adrianus Johannes de Heer / geboren te Piershil / 15 Juli 1889 / overleden te Rotterdam / 21 
October 1951 / en / Elisabeth Geertrui / ((((( Zoeteman / geboren te Nieuw-Beijerland / 20 November 1899 / overleden te 
Piershil / 2 September 1984 
6 hier ligt begraven / Huibert de Heer / geboren te Piershil / 25 September 1897 / overleden te Rotterdam / 22 November 1921 
7 hier rusten / onze / geliefde ouders / Maria Geertruida / v.d. Heijden De Heer / geb. 17 Dec. 1872 / overl. 17 Juni 1947 / 
Barend v.d. Heijden / geb. 31 Juli 1868 / overl. 31 Oct. 1945 
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 6. Anthonie [Antonie] <Toon>, geb. 13/14-10-1882 Nieuw-Beijerland, 
vioolbouwer en belastingambtenaar, res. Schiedam, overl. 11-1-1963, begr. 
Nieuw-Beijerland,8 tr. Marie ... [G] 

 7. Pietertje <Pietje>, geb. 28-11-1885 Nieuw-Beijerland, tr. 9-12-1909 Nieuw-
Beijerland, Klaas van der Linde, geb. ca. 1881 Oud-Beijerland, uit Jan van der 
Linde, bouwknecht, & Annigje Goudswaard, broodbakker, overl. 1951, 
dankbetuiging 11-1951 Nieuw-Beijerland 

 8. Elizabeth, geb. 9/10-10-1888 Nieuw-Beijerland; 24-7-1923 van Nieuw-
Beijerland naar Piershil; overl. #31-3-1955 Piershil, 66 j 5 m; begr. Nieuw-
Beijerland;9 tr. 2-5-1912 Nieuw-Beijerland, Bastiaan Snijders, geb. 9-5-1885 
Nieuw-Beijerland, uit Leendert Snijders, arbeider, & Bastiaantje van der 
Weijden, landbouwer, tuinder, overl. 20-10-1967 Piershil, 82 j 5 m 

 9. Adriana <Jaantje>, geb. 12/13-1-1892 Nieuw-Beijerland, res. Rotterdam, tr. 
31-12-1918 Nieuw-Beijerland, Alexander van Bochove [Van Bokhoven] 
<Sander>, geb. 6-11-1893 Nieuw-Beijerland, uit Aart van Bochove, winkelier, 
& Janna Hendrika Stoutenburg, onderwijzer, overl. 24-10-1968 

 
9: tak Nieuw-Beijerland II 

 
A Pieter de Heer 
x Lena Beukelman 
 1. Maria Johanna, geb. 17/19-1-1863 Nieuw-Beijerland 
 2. Johanna Maria, geb. 23/24-10-1865 Nieuw-Beijerland 
 3. Neeltje, geb. 28-9-1867 Nieuw-Beijerland [20-9?], overl. 2/3-4-1871 

Nieuw-Beijerland [12-4?], 3½ j [3 j] 
 4. Adrianus, geb. 10/11-2-1871 Nieuw-Beijerland 
 5. Leendert, geb. 10/10-2-1881 Nieuw-Beijerland, overl. 9/10-4-1882 [niet 

1881] Nieuw-Beijerland, 14 m 
 6. Leendert, geb. 14/14-1-1886 Nieuw-Beijerland 
 

10: tak Rotterdam 
 

A Arie de Heer 
x Janna IJzerman 
 1. Adrianus Jan, geb. 13-11-1890 Rotterdam, kolensjouwer, overl. 18-2-1963 

Rotterdam, tr. 16-8-1922 Rotterdam, Anna Geleynse, overl. 10-1-1970, 
waaruit 0 kinderen 

 2. Neeltje Johanna, geb. 9-6-1892 Rotterdam, overl. 16-11-1974 Rotterdam, tr. 
30-4-1919 Rotterdam, Cornelis de Knegt, geb. 2-11-1890, metaalarbeider, 
later scheepstekenaar bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, overl. 29-5-
1982 Rotterdam 

 3. Johanna Neeltje, geb. 9-1-1894 Rotterdam, overl. 7-3-1976, gebroken heup, 
tr. 9-8-1922 Rotterdam, Arie Baas [Baars?], geb. 12-6-1894, uit Cornelis 
Baars & Jannigje Ewijk, metaalarbeider, overl. 1-4-1976 

 4. Jan Adrianus, geb. 8-10-1896 Rotterdam, werkmeester kurkfabriek; 
bedrijfsleider bij Netherland Distilleries ‘De Oude Boll’ Schiedam, overl. 25-
6-1963 Den Haag [Rotterdam?], tr. 9-1-1924 Rotterdam, Cornelia Alberta (de) 

                                                
8 hier rust / onze lieve man / en vader / Anthonie de Heer / 13-10-1882  11-1-1963 
9 hier rusten / Bastiaan Snijders / geb. 9 Mei 1885 / overl. 20 Oct. 1967 / Elizabeth Snijders . De Heer / geb. 9 Oct. 1888 / overl. 
31 Maart 1955 
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Keijzer, geb. 15-3-1900 Rotterdam, uit Frederik Frans Keyzer [Keijzer], 
bootwerker & Wilhelmina de Graaff [De Graaf], overl. 6-5-1980 Schiedam 
[Rotterdam?] [B] 

 5. Pieter, geb. 4-12-1898 Rotterdam, groentewinkelier, overl. 6-7-1962, tr. 12-
8-1925 Rotterdam, Petronella Johanna Terpstra, geb. 6-12-1896, overl. 16-12-
1976 [C] 

 6. Adriaantje, geb. 14-12-1901 Rotterdam, tr. 23-10-1940 Spangen, Lourens 
de Jong, geb. 1-9-1897 Krimpen aan den Lek, overl. 27-4-1979 

 7. Willem, geb. 28-8-1903 Rotterdam, kantoorbediende GEB, overl. 2-6-1980, 
hart, tr. 11-1-1928, Elisina Menninga, geb. 20-2-1904 Delfzijl, overl. 20-1-
1970 Rotterdam [D] 

 
11: bronnen 

 
litteratuur 

 
•        J. Bezemer, Zwijndrecht, 1989 
•        GTMWNBB 1988: 105 
•        GTMWNBB 1988: 157 
•        GTMWNBB 1988: 71 
•        Ons Voorgeslacht 1984: 208ff.: 1466 Dirk die Heere schout van Arkel 
•        Gens Nostra 1988: 90-92 
•        J. Bezemer, ‘het geslacht Vermeulen’ 1989 
•        Ons Voorgeslacht 1959: 50: Puttershoek 
•        Gens Nostra 1976: 223, 1982: 24: niet relevant 
 
De vondsten in de kaartenbakken van het Streekarchief Heinenoord heb ik niet 
afzonderlijk vermeld, maar direct in de stamboom opgenomen. 
 

notariële archieven 
 
#       uit Hardinxveld-Werkendam, niet weergegeven: 
 
 transportacte Werkendam 22-9-1625 
 transportacte Werkendam 10-10-1627 
 hypotheekacte Werkendam 28-6-1635 
 leenacte Werkendam 28-9-1640 
 uitkoop Werkendam 14-6-1642 
 uitkoop Werkendam 3-7-1642 
 uitkoop Werkendam 27-11-1649 
 hypotheekacte Werkendam 22-5-1651 
 transportacte De Werker 26-5-1654 
 zachtdag (?) Werkendam 10-11-1657 
 transportacte De Werker 31-8-1658 
 transportacte Werkendam 25-5-1659 
 transportacte Werkendam 21-5-1659 
 uitkoop De Werken 24-7-1662 
 transportacte Werkendam 11-2-1668 
 transportacte Werkendam 17-1-1673 
 transportacte De Werker 2-3-1675 
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 hypotheekacte Werkendam 28-3-1676 
 transportacte Werkendam 10-7-1681 
 transportacte De Werker 18-5-1684 
 uitkoop Werkendam 20-3-1686 
 hypotheekacte Werkendam 9-4-1698 
 uitkoop Werkendam 26-3-1705 
 transportacte De Werker 13-4-1705 
 uitkoop Werkendam 23-2-1711 
 transportacte Werkendam 22-6-1716 
 transportacte Werkendam 15-10-1721 
 transportacte Werkendam 24-7-1727 
 uitkoop Werkendam 17-9-1733 
 hypotheekacte Werkendam 31-8-1759 
 uitkoop Werkendam 19-7-1763 
 transportacte Werkendam 21-1-1674 
 transportacte Werkendam 10-6-1784 
 transportacte Werkendam 24-9-1784 
 transportacte Werkendam 29-8-1786 
 transportacte Werkendam 13-5-1799 
 acten kerkeraad 
 
