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Voorwoord

Er zijn allerlei tv-programma’s en boeken die verhalen vertellen over mensen en de dingen die met hen
voorbij zijn gegaan; meestal boeiende verhalen over historische gebeurtenissen die betrokken worden op
voorouders, soms tot in een heel ver verleden. Dat maakt je nieuwsgierig: Hoe is het onze eigen voorouders
vergaan ? Onder welke omstandigheden hebben zij geleefd ?
Door de jaren heen werden door ons allerlei gegevens verzameld. Vanuit interesse en vanuit een gevoel
van diep respect voor onze zorgzame voorvaders en moeders is deze genealogie ontstaan. Het omvat zeven
generaties, directe voorouders vanaf grootvader FERDINAND VAN CAMPEN, tot in het jaar 1650, de tijd
waarin de stamvader JOANNES VAN CAMPEN is geboren in het Belgische Mechelen. De familienaam VAN
CAMPEN, die soms met een ‘K’ wordt geschreven, is al heel oud; bestaat uit meerdere geslachten, vanuit
verschillende plaatsen. In de 17e eeuw komt deze naam voor bij meerdere families in Mechelen, waaruit
kan worden opgemaakt dat deze naam hier een gevestigde naam was. Namen werden vóór 1800 nogal
eens verschillend geschreven in de doop-, trouw- en begraafregisters. Deze zijn door ons letterlijk
overgenomen uit de archieven. De genealogische gegevens zijn aangevuld met korte beschrijvingen van
historische gebeurtenissen om meer inzicht te krijgen van de omstandigheden waarin zij verkeerden.
Iedere generatie heeft te maken gehad met een gevecht tegen ‘het wassende water’ in het oostelijk deel
van Zeeuws Vlaanderen, waar deze zeven generaties VAN CAMPEN zijn opgegroeid. Van kindersterfte,
oorlogsdreiging en mislukte oogsten bleven zij niet gespaard. Het waren creatieve, ondernemende mensen
met een sterk doorzettingsvermogen die vanuit deze omstandigheden het gebied niet ontvluchtten maar
van daaruit verder bouwden aan de toekomst voor hun gezinnen. Na het vertrek van de Fransen in 1815
namen zij al gauw het voortouw in het betrekken van bestuurlijke functies. Voor die tijd mochten de Rooms
katholieken daar geen deel van uitmaken. De Rooms katholieke gemeenschap heeft voor deze familie
altijd een grote rol gespeeld, zelfs in een periode waarbij het RK dopen op heimelijke locaties moest
plaatsvinden.
In het hoofdstuk ‘Historische achtergronden’ zijn de bronnen vermeld waaruit deze gegevens zijn
overgenomen. De familieboeken, waaraan Liesbeth Deckers - van Campen een bijzondere bijdrage heeft
geleverd, zijn voor ons een belangrijke bron geweest.
Deze genealogie is een beperkte weergave. In de vertakkingen is zij niet volledig. Om alle nazaten van de
stamvader JOANNES VAN CAMPEN tot aan de dag van vandaag te beschrijven is voor ons een stap te ver,
maar kan natuurlijk altijd nog worden aangevuld. De familiegegevens, die vanaf de 8e generatie tot aan
heden jaarlijks worden bijgehouden door Paul en Plonie van Campen - de Baar, zijn een bijzonder welkome
aanvulling en brengen ons vanaf de stamvader 370 jaar verder.
Deze genealogie is een deel van een stamboom,
waarvan wij hopen dat zij nog heel lang mag blijven groeien en bloeien.

Met dank aan ieder die aan dit boek heeft bijgedragen.

Middenmeer 2020

Huub en Truus van Campen-de Lange
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Van grootvader naar stamvader

7e generatie
Soort akte: Huwelijksakte Aktedatum: 19-08-1899
Aktenummer: 23 Huwelijksplaats: Hontenisse
Bruidegom: Ferdinandus Josephus van Campen
Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 24 Beroep: Landbouwer
Bruid: Maria Louisa Vereecken
Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 23 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Josephus van Campen
Moeder bruidegom: Maria Johanna de Maat
Vader bruid: Pieter Vereecken Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Elisabeth de Waal

6e generatie
Soort akte: Huwelijksakte Aktedatum: 29-01-1862
Aktenummer: 2 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Josephus van Campen
Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 47 Beroep: Landbouwer
Bruid: Maria Johanna de Maat
Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 27 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Johannes van Campen
Moeder bruidegom: Francisca van der Keer Beroep: Landbouwster
Vader bruid: Augustinus de Maat Beroep: Landman
Moeder bruid: Maria Magdalena Moerman Beroep: Landvrouw
Opmerkingen: Bgm wdnr van Johanna Schelfhout
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5e generatie
Soort akte: Huwelijksakte Aktedatum: 18-03-1812
Aktenummer: 7 Huwelijksplaats: Hontenisse
Bruidegom: Jean van Campen
Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 29 Beroep: Cultivateur
Bruid: Francoise van de Keer
Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 19 Beroep: Cultivatrice
Vader bruidegom: Gilles van Campen
Moeder bruidegom: Jossine Verhoeven
Vader bruid: Adrien van de Keer Beroep: Cultivateur
Moeder bruid: Jeanne Therese Engels

4e generatie
Datum trouw: 2-6-1765 Kerkelijke gezindte: Rooms Katholiek
Bruidegom: Egidius van Campen
Bruid: Judoca Verhoeve
Plaats Trouw: Lamswaarde e.o. Plaatsnaam kerk: Hontenisse
Getuige: Joannes Babtist Ingels en Alexander Vereeken
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 11 Aktedatum: An XIII (jaar 13)
Gemeente: Stoppeldijk Overlijdensdatum: 20-1-1805
Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Gille van Campen
Geboorteplaats: Niet vermeld Geslacht: Mannelijk
Burgerlijke staat: Weduwnaar Leeftijd: 68 jaar Beroep: Laboureur
Partner: Judoce Verhoeven
Vader: Adrien van Campen
Moeder: Marie Wilsens
Opmerkingen: Republikeinse datum: 30 Nivose an XIII.
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3e generatie
Datum ondertrouw: 03-12-1735 Datum trouw: 20-12-1735
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Adriaan van Kampen
Geboorteplaats: Lamsweerde Burgerlijke staat: J.m.
Woonplaats: Lamsweerde
Bruid: Maria Welsens
Geboorteplaats: Steekene Burgerlijke staat: Weduwe
Woonplaats: Pauluspolder
Vorige partner bruid: Jan de Schepper
Plaatsnaam kerk: Hulst Plaats Ondertrouw: Hulst Plaats Trouw: Pauluspolder

2e generatie
Datum ondertrouw: 18-04-1705 Datum trouw: 06-05-1705
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Gillis van Kampen
Burgerlijke staat: Weduwnaar Woonplaats: Lamswaerde
Bruid: Elisabeth Boogaartz
Burgerlijke staat: J.d. Woonplaats: Nieuwe Grauw
Vorige partner bruidegom: Catalina Bogaart
Plaatsnaam kerk: Hulst

1e generatie
Datering: 28-04-1675 Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Doopdatum: 28-04-1675 Geboortedatum: 27-04-1675
Plaatsnaam doop: Sint Jansteen
Geboorteplaats: Sint Jansteen
Dopeling: Egidius van Campen Geslacht: Mannelijk
Vader: Joannes van Campen
Moeder: Walburga Meessens
Getuige: Egidius Brant en Elisabeth van der Donck
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Historische achtergronden
Deze genealogie begint met JOANNES VAN CAMPEN als stamvader.
In het Zeeuws Archief te Middelburg ligt een trouwregister, afkomstig uit de kerk van Hulst, waarin staat
geschreven dat deze stamvader JOANNES (JAN) VAN CAMPEN is geboren te Mechelen (B); bij zijn huwelijk
woonde in Sint Jansteen en huwde te Hulst op 27 april 1672 als j.m. (jonge man/niet eerder gehuwd). Hij
huwde met AMELKEN VAN BUNDEREN j.d. (jonge dochter/niet eerder gehuwd) geboren te Verrebroek (B);
ook haar woonplaats was Sint Jansteen. Het huwelijk vond plaats in de grote Willibrorduskerk te Hulst. Zij
huwden onder de kerkelijke gezindte: Nederduits gereformeerd.
Joannes van Campen is dus geboren in Mechelen, in een bosrijk gebied ten noorden van Brussel, gelegen
in het toenmalige Rijks-Vlaanderen. België bestond toen nog niet. Van daaruit kwam hij naar Sint Jansteen,
een plaatsje ten zuidwesten van de stad Hulst, gelegen in het toenmalige Staats-Vlaanderen (later OostZeeuws Vlaanderen). Dit gebied tussen Belgisch Vlaanderen en de Westerschelde behoorde toen tot de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Het oudste gevonden document, waarin Joannes van Campen wordt vermeld, is gedateerd op 26 augustus
1670 wanneer hij in Hulst huwelijksgetuige is. Kort daarna trouwt hij daar. Daarom mogen we aannemen
dat Joannes van Campen omstreeks 1650 is geboren. Rond het jaar 1670 kwamen veel mensen vanuit
Rijks-Vlaanderen en Kroon-Vlaanderen naar Hulst gelegen in Staats-Vlaanderen. Dit blijkt uit de doop- en
trouwregisters van het Zeeuws Archief. Joannes van Campen was getuige bij huwelijken en dopen in Hulst
en in Sint Jansteen bij mensen die bijna allemaal geboren zijn in het Belgische Graafschap Vlaanderen en
rond 1670 hun toevlucht zochten in het Nederlandse Staats-Vlaanderen. Het was een roerige tijd. Er
heerste grote armoede en er dreigde een revolutionaire oorlog.