#       31-12-1840 Piershil, huuracte boerderij door Pieter de Heer aan 

Adrianus de Heer 
Ik ondergeteekende Pieter de Heer, Bouwman, wonende te Piershil, 
verklaar verhuurd te hebben aan Adrianus de Heer, bouwman, 
wonende onder Piershil, en ik medeondergeteekende, Adrianus de 
Heer, verklaard gehuurd te hebben en in huur te accepteren, 
Eene Bouwwoning, bestaande in Huis, Schuur en Erf, Tuinen, 
Boomgaard, Wei en Bouwlanden te zamen groot Veertig Bunders, 
Vierenzeventig Roeden, Zestig Ellen, gelegen in de polder Nieuw-
Piershil onder de gemeente Piershil, bij het Kadaster bekend Sectie B 
Nummers 98 tot en met 115, 144 tot en met 149, 197 en 224. 
Waaronder echter niet begrepen is het arbeidershuis en Erf daarbij 
behorende. 
Geschiedende deze huur en verhuur voetstoots, zonder dat den 
Verhuurder in onder of overmaat wil gehouden of betaald zijn, om en 
voor eene Somme van Achtentwintig Gulden de Bunder 's jaars, 
bedragende den koop ieder jaar eene Somme van Elfhonderd Veertig 
Gulden achtentachtig Centen, en op de navolgende voorwaarden. 

Artikel Een. 
Dat deze huur en verhuur geschiedt voor den tijd van Zeven jaren, 
ingegaan en ingaande de bouwlanden met het ontbloten der schoof, de 
weilanden met Kersmis, beide van dezen jare en de woning en 
gevolgen, mitsgaders Werf, tuin en Boomgaard met den Eersten Mei 
Achttienhonderd eenenVeertig en zullende eindigen de Bouwlanden 
met het ontblooten der Schoof, de weilanden met Kersmis, beide van 
den Jare Achttienhonderd ZevenenVeertig en de woning, werf, tuinen 
en boomgaard met den Eersten Mei Achttienhonderd AchtenVeertig. 
Verders voor nog Zeven jaren in Optie of keuze van den huurder, 
integaan met het eindigen der eerste Zeven huurjaren en te eindigen 
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ontbloten der Schoof en Kersmis van het Jaar Achttienhonderd 
Vierenvijftig en de woning primo Mei Achttienhonderd Vijfenvijftig, 
omtrent welke Optie, den huurder zich zal moeten verklaren twee jaren 
voor het eindigen der eerste Zeven huurjaren, zullende bij continuatie 
der huur, alsdan voor de voldoening der Zegel en Registratieregten dit 
huurcontract [...] voorwaarden, behalve de Optiejaren, moeten worden 
vernieuwd. 

Artikel Twee 
Dat den Huurder het Huis, Schuur en getimmerte met zijn gezin 
behoorlijk zal moeten bewonen en tot geen ander einde als waartoe 
hetzelve bestemd is mogen gebruiken, tevens moeten gedogen de 
nodige en dringende reparatie, welke den Verhuurder gehouden is te 
doen, doch zal den Huurder verpligt zijn en verbindt zich om op de 
eerste aanzegging alle de materialen, gereedschappen en verdere 
benodigdheden met zijne wagen en paarden van de dorpen Piershil of 
Nieuw-Beijerland te halen en op de woning te brengen en de 
Ambachtslieden behoorlijk kost en drank te geven, zonder daarvoor 
iets te kunnen rekenen of op zijne huurpenningen te korten. 

Artikel Drie. 
Dat de ongelden, zoo van Rijksgrondlasten, Polders omslagen en alle 
andere of verdere lasten welken op de verhuurde landen gesteld zijn en 
waarmede dezelve bezwaard mogten worden, zullen zijn en komen 
voor Rekening van den Verhuurder, waaronder Echter niet begrepen 
zijn de Personele Belasting en alle verdere, welke ten lasten der 
huurders zijn of worden gearresteerd, welke voor Rekening van den 
huurder zijn, gelijk mede ten lasten van den huurder komt, de belasting 
op de deuren en Vengsters en haardsteden; zullende echter de 
Rijksgrondlasten en Polders omslagen door den huurder bij wijze van 
voorschot jaarlijks op de respective Zitdagen, daarvan door de 
Ontvangers en Penningmeesters te houden, moeten worden voldaan en 
van welke voldoening de kwitantien bij het betalen der huurpenningen 
in mindering bij likwidatie zullen verstrekken. 

Artikel Vier. 
Dat den Huurder gedurende deze huurjaren, geene grep of sloot aarde, 
gedorsschen of ongedorsschen Stroo of hooi, nog eenige mest, op dit 
verhuurde vallende, leggende, gegroeid, opgesnend [?] of gemaakt 
(met uitzondering als hier na te melden) zal mogen verkoopen, 
weggeven, of naar elders vervoeren. 
Alleenlijk zal hij indien hij nog andere losse landen [..] ve landen, 
gelijkelijk met de in deze huur begrepene mogen bemesten, doch niet 
meer of zwaarder dan de bij deze gehuurde landen en als naar 
bouworde gebruikelijk is, gelijk hij ook geen weiland of Boomgaard 
zal mogen Scheuren, omploegen of op eenigerlei wijze tot bouwland 
gebruiken; Komende het een Vijfde gedeelte der tiend, ten behoeven 
van den huurder. 

Artikel Vijf. 
Dat den huurder de voormelde gehuurde landen behoorlijk zal moeten 
beweiden en bebouwen, het weiland met geen tegroot getal paarden 
afteschrobben, niet meer dan om het andere jaar vermogen te hooyen 
en niet te boshooyen, de bouwlanden behoorlijk en volgens de hier 
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gebruikelijke orde te bebouwen; hij zal jaarlijks niet meer dan Zeven 
Bunders of daaromtrent, (naar groote der Stukken), mogen gebruiken 
of verhuren voor Vlas of aardappelland; Verders goed te mesten en in 
deze huurjaren rond te braken, en alle gehuurde landen zuiver te 
houden van herk, oot en verder schadelijk onkruid, behoorlijk te 
grippen en slooten en de aarde daaruit komende, gelijk ook de 
molshoopen op het weiland, over het land te spreiden, effenen en de 
aarde in de laagte te brengen. 

Artikel Zes. 
Dat den huurder al het gehuurde zal moeten houden uit keuren en 
Schouwen, zoo van het Plaatselijk als Polderbestuur. 

Artikel Zeven. 
Dat den huurder verpligt zijn zal en zich uitdrukkelijk verbindt om bij 
het einde der huurjaren opte leveren, drie of drie en eenhalve Bunder 
(naarmate de groote der Stukken) oude Klaveren, een en gelijk getal 
bunders jonge Klaveren, kunnende de Oude Klaveren door den huurder 
worden gehooid, terwijl hij van de jonge Klaveren, na het ontbloten 
der Schoof geen genot heeft en dezelven aan den Verhuurder of 
regtverkrijgenden Komen, zullende het benodigd zaad tegen tien 
Nederlandsche ponden per Bunder, waarvan een derde wit en twee 
derde rood zaad zijn moet, door den Verhuurder ten zijnen eigen 
kosten worden geleverd en door den huurder gezaaid, ingeslecht en 
geblokt moeten worden. 

Artikel Acht 
Alle opgaande boomen blijven aan den Verhuurder, zullende den 
huurder dezelven, gelijk ook de vruchtboomen, behoorlijk moeten 
snoeyen, doch eerst den Verhuurder daarvan moeten waarschouwen, 
ten einde dezelve boomen niet meer of anders worden gesnoeid als 
door dezen zal worden aangewezen, gelijk den Verhuurder aan zich 
behoudt de gestorvene boomen en het bijplanten van jonge, als ook het 
regt om meerder opgaande boomen op de werf te planten en de daarop 
Staande uitterooyen. - Komende het Snoeisel der boomen aan den 
huurder, zoo ook het rijs op hoofdstoven wassende, en het griendhout; 
hetwelk zal moeten gehakt worden, het willigehout om de Vier en het 
Elzenhout om de Zes jaren, terwijl de hoofdstoven op het bouwland 
staande door den huurder kunnen worden gerooid en al of niet 
bijgeplant naar deszelfs genoegen. 

Artikel Negen. 
Dat den huurder in den winter van het laatste huurjaar zal gehouden 
zijn, de mesthoop ten behoeven van den Verhuurder of 
regtverkrijgende te laten leggen, die daarvoor aan den huurder moet 
betalen Zes Gulden van ieder Schaar Vee, hetwelk den huurder in 
diens winter heeft opgestald, zullende den huurder steeds verpligt zijn; 
zijne Stallen behoorlijk met Vee te voorzien. 

Artikel Tien. 
Dat den huurder de gehuurde Bouwwoning of Landeryen, noch geheel 
noch gedeeltelijk aan eenen anderen in huur of gebruik zal mogen 
overdoen; zonder Schriftelijk consent van den Verhuurder of 
regtverkrijgenden. 

Artikel Elf 
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Dat den huurder verpligt zijn zal en zich verbindt om in het najaar van 
het laatste huurjaar, ter gewone bouwtijd, ingeval den eigenaar de 
opgemelde Bouwwoning en landeryen niet, of wel aan eenen anderen 
mogt verhuren, zooveel plaats in de Schuur te geven, als tot Stalling 
van Vier paarden voor bebouwing nodig is, zoo ook tot berging van 
hooi en stroo tot voeder en eene slaapplaats in eene bedstede voor 
eenen knecht, zonder daarvoor iets te kunnen rekenen of korten. 

Artikel Twaalf. 
Dat ingeval de verhuurde bouwwoning door brand of eenig ander 
onheil mogt worden vernielt, of beschadigt de eigenaar verpligt zijn zal 
dezelve, ten spoedigste in de vorige gedaante of inrigting te doen 
opbouwen, en zo geene vernietiging van huur door Verhuurder of 
huurder kunnen gevorderd worden. 

Artikel Dertien. 
Dat den huurder verpligt is, de Jaarlijksche huurpenningen te voldoen 
in goude of grof Zilvere Nederlandsche muntspecie aan handen in 
huize van den Verhuurder of regtverkrijgende te Piershil en wel een 
derde op den eersten maart en de overige twee derde met half mei, na 
ieder verschenen huurjaar, kunnende den huurder bij de betaling van 
den Eerste termijn in compensatie en mindering brengen de door hem 
gedane betalingen van grond en Polderlasten, alsmede eene Somme 
van Twintig Gulden Jaarlijks, zoolang als den Verhuurder of zijne 
vrouw gebruik blijven maken van de vertrekken door hun op de 
verhuurde woning nog werkelijk bezeten, echter langer niet. 

Artikel Veertien. 
Dat den huurder geene vermindering der huurpenningen zal kunnen 
vorderen, wegens onvruchtbaarheid, het verloren gaan der Schoof 
geheel of gedeeltelijk, door onvermijdelijke toevallen; als wordende 
denzelven bij deze uitdrukkelijk voor alle onvoorziene toevallen 
aansprakelijk gesteld; terwijl echter indien deswegens Schadevergoe-
ding uit 's Rijks Kas, of vermindering van grondlasten werdt gegeven, 
de voordeelen daarvan zullen komen en genoten worden door den 
huurder. 

Artikel Vijftien. 
Dat indien den huurder ingebreken mogt blijven aan de betaling der 
huurpenningen op de bepaalde Verschijndagen, of in het niet 
naarkomen der in deze gemaakte bepalingen en voorwaarden; den 
Verhuurder het regt zal hebben de huur dadelijk te doen eindigen. 
Tot naarkoming dezer verbinden wij ondergeteekenden onze goederen 
volgens de wet. 
Aldus gedaan en geteekend te Piershil den eenendertigsten December 
Achttienhonderd Veertig 

 
 [pieter de heer] 
           TR.         [A De Heer] 
 

geregistreerd, Staande onder dezelve: „Gratis geregistreerd te Oud-
Beijerland den Zevenentwintigsten January 1841 deel 15 folio 128 
verso, vak drie enz:, houdende drie bladen zonder Renvooy. De 
Ontvanger (geteekend) de Metz. 
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Huurcedul. 
 

van eene Bouwwoning met 40 Bundr 74 Roeden 60 Ellen Bouw en 
Weiland enz:, gelegen in de Polder Nieuw Piershil, onder de gemeente 
Piershil. door Pieter de Heer aan Adrianus de Heer. - Voor den tijd van 
7 Jaren en 7 Jaren Optie. - tegen f 28.- de Bunder jaarlijks. - den hoop 
eene Somme van f 1140:88.- 