Topografische kaart van het Graafschap Vlaanderen aan het einde van de 14e eeuw met de grens van
het Heilige Roomse Rijk in het rood. Ten westen van deze grens lag Kroon-Vlaanderen en ten oosten
Rijks-Vlaanderen met Antwerpen en Mechelen. Ten noorden de grensplaats Hulst in Staats-Vlaanderen
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Op 1 juni 1670 sloten Engeland en Frankrijk in het diepste geheim het verdrag van Dover: gezamenlijk
wilden ze die lastige Nederlandse Republiek in de tang nemen. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV
bereidde daarna een bliksemsnelle aanval voor. De opbouw van een enorme Franse troepenmacht van
ongeveer honderdvijftigduizend man werd voorbereid in Rijks-Vlaanderen en in Kroon-Vlaanderen. In
december 1671 zag de Nederlandse ambassadeur Godard Adriaan van Reede, op reis door Duitsland,
wegen vol Franse troepen; hij zag gebieden die veranderd waren in een spooklandschap omdat iedereen
zich voorbereidde op de strijd. Op 27 maart 1672 werd de Engelse oorlogsverklaring gepubliceerd, op 6
april volgde de Franse en in het noorden stroomden bovendien de troepen van de bisschop van Münster
het land binnen. Hele dorpen werden in de as gelegd, landstreken verwoest, boerengezinnen in hun huizen
verbrand. Het zoemde van de gruwelverhalen. De schattingen over het dodental lopen uiteen van 50.000
tot 200.000 slachtoffers.
Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als ‘het Rampjaar’. Volgens een Nederlands
gezegde was "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos". In dit jaar begon de Hollandse
Oorlog. Het rampjaar duurde ongeveer 17 maanden volgens historicus Luc Panhuysen. Voor de verdediging
van de Hollandse Republiek werd de Hollandse Waterlinie in werking gesteld. Holland werd hierdoor een
onneembaar eiland. Rondom Holland was een uitgestrekte watervlakte ontstaan, een strook van zo’n
honderd kilometer lang en enkele kilometers breed, vanaf het Brabantse Geertruidenberg tot aan de
poorten van Amsterdam. De Franse aanval liep hierdoor vast. Admiraal Michiel de Ruijter bracht met een
vloot van vijf en zeventig oorlogsschepen en twintigduizend manschappen de Brits-Franse vloot grote
schade toe. Met eenzelfde snelheid als waarmee de Franse troepen waren gekomen, trokken zij zich terug.
Een maand later werden in de watervlakte rondom Amsterdam alweer de eerste sloten en weilanden
zichtbaar. De gevolgen hadden in heel Europa nog een hele lange nasleep. Het jaar 1672 betekende het
einde van de Gouden Eeuw. Dit veelbeschreven jaar was het jaar waarin de stamvader JOANNES (JAN) VAN
CAMPEN trouwde.

Kaart van het graafschap (Kroon)Vlaanderen uit 1609
door Matthias Quad (cartograaf) en Johannes Bussemacher (graveur en uitgever, Keulen)
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Fragment van de Kaart van het graafschap (Kroon)Vlaanderen uit 1609.
Rechtsonder de stad Mechelen en het plaatsje Campenhout, gelegen in het bosrijke Rijks-Vlaanderen.
Linksboven de stad Hulst, toen nog omgeven door water

JOANNES VAN CAMPEN trouwde in de stad Hulst, maar woonde in het nabijgelegen plaatsje Sint Jansteen.
Uit de registratie van huwelijken en dopen blijkt dat hij zich begaf onder mensen die verbonden waren met
de gegoede burgerij uit de agrarische gemeenschap. Dat doet vermoeden dat hij een agrarische
achtergrond had. Zijn geboorte staat geregistreerd in Mechelen. Mogelijk woonden zijn ouders buiten deze
stad en waren zij afkomstig en is hun naam afgeleid van de plaats Campenhout (plaatsnamen worden in de
volksmond vaak afgekort). De herkomst uit dit nabij gelegen plaatsje is echter niet met zekerheid te
vermelden.