 
#       1-10-1861 Klaaswaal, boedelscheiding Johanna Treurniet 
 

Op dingsdag den eersten October des jaars achttienhonderd 
eenenzestig, voor Jan Leendert Loos, Notaris in het vierde 
arrondissement van Zuid Holland standplaats Klaaswaal, in de 
tegenwoordigheid der nagenoemde mij, Notaris bekende getuigen, zijn 
verschenen: 
Adrianus de Heer; bouwman wonende te Piershil 
Dirk Tol, bouwman wonende te NieuwBeijerland, als in huwelijk 
hebbende Aria de Heer, zonder beroep of betrekking, bij hem 
inwonende, en met dezelve in algeheele gemeenschap van goederen, 
naar de tegenwoordige wet gehuwd. 
Dirk Dekker, aardappelboer wonende aldaar in qualiteit van vader en 
wettig voogd, over zijne in huwelijk bij wijlen zijne overledene 
echtgenoote Cornelia de Heer, verwekte minderjarige kinderen, 
genaamd Johanna-Pieter- en Jan-Dekker 
Huig Resoort, bouwman wonende te Goudswaard, als in huwelijk 
hebbende Metje Dekker, zonder beroep of maatschappelijke betrekking, 
bij hem inwonende, en met dezelve in algeheele gemeenschap van 
goederen naar de tegenwoordige wet gehuwd 
Zijnde de voornoemden Adrianus de Heer, voor een derde part, Aria de 
Heer, voor een derde part, en de gemelden Metje, Johanna, Pieter en 
Jan Dekker, als de eenige nagelatene kinderen en descendenten van 
hunne moeder wijlen Cornelia de Heer, bij haar in huwelijk verwekt, 
door den comparant Dirk Dekker, met hun vieren bij representatie in 
de plaats van hunnen moeder wijlen Cornelia de Heer, voornoemd, 
voor het resterend eenderde part, de eenige erfgenamen bij versterf van 
der twee eerstgemelden moeder, en der laatstgenoemden grootmoeder, 
wijlen Johanna Treurniet, weduwe Pieter de Heer, in leven zonder 
beroep of betrekking, gewoond hebbende en op den negenden Mei, 
achttien honderd een en zestig, te Piershil abintestato overleden, welke 
overledene de voornoemden Adrianus, Aria- en wijlen Cornelia de 
Heer in huwelijk heeft verwekt bij haren vooroverledenen man, Pieter 
de Heer 
Te kennen gevende de comparanten, dat zij, bij deze tegenwoordige 
acte door het ministerie van mij, Notaris verlangen over te gaan tot en 
te formeren de Scheiding en verdeeling, van den boedel en 
nalatenschap van de overledene in deze Johanna Treurniet, voormeld, 
En zulks in de tegenwoordigheid van Adrianus de Heer, voornoemd, 
ten deze mede comparerende in qualiteit van toeziende voogd over de 
voormelde minderjarigen, tot dien door hem aangenomen post 
benoemd en beëedigd bij procesverbaal van het kantongeregt 
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Oudbeijerland, dato twee en twintig Maart, achttien honderd vijftig, 
behoorlijk geregistreerd 
Wijders in de tegenwoordigheid en onder goedkeuring van den Edele 
Achtbaren heer kantonregter, in het kanton, in hetwelk de onderhavige 
nalatenschap, is opengevallen, waartoe ten deze al mede compareert 
den heer Meester Albertus Jacob Duijmaer van Twist, kantonregter 
wonende te OudBeijerland, 
De comparanten zijn aan mij Notaris bekend 
En verklaren partijen; teneinde aan deze acte van boedelscheiding het 
noodige Licht te geven, alhier te proemitteren als volgt: 
Dat van den onderhavigen boedel en nalatenschap, is opgemaakt eene 
deugdelijke boedelbeschrijving, verleden voor mij, Notaris en 
getuigen; den vierden Julij, achttien honderd een en zestig, deugdelijk 
geregistreerd, waaraan ten deze wordt gerefereerd 
Dat elks toe en aanbedeelde met alle baten en lasten, risicos en gevaren 
op heden wordt aanvaard en in bezit genomen 
Dat de onroerende goederen worden toebedeeld met alle gevolgen en 
toebehooren, bepooting en beplanting, heerschende en lijdende 
erfdienstbaarheden, regten en ongeregtigheden, doch voetstoots, 
ongehouden in de maat, strekking, ligging en belending, in voege 
dezelve van ouds zijn bezeten geweest, en de overledene in deze 
Johanna Treurniet zijn aangekomen bij acte van Scheiding, verleden 
voor den te Goudswaard geresideerd hebbenden Notaris Adrianus Jan 
van Driel, en getuigen den achttienden Mei achttienhonderd vijftig, 
behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore der hijpotheken 
te Dordrecht den derden Junij achttienhonderd vijftig, deel een en 
negentig, Nummer 45. 
Na welke proemisse partijen als nu verklaren eerstelijk te formeren, 
den staat en massa, van den onderhavigen boedel en nalatenschap, 
voorts de berekening van het zuivere overschot, en daarna te statueren 
de Scheiding, en verdeeling, alles in maniere hierna en als nu volgende 

Staat en Massa 
Baten 
Onroerende goederen 
Artikel een: 

Eene Bouwmanswoning, bestaande in huis, schuur, woon en 
wagenkeet, erf, werf, tuin, boomgaard en weiland, staande en gelegen 
in den polder Nieuw Piershil, te Piershil, op den perceelsgewijzen 
kadastralen legger van Piershil bekend en gelegen in Sectie Letter B, 
als volgt: 
Nummer 109, weiland een bunder zevenentachtig roeden, dertig ellen 
Nummer 110, weiland een bunder eenenzeventig roeden veertig ellen 

 Nummer 111, huis, schuur en erf eenenzestig roeden, tachtig ellen 
 Nummer 112, tuin vier roeden, dertig ellen 
 Nummer 113, tuin zeven roeden, dertig ellen 
 Nummer 115, weiland, dertig roeden zestig ellen 
 Nummer 269, boomgaard tien roeden twintig ellen 
 Nummer 270, boomgaard zes roeden negentig ellen 
 Nummer 271, huis twee roeden, veertig ellen 
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Bij gemelden inventaris uitgetrokken ter waarde van achthonderd 
gulden per bunder, over den hoop of massa bedragende 
drieduizend  achthonderd zevenenvijftig gulden, zestig cents [M: f 
3857.60] 

Artikel twee 
Tweeentwintig bunders zevenenveertig roeden bouw- wei en 
griendland, gelegen als voren, op den perceelsgewijzen kadastralen 
legger van Piershil bekend en gelegen in Sectie Letter B, als volgt: 

 Nummer 98, weiland een bunder vijftig roeden tachtig ellen 
 Nummer 99, weiland een bunder, zes en veertig roeden, negentig ellen 
 Nummer 100, bouwland een bunder negenendertig roeden, dertig ellen 
 Nummer 101, bouwland een bunder, drieenzeventig roeden, zestig ellen 
 Nummer 102, bouwland een bunder zesentachtig roeden 
 Nummer 103, bouwland een bunder, eenenzeventig roeden 
 Nummer 104, bouwland twee bunders zeven roeden tien ellen 
 Nummer 105, bouwland een bunder zevenenzestig roeden, veertig ellen 
 Nummer 106, bouwland, drie bunders vijfenzeventig roeden dertig ellen 
 Nummer 107, bouwland, twee bunders achtentachtig roeden, veertig ellen 
 Nummer 108, bouwland twee bunders, eenenveertig roeden, twintig ellen 

Bij gemelden inventaris uitgetrokken ter waarde van achthonderd 
gulden per bunder, over den hoop beloopende zeventien duizend 
negenhonderd zes en zeventig gulden [M: 17976.-] 

Artikel drie 
Tien bunders negentig roeden, tien ellen, bouw, wei en griendland, 
gelegen in den polder Nieuw Piershil te Piershil, kadastraal bekend en 
gelegen in Sectie Letter B, als volgt: 

 Nummer 144, boschhakhout eenentwintig roeden 
 Nummer 145, bouwland, twee bunders veertien roeden, dertig ellen 
 Nummer 146, bouwland, een bunder negenennegentig roeden, tachtig ellen 
 Nummer 147, bouwland twee bunders zes roeden vijftig ellen 
 Nummer 148, bouwland, twee bunders, achtenvijftig roeden, veertig ellen 
 Nummer 149, bouwland een bunder negentig roeden tien ellen 

Bij gemelden inventaris uitgetrokken ter waarde van achtduizend 
driehonderd tweeentwintig gulden tweeenvijftig cents den hoop 
En zulks in vier perceelen, te weten: 
Eerste perceel: Twee bunders vijfendertig roeden, dertig ellen, bouw 
en griendland, zijnde voormelde Nummers 144 en 145, waardig in 
evenredigheid van voormelde totale som, met de volle bundertalen 
eenduizend zevenhonderd zesennegentig gulden, drieenveertig en 
eenhalve cent [M: 1796.435] 
Tweede perceel: Drie bunders, tweeendertig roeden bouwland, zijnde 
genoemde Nummer 146, voor het geheel en de vijf westelijk gelegen 
meeden van voormelde Nummero 148, zoodanig, als bij nadere 
kadastrale verificatie en opmeting, zal blijken bekend en gelegen te 
zijn, als voren gewaardeerd ter somme van tweeduizend vierhonderd 
achtenvijftig gulden vijfendertig en eenhalve cent [M: 2458.355] 
Derde perceel: Twee bunders zes roeden vijftig ellen bouwland, zijnde 
voormeld Nummer 147 
Als voren waardig geschat op eenduizend vijfhonderd zesenzeventig 
gulden, vijfenvijftig cents [M:1576.55] 



 31 

Vierde perceel: Drie bunders zesentwintig roeden, dertig ellen 
bouwland, zijnde voornoemde Nummer 149, voor het geheel en de 
resterende zes oostelijk gelegen meeden van gemeld Nummer 148, 
zoodanig als bij nadere kadastrale verificatie en opmeting zal blijken 
bekend en gelegen te zijn 
Als voren waardig geschat ter somme van tweeduizend vierhonderd 
eenennegentig gulden, achttien cents [M: 2491.18] 

Artikel vier 
Een bunder elf roeden vijftig ellen bouwland, gelegen in den polder 
Nieuw Piershil te Piershil, op den perceelsgewijzen kadastralen legger 
van Piershil bekend in Sectie Letter B, Nummer 197. 
Bij gemelden inventaris uitgetrokken tot zevenhonderd zevenenveertig 
gulden en een cent den hoop of massa [M: 747.01] 

Artikel vijf 
Een bunder drieenveertig roeden tachtig ellen, bouwland, mede 
gelegen in den polder Nieuw Piershil, te Piershil, kadastraal bekend en 
gelegen in Sectie Letter B, Nummer 224 
Bij gemelden inventaris uitgetrokken ter waarde van achthonderd 
negentien gulden zestien cents den hoop [M: 819.16] 

Roerende goederen 
Artikel zes 

Komt alhier in staat de volgende bij den inventaris gespecificeerde en 
gewaardeerde Meubilaire goederen en inboedel ter waarde van 
tweehonderd zevenentwintig gulden vijfenveertig cents [M: 227.45] 
Goud, zilver en gesteenten ter waarde van tweeennegentig gulden [M: 
92.-] 
Dus te zamen eene waarde van driehonderd negentien gulden, 
vijfenveertig cents [319.45] 

Artikel zeven 
Eindelijk wordt alhier in staat gebragt eene vordering ten laste van den 
comparant Adrianus de Heer bij gemelden inventaris uitgetrokken ter 
somme van eenhonderd zevenenveertig gulden, veertig cents [M: 
147.40] 
De baten bedragen tweeendertig duizend eenhonderd negenentachtig 
gulden, veertien cents [M: 32189.14] 

Schulden en Lasten 
Dezelve bedragen volgens den Inventaris eene somme van vijfduizend 
gulden [M: 5000.-] 

Balans 
De baten beloopen tweeendertig duizend eenhonderd negenentachtig 
gulden, veertien cents [M: 32189.14] 
De schulden en lasten, welke door de erfgeregtigden in deze ieder naar 
rato van hun aandeel in den onderhavigen boedel voor hunne rekening 
worden genomen, bedragen vijfduizend gulden [M: 5000.-] 
Zoodat den boedel en nalatenschap van de overledene in deze Johanna 
Treurniet een zuiver voordeelig saldo oplevert van zevenentwintig 
duizend eenhonderd negenentachtig gulden, veertien cents [M: 
27189.14] 

Waarin komen en geregtigd zijn: 
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De comparant Adrianus de Heer voor een derde part ad negenduizend 
drieenzestig gulden vier en tweederde cents [M: 9063.04b] 
De voornoemde Aria de Heer voor een derde part ad gelijke 
negenduizend drieenzestig gulden, vier en tweederde cents [M: 
9063.40b] 
En de voornoemden Metje Dekker, Johanna Dekker, Pieter Dekker, en 
Jan Dekker, met hun vieren voor een derde part of ieder voor een 
twaalfde part ter somme van tweeduizend tweehonderd vijfenzestig 
gulden zesenzeventig, en eenzesde cents, bedragende met hun vieren 
gelijke somme van negenduizend drieenzestig gulden vier en 
tweederde cents [M: 9063.04b] 
Te zamen als voren wederom uitmakende de zuivere nalatenschap van 
de overledene in deze Johanna Treurniet ter somme van 
zevenentwintig duizend eenhonderd negenentachtig gulden veertien 
cents [M: 27189.14] 

Volgt als nu 
De Scheiding en Verdeeling 
van den onderhavigen boedel en nalatenschap 
In maniere als volgt: 

De comparant Adrianus de Heer, competeert 
Eerstelijk zijn aandeel ad een derde part in voorschreven nalatenschap 
ad negenduizend drieenzestig gulden, vier en tweederde cents [M: 
9063.04b] 
En ten tweede: ter voldoening van zijn aandeel van voor zijne rekening 
door hem overgenomen schulden en lasten dezes boedels, bedragende 
voor gelijk aandeel eenduizend zeshonderd zesenzestig gulden, 
zesenzestig, en tweederde cents [M: 1666.66b], Dus tezamen 
tienduizend zevenhonderd negenentwintig gulden eenenzeventig en 
een derde cent [M: 10729.71a] 
In voldoening, waarvan aan hem in vollen vrijen eigendom wordt 
toegescheiden aanbedeeld en overgegeven: 
Eerstelijk het onroerend goed hiervoren sub artikel een van den staat 
gebragt, en aldaar uitgetrokken tot drieduizend achthonderd 
zevenenvijftig gulden, zestig cents [M: 3857.60] 
Ten tweede Twee vijfde onverdeelde aandeelen in de onroerende 
goederen sub artikel twee van den staat omschreven en aldaar 
uitgetrokken tot zeventienduizend negenhonderd zesenzeventig gulden, 
bedragende mitsdien voor dezelve twee vijfde parten zevenduizend 
eenhonderd negentig gulden en veertig centen [M: 7190.40] 
Ten derde: In de roerende goederen sub artikel zes van den staat 
gebragt eene waarde van eenhonderd eenendertig gulden vijfenvijftig 
cents [M: 131.55] 
En ten vierde de pretencie ten zijnen laste onder artikel zeven van den 
staat gebragt en aldaar uitgetrokken tot eenhonderd zevenenveertig 
gulden veertig cents [M: 147.40] 
Tezamen elfduizend driehonderd zesentwintig gulden vijfennegentig 
cents [M: 11326.95] 
En alzoo hem slechts competeert tienduizend zevenhonderd 
negenentwintig gulden eenenzeventig en eenderde cents [M: 
10729.71a] 
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Zoo blijkt dat aan hem te veel is toe en aanbedeeld, om door hem 
hierna te worden uitgekeerd eene somme van vijfhonderd 
zevenennegentig gulden, drieentwintig en tweederde cents [M: 
597.23b]. 
De codividente Aria de Heer, echtgenoote van den comparant Dirk Tol, 
competeert haar aandeel in voorschreven nalatenschap, en ter 
voldoening van haar aandeel in de door haar voor hare rekening 
overgenomene schulden en lasten dezes boedels gelijke som van 
tienduizend zevenhonderd negenentwintig gulden, eenenzeventig en 
eenderde cent [M: 10729.71] 
In voldoening waarvan aan haren echtgenoot den comparant Dirk Tol 
als beheerende de wettelijke gemeenschap van goederen bestaande 
tusschen hem, en dezelve zijne echtgenoote Aria de Heer, in vollen 
vrijen eigendom, wordt toegescheiden aanbedeeld en overgegeven: 
Eerstelijk de resterende drie vijfde onverdeelde aandeelen in de 
onroerende goederen hier[bo]ven sub artikel twee van den staat 
gebragt en aldaar uitgetrokken, tot zeventienduizend negenhonderd 
zesenzeventig gulden, bedragende mitsdien voor dezelve drie vijfde 
aandeelen tienduizend zevenhonderd vijfentachtig gulden, zestig cents 
[M: 10785.60] 
En in de roerende goederen sub artikel zes van den staat gebragt eene 
waarde van zevenenveertig gulden en vijf centen [M: 47.05] 
Te zamen tienduizend achthonderd tweeendertig gulden, vijfenzestig 
cents [M: 10832.65] 
En alzoo haar slechts competeert tienduizend zevenhonderd 
negenentwintig gulden eenenzeventig, en eenderde cent [M: 
10729.71a] 
Zoo blijkt dat ten haren behoeve te veel is toe en aanbedeeld, om 
hierna te worden uitgekeerd eenhonderd twee gulden, drieennegentig 
en tweederde cent [M: 102.93b] 
De codividente Metje Dekker, echtgenoote van den comparant Huig 
Resoort, competeert 
Eerstelijk haar aandeel ad een twaalfde part in de voor hare rekening, 
door haar overgenomene schulden en lasten dezes boedels, bedragende 
voor gelijk aandeel vierhonderd zestien gulden zesenzestig, en 
tweederde cent [M: 416.66b] 
En ten tweede: haar aandeel ad een twaalfde part in den onderhavigen 
boedel bedragende, zooals hiervoren is te zien tweeduizend 
tweehonderd vijfenzestig gulden zesenzeventig en eenzesde cent [M: 
2265.761/6] 
Tezamen tweeduizend zeshonderd tweenentachtig gulden, 
tweeenveertig en vijfzesde cent [M: 2682.425/6] 
In voldoening, waarvan aan haren echtgenoot, den comparant Huig 
Resoort als beheerende de wettelijke gemeenschap van goederen 
tusschen hem en dezelve zijne echtgenoote Metje Dekker, naar de 
tegenwoordige wet bestaande, in vollen vrijen eigendom wordt 
toegescheiden, aanbedeeld en overgegeven: 
Eerstelijk het onroerend goed hiervoren in den staat sub het Eerste 
perceel van artikel drie omschreven en aldaar uitgetrokken tot 
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eenduizend zevenhonderd zesennegentig gulden, drieenveertig en 
eenhalve cent [M: 1796.43½] 
Ten tweede: Het onroerend goed hiervoren sub artikel vier van den 
staat omschreven en aldaar uitgetrokken tot zevenhonderd 
zevenenveertig gulden en een cent [M: 747.01] 
Ten derde: In de roerende goederen bij artikel zes van den staat gebragt 
eene waarde van achttien gulden en veertig centen [M: 18.40] 
Ten vierde: De overbedeelingspenningen door de codividente Aria de 
Heer verschuldigd en op heden uitgekeerd ter somme zooals hiervoren 
blijkt van eenhonderd twee gulden, drieennegentig, en tweederde cent 
[M: 102.93b] 
En ten vijfde: Tot suppletie uit de door den comparant Adrianus de 
Heer verschuldigde en op heden uitgekeerde overbedeelingspenningen 
de som van zeventien gulden vierenzestig, en tweederde cent [M: 
17.64b] 
Tezamen uitmakende haar geregte aandeel ad tweeduizend zeshonderd 
tweeentachtig gulden, tweeenveertig en vijfzesde cent [M: 2682.425/6] 
De minderjarige codividenten Johanna-Pieter-en Jan-Dekker, 
competeren ieder 
Eerstelijk: hun aandeel ad een twaalfde part in den onderhavigen 
boedel, bedragende zooals hiervoren is te zien tweeduizend 
tweehonderd vijfenzestig gulden, zesenzeventig, en eenzesde cent [M: 
2265.761/6] 
En ten tweede: ter voldoening van elks aandeel ad een twaalfde part in 
de voor ieders rekening, overgenomene schulden en lasten dezes 
boedels bedragende voor gelijk aandeel vierhonderd zestien gulden, 
zesenzestig, twee derde cent [M: 416.66b] 
Dus te zamen voor ieder tweeduizend zeshonderd tweeentachtig 
gulden tweeenveertig en vijfzesde cent [M: 2682.425/6] 
In voldoening waarvan aan den comparant Dirk Dekker, in qualiteit 
van vader en wettig voogd over dezelve minderjarigen in vollen 
eigendom wordt toegescheiden en aanbedeeld: 
A: ten behoeve van de minderjarige Johanna Dekker 
Eerstelijk het onroerend goed hiervoren sub het tweede perceel van 
artikel drie omschreven en aldaar uitgetrokken tot tweeduizend 
vierhonderd achtenvijftig gulden, vijfendertig en eenhalve cent [M: 
2458.35½] 
Ten tweede: In de roerende goederen sub artikel zes van den staat 
gebragt eene waarde van veertig gulden eenentachtig en tweederde 
cent [M: 40.81b] 
En ten derde: tot suppletie uit de door den comparant Adrianus de Heer, 
verschuldigde en op heden uitgekeerde overbedeelingspenningen 
eenhonderd drieentachtig gulden, vijfentwintig en tweederde cent [M: 
183.25b] 
Tezamen uitmakende haar geregte aandeel ad tweeduizend zeshonderd 
tweeentachtig gulden tweeenveertig en vijfzesde cent [M: 2682.425/6] 
B: ten behoeve van den minderjarige Pieter Dekker 
Ten eerste: Het onroerend goed hiervoren bij het derde perceel van 
artikel drie omschreven en aldaar uitgetrokken tot eenduizend 
vijfhonderd zesenzeventig gulden vijfenvijftig cents [M: 1576.55] 
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Ten tweede: Het onroerend goed sub artikel vijf van den staat gebragt 
en aldaar uitgetrokken tot achthonderd negentien gulden, zestien cents 
[M: 819.16] 
Ten derde: In de roerende goederen bij artikel zes van den staat gebragt 
eene waarde van veertig gulden, eenentachtig, en tweederde cent [M: 
40.81b] 
En ten vierde: Tot suppletie uit de door den comparant Adrianus de 
Heer verschuldigde en op heden uitgekeerde overbedeelingspenningen 
tweehonderd vijfenveertig gulden negentig en eenzesde cent [M: 
245.901/6] 
Te zamen uitmakende zijn geregte aandeel ad tweeduizend zeshonderd 
tweeentachtig gulden, tweeenveertig en vijfzesde cent [M: 2682.425/6] 

 C: ten behoeve van den minderjarige Jan Dekker 
Eerstelijk: het onroerend goed sub het vierde perceel van artikel drie 
omschreven en aldaar uitgetrokken tot tweeduizend vierhonderd 
eenennegentig gulden achttien cents [M: 2491.18] 
Ten tweede: Het restant der roerende goederen bij artikel zes 
omschreven ter somme van veertig gulden eenentachtig en tweederde 
cent [M: 40.81b] 
En ten derde: tot suppletie het restant der door den comparant Adrianus 
de Heer verschuldigde en op heden uitgekeerde 
overbedeelingspenningen ter somme van eenhonderd vijftig, gulden, 
drieenveertig, en eenzesde cent [M: 150.431/6] 
Te zamen uitmakende zijn geregte aandeel ad tweeduizend zeshonderd 
tweeentachtig gulden, tweeenveertig en vijfzesde cent [M: 2682.425/6] 
Waarmede partijen verklaren de verdeelde onroerende goederen te 
hebben toegescheiden met de huurprestatie aan dezelve door den 
comparant Adrianus de Heer, de woning tot een Mei achttienhonderd 
negenenzestig en de landen tot en over den jare achttienhonderd 
achtenzestig, berekend tegen eenendertig gulden vijftig cents per 
bunder 's jaars, ingevolge onderhandsch huurcontract dato zeventien 
Julij, achttienhonderd eenenvijftig, / Waaronder staat / Gratis 
geregistreerd te OudBeijerland den negentienden Julij achttienhonderd 
eenenvijftig, deel zevenentwintig, folio eenenveertig, verso vak zes 
met drie bladen, een renvooij. De ontvanger / geteekend / Le Sage ten 
Broek, en voorts met en onder den last van overpad, aan welke de 
perceelen sub artikel drie van den staat gebragt respectievelijk 
onderworpen zijn, zoodanig, als dien uit en overpad, thans bestaat en 
tot meester gerieve en minster schade gevestigd wordt. 
En eindelijk hiermede de onderhavige nalatenschap wel en te regt te 
hebben gescheiden en verdeeld, onder belofte van vrijwaring als naar 
regten, en met renuntiatie van het vragen of vorderen van eenigerlei 
nadere rekening, herrekening, herscheiding of dergelijke, en wijders tot 
de tenuitvoerlegging dezer de domicilie te kiezen ten kantore van mij 
Notaris in het huis Numero 21, te Klaaswaal, onaangezien alle 
verandering, van woning, voor het vervolg 

Waarvan acte 
Gedaan en verleden te OudBeijerland, in het logement genaamd "den 
Ouden Hoorn" In de tegenwoordigheid van Arie van den Heuvel, 
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deurwaarder, en Hendricus Vermeer, beurtschipper, beide wonende te 
Oudbeijerland, en als getuigen ten deze dienende 
En is de minute dezes onmiddelijk na gedane voorlezing onderteekend 
door alle de comparanten, voorts door de voornoemde getuigen en 
door mij Notaris Loos 
/ Was geteekend / A de Heer, Dirk Tol, Huig Resoort, A. J. Duijmaer 
van Twist, A. v d Heuvel, H. Vermeer, J. L. Los, Notaris 

Op de minute staat 
Geregistreerd te OudBeijerland, zeven October 1800 een en zestig, 
deel 63, folio 165, verso, vak 7, vijf bladen, geen renvooij, 
Ontvangen voorregt wegens overbedeeling op het lot van Adrianus de 
Heer: 

 over: f 131.55. 2overl. f2.80 
 over "  318.28  4overl. "12.80 
 wegens overbedeeling op het lot van Aria de Heer 
 over  f  47.05  2overl. " 1.- 
 over  "  55.88  4overl. " 2.40 
 wegens regt van Scheiding         " 2.40 
 L Damen voor regt:   f 21.40 
 met de 38 opcenten ad     " 8.135 
 Uitmakende negenentwintig gulden, drie en vijftig en eene halve cent 
             f 29.535 
 De Ontvanger / Was geteekend / Van Boven 
 
 Uitgegeven voor afschrift J. L. Los Notaris 
 

Overgeschreven ten kantore van bewaring der Hijpotheken te 
Dordrecht den negentienden October 1800 eenenzestig, deel 89 blad 28 
recto N° J twaalf bladen geen renvooijen. Ontvangen vijftien gulden 
eenendertig, en een halve Cent 

            De Bewaarder 
             [handtekening] 
 
#       gegevens uit het kadaster: Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grond-

eigenaren der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen [1825?] 
 
 Gemeente Piershil, Sectie B: Nieuw-Piershil 
 
 op naam van Pieter de Heer, bouwman uit Piershil 
 98      bouwland     1        50      80      23      49      90      1 
 99      weiland        1        46      90      1        46      90      1 
 100    bouwland     1        39      30        2 
 101    bouwland     1        73      60        2 
 102    bouwland     1        86      00        1 
 103    bouwland     1        71      00        1 
 104    bouwland     2        07      10        1 
 105    bouwland     1        67      40        1 
 106    bouwland     3        75      30        1 
 107    bouwland     2        88      40        1 
 108    bouwland     2        41      20      19      49      30      1 
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 109    weiland        1        87      30        1 
 110    weiland        1        71      40      3        58      70      1 
 111    huis, schuur, erf     0 61   80      0        61      80      1 
 112    tuin     0        04      30        2 
 113    tuin     0        07      30      0        11      60      2 
 114    boomgaard  0        19      50      0        19      50      1 
 115    weiland        0        30      60      0        30      60      1 
 197    bouwland     1        11      50        2 
 224    bouwland     1        43      80        2 
 
#       Benoeming Assessor 
 

De Staatsraad, gouverneur van de provincie Zuid-Holland, 
 

Gezien de Missive van Burgemeester en Assessoren der Gemeente 
Piershil, 1821 en Mei 1847, [...] daarbij naar aanleiding der vacature 
van assessor, ontstaan door het overlijden van B: Groenenbergh, eene 
opgave voor een Raadslid ter benoeming inzendende. 
Gelet op §2, art: 11 van het Reglement op het Bestuur ten PHalles (?) 
Lande in de Provincie Holland, 
Heeft goedgevonden: 
Te benoemen, gelijk geschiedt bij deze tot assessor der Gemeente 
Piershil het Raadslid Pieter de Heer, op eene jaarlijksche toelage van f 
20,- en zulks in de plaats van B: Groenenbergh overleden, die eind 
1848 als zoodanig had behoren af te treden 
En zal afschrift dezes worden gezonden aan Burgemeester en 
Assessoren van Piershil, tenzij me van inspiratie [?] en executie; 
alsmede aan den hierbenoemden Assessor, van hem te Strekken tot 
acte van Aanstelling, 

  's Gravenhage, 27 Mei 1847 
  De Staatsraad, Gouverneur voorn: 
  Get: Van der Heim 
  voor Eensluidend Afschrift 
  Griffier der Provinciale Staten 
  van Zuid-Holland, 
 
         Jac: de la Vailiera 
 
 Geregistreerd te 's Gravenhage den achtsten Juny 
 1847 deel 4 folio 141 V vak 1 zonder 
 renvooi. Ontvangen Een gulden negentien 
 Cents: als: Regt 2... -20 
 W. opcenten:  -8 
   De Ontvanger 
 
#       Overdragt van huur 
 

De ondergeteekende Arie de Heer bouwman te Piershil als huurder met 
Johannes de Heer bouwman aldaar elk voor de helft van na te melden 
onroerende goederen van Johanna Greijn wonende te Nieuw Beyerland 
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weduwe Adrianus de Heer voor Veertien jaren ingegaan bouwland 
blootschoof, weiland, kersmis beiden van 1882 ende woningen schuur 
wagenkeet en werf 3 mei 1883 zoodat de huur nog loopt dertien jaren 
Krachtens onderhands geteekend huur contract d° Piershil 20 
November 1882 waaronder Staat: gratis geregistreerd te Oud 
Beijerland den eersten december 1800 tweeentachtig deel 4h folio 139 
verso vak 1. twee bladen geen renvooi. De Ontvanger (geteekend) 
Stork. 

 Welk onroerend Goed bestaat in: 
Een bouwmanswoning Schuur, wagenkeet en arbeiderswoning met erf 
werf tuin bouw en weiland zamen groot vier hectaren twee en tachtig 
aren twintig centiaren staande en liggende in den polder Nieuw 
Beijerland en Piershil onder de gemeente Piershil kadastraal bekend 
onder Sectie B n° 109 tot en met 113 115 269 270 en 271 tegen eenen 
jaarlijkschen huurprijs van van Drie Honderd dertien gulden drie en 
veertig cent voor de beide huurders bedragende de helft dus de som 
van Een honderd zes en vijftig gulden een en zeventig en een halve 
Cent sjaars die gemelde Arie de Heer als huur van zijne helft 
Verschuldigd zou zijn 
De gemelde ondergeteekende Arie de Heer verklaart bij deze zijne 
huur van gemelde helft en bovenvermeld onroerend goed voor de nog 
loopende dertien jaren over te dragen aan bovengemelden Johannes de 
Heer die verklaart voor mede onderteekening dezer akte deze 
overdragt van huur aan te nemen en de verpligtingen op zich te nemen 
welke genoemde Arie de Heer volgens gemeld huurcontract moet 
nakomen 
En de mede ondergeteekende Johanna Greijn als verhuurderesse mede 
hierboven genoemd, na van het vorenstaande kennis te hebben 
genomen verklaart deze afstand goedtekeuren en genoemden Arie de 
Heer te ontslaan van alle zijne verpligtingen hem bij meergemeld 
huurcontract opgelegd zoodat gemelde Johannes de Heer nu alleen 
staat om na te komen voor de verpligtingen in gemeld huurcontract 
omschreven. 
Geteekend te Piershil 28 april 1884 

 /geteekend / A de Heer J Greijn J de Heer 
Verder [...] 

Gratis geregistreerd te Oud Beijerland den vierentwintigsten April 
1800 vierentachtig deel 47 folio 65 verso vak 3, twee bladen geen 
renvooi    De Ontvanger 

 /geteekend / Stork 
 
#       Voor ondergeteekende Pieter [...] Jorissen Rentmeester als gemagtigde 

van Vrouwe Jonkvrouwe Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van 
Erfforten van Cappelle Douairière Jonkheer Francois Jacob van den 
Santheuvel wonende te Dordrecht bekent bij deze zonder recht van 
Jacht en Visscherij welke voor den Verhuurder blijft, met het 
vermogen om dezelve uitteoefenen of te doen uitoefenen verhuurd te 
hebben aan Johannes de Heer Landbouwer wonende te Piershil, die 
door zijne medeonderteekenening dezes verklaart, alzoo gehuurd te 
hebben en in huur te aanvaarden: 
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1e       Twee en twintig Hectaren Zeven en Veertig Aren / 22 H 47 A / 
Bouw en Weiland gelegen in den polder Nieuw Piershil 
Gemeente Piershil Kad. Sectie B N° 98 tot en met 108. 

2e       Vier Hectaren twintig Aren Veertig Centiaren / 4 H 20 A 40 C / 
Bouw- Weiland, boomgaard en erf, benevens een daarop 
staande Arbeiderswoning, staande en gelegen als voren Kad. 
Sectie B N° 109. 110. 112. 113. 115. 269. 270. en 271. 
makende alzoo te Samen 26 Hectaren 67 Aren 40 Centiaren, 
belend ten Zuiden den Nieuw Piershilscheweg en ten Noorden 
de NieuwBeyerlandsche kreek, en het eigendom van den 
huurder, waarover het verhuurde uitpad heeft, en overigens den 
huurder in Strekking en ligging ten volle bekend. 

Deze verhuring geschiedt voor den tijd van Zeven eerstkomende en 
achtereenvolgende jaren, aanvang nemende het Bouwland met het 
blooten der Schoof en het Weiland met Kerstmis 1800 Negenentachtig 
en zullende mitsdien eindigen het Bouwland met het blooten der 
Schoof en het Weiland met Kerstmis 1800 ZesenNegentig, jaarlijks 
voor de Somma van Vijftig gulden / fl. 50. / per hectare, uitmakende 
den hoop Eenduizend, driehonderd drieendertig gulden 70 Cents / f 
1333.70 / en zulks op de volgende voorwaarden: 

Art. Een. 
Het land wordt tot de bovenvermelde grootte verhuurd en door den 
huurder aanvaard, zonder dat de Verhuurder in eenige onder of 
overmaat gehouden is. 

Art. Twee 
De huurder zal gedurende zijne huurjaren geheel en alleen ten zijnen 
kosten moeten maken en onderhouden, alle dijken, wegen, wateringen, 
Slooten, hekken, heiningen en bruggen, aan het voorz: land zijnde of 
benoodigd wezende, alsook de op het gehuurde staande 
arbeiderswoning, en alles bij het eindigen der huur in behoorlijken 
Staat moeten achterlaten. 
Voorts alles houden uit de bestaande of nog te maken keuren en 
Schouwen, van diegene welke daarover Schouw hebben zonder 
daarvoor iets te mogen rekenen. 

Art. Drie. 
De huurder zal eens in de Zeven jaren en wel voor de twee laatste 
huurjaren, de Slooten moeten gronddiepen, en de grippen opmaken en 
brengen tot hare vorige wijdte en diepte, en de daaruitkomende aarde 
in de laagten brengen en vereffenen, maar niet op de kanten mogen 
laten liggen, en bij nalatigheid der voldoening aan dit of het vorig 
artikel zal de Verhuurder zulks mogen laten doen, ten kosten van den 
huurder door diegene die hij daartoe verkiezen zal. 

Art. Vier 
De huurder zal het Weiland niet mogen Scheuren of grasbreken, maar 
als Weiland moeten houden gebruiken en opleveren, op straf van 
dadelijke Schadevergoeding, volgens taxatie van twee onzijdige 
personen, door den Verhuurder te kiezen. 
Voorts met hoornvee moeten beweiden en niet meer dan een paard 
tegen  drie oude hoornbeesten daarop mogen laten weiden; ook niet 
vermogen te hooien, zonder Schriftelijke toestemming [...] Schadelijk 
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onkruid, het naar behooren moeten bossen en blooten, doch geen bos 
hooi mogen afvoeren, zullende de mest op het voorz. Weilant vallende, 
op de kale plaatsen moeten gebracht en overgespreid worden. 

Art. Vijf 
De huurder zal het Bouwland naar behooren moeten ploegen en gelijk 
eggen en minstens eens in de zeven jaren moeten klaveren, beweiden, 
braken en den geheelen Zomer braak moeten laten liggen, en bemesten 
met niet minder dan tachtig voer mest, op iedere hectare en behoorlijke 
deze mest moeten onderploegen, hetzelve met goed zuiver zaaizaad 
bezaaien, doch in geen geval met beetwortels, meekrap of mosterdzaad 
mogen beteelen of beplanten en de twee laatste bouwjaren ieder jaar 
niet meer dan vijf hectaren met aardappelen mogen inleggen of 
bepooten of met lijnzaad bezaaien. 
Voorts naar behooren Schoonhouden van havikoot en ander Schadelijk 
onkruid, en ingeval de huurder nalatig was, het land behoorlijk te 
wieden en van onkruid zuiver te houden, zal de Verhuurder Zulks ten 
kosten van den huurder mogen laten doen. 
De huurder is verplicht van dezelve Bouwlanden in het laatste huurjaar 
op te leveren ongeveer vier hectaren in jarige klaver en vier Hectaren 
in jonge klaver, welke laatste in Zomergroen moeten worden gezaaid 
in het voorjaar van 1876 en wel op iedere hectare met 12 kilogram best 
Klaverzaad, waarvan 2/3 rood en 1/3 wit moet zijn, behoudende de 
Verhuurder het recht aan zich, om het benoodigde klaverzaad ten 
zijnen genoegen, doch ten kosten en voor rekening van den huurder te 
koopen en te doen zaaien, zullende in dat geval de huurder verplicht 
zijn het daarvoor betaalde op de eerste aanmaning terug te geven, 
blijvende de huurder echter verplicht, het gezaaide klaverzaad ten 
zijnen kosten te doen slechten of blokken [...] De huurder mag de 
percelen welke in het laatste huurjaar met klaverzaad zijn bezaaid niet 
wieden met Schrepels of Spaadjes, maar is verplicht het daarin 
opkomende met de hand te laten uitplukken en verwijderen. 
Ook zal de Huurder van de hierboven gemelde 4 Hectaren jonge klaver 
niets mogen zaaien of beweiden zijnde dat land na het ontblooten der 
Schoof dadelijk ter vrije beschikking van den Verhuurder of zijn 
rechtsverkrijgenden. 

Art. Zes 
De huurder zal de tiend die den tiendheffer toekomt aan denzelve of 
zijn rechtverkrijgenden laten volgen, terwijl het 1/5 der tiend, de 
grondeigenaresse behoorende, onder deze huur begrepen is. 

Art. Zeven. 
De huurder is verplicht de zich op het verhuurde bevindende boomen 
in goeden staat te onderhouden, jaarlijks te Snoeien en zuiver te 
houden, [M: doch is tevens verplicht de ontbrekende in te pooten] 
Voorts het gewas der hoofdstoven, indien dezelve op het verhuurde 
gevonden worden, mogen hakken, echter niet ouder of jonger dan 
vierjarig, doch altijd gedurende de maanden Januari of Februari. De 
huurder zal echter geene boomen of pooten van welken aard of 
benaming ook mogen rooien of opruimen, zonder Schriftelijke 
toestemming van den Verhuurder, doch is verplicht indien de 
Verhuurder zulks verkiest dezelve uitterooien en op te ruimen en voor 
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zijne rekening, ter keuze van den Verhuurder gave en gezonde boomen 
in de plaats te planten, of waar zulks noodig wordt geacht bij te boeten. 

Art: Acht 
De huurder zal geen hooi of koorn, op de bij deze verhuurde landen 
gewonnen wordende, buiten toestemming van den Verhuurder mogen 
[...] worden, ook zal geen hooi of stroo, Schoon niet op het gehuurde 
gewonnen, doch op voormelde bouwmanswoning opge..end, niet 
mogen worden verkocht of weggevoerd, maar alles aldaar 
geconsumeerd en tot mest gemaakt moeten worden. 