Nadat de Fransen zich hadden teruggetrokken bleven veel Belgische vluchtelingen wonen in en rondom
Hulst. Men begon daar met de wederopbouw. Ten zuidwesten van Hulst ligt een gebied dat eeuwenlang
bekendheid verwierf vanwege de vlasteelt. Er was veel behoefte aan kleding en dus ook aan vlas. Mogelijk
dat dit veel mensen uit Belgisch Vlaanderen heeft aangetrokken. Aan alles was gebrek, vooral aan voedsel.
Voor de voedselvoorziening werd in die tijd volop gewerkt aan de bedijking en ontginning van nieuwe
polders in het gebied rondom Hulst. Ondernemende mensen zagen daarin een kans om bij te dragen aan
de ontwikkeling van dit gebied, wat gedurende vele eeuwen werd geteisterd door overstromingen. Om
daaraan te beginnen, moet je toch sterk zijn van lichaam en van geest. Mogelijk was JOANNES VAN
CAMPEN zo een mens: sterk en ondernemend.
Opvallend is dat zijn nazaten bij iedere generatie veranderen van plaats. Tot in 1950 is dat nog steeds het
geval. Dat komt meer voor bij agrarische Zeeuwse families. Wellicht heeft dit te maken met de ontginning
van de nieuwe polders. Nieuwe polders bieden nieuwe mogelijkheden en de gezinsomstandigheden zullen
daar ook aan hebben bijgedragen. Het opnieuw beginnen in een andere plaats vraagt een bijzonder
aanpassingsvermogen en laten we daarbij ook de voormoeders niet vergeten.
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Kerk
De grensplaats Hulst werd meerdere keren heroverd van de Spanjaarden door de Staatse legers die
werden aangevoerd door de heren van Nassau. Nadat de Rooms katholieke Spanjaarden in 1596 de stad
Hulst hadden veroverd, begonnen zij daar met de aanleg van dijken en het graven van rivieren met behulp
van de kloosterbroeders. In oktober 1645 werd de stad Hulst belegerd door Frederik Hendrik van Nassau.
In die tijd heeft de pest veel slachtoffers gemaakt. Er heerste ook hongersnood door het beleg van de
Hollanders. Na de overgave werden, op verzoek van de Prins van Nassau die het Rooms-katholieke geloof
niet tolereerde, alle beelden uit de Willibrorduskerk van Hulst verwijderd en werd daar een dominee
aangesteld. Ieder werd verplicht daar de diensten te volgen volgens de Nederduits gereformeerde wetten.
De Willibrorduskerk werd toen een Staatse kerk, maar toch bleven veel inwoners trouw aan de Rooms
katholieke religie. Van schuren werden schuilkerken gemaakt waar de gelovigen hun diensten hielden en
waar hun kinderen werden gedoopt. Dat gebeurde ook in Sint Jansteen. Oogluikend werden de katholieke
erediensten tegen forse betalingen toegestaan. Dit verklaart dat het huwelijk van JOANNES (JAN) VAN
CAMPEN op 27 april 1672 met AMELKEN VAN BUNDEREN onder de kerkelijke gezindte Nederduits
gereformeerd plaatsvond. Zijn kinderen werden in Sint Jansteen Rooms katholiek gedoopt.

Bronnen
Het boek ‘De geschiedenis van Hulst’ geschreven door P.J. Brand, uitgegeven in 1972.
Het boek ‘Boerderijen in het land van Hulst’, van Ed Steijns en George Sponselee, uitgave 1995.
Het boek ‘Groot Hontenisse van 1900 tot Nu, van George Sponselee en Ed Steijns, uitgave 1989.
Boeken van Geert Mak en Luc Panhuysen, voor de aanvulling van historische feiten.
Familieboeken ‘van Campen’ van Liesbeth Deckers-van Campen.
Wikipedia en allerlei andere digitale bronnen leverden veel informatie, waarvan het digitaal Zeeuws Archief
de belangrijkste bron is geweest.
De genealogische gegevens uit dit digitale Zeeuws Archief zijn vergeleken met aantekeningen van dhr.
Albert A. M. van Putte (kleinzoon van Maria Magdalena van Campen, zie 6e generatie) die veel tijd heeft
doorgebracht in de archieven ter plaatse. Uit deze vergelijking is gebleken dat het digitaliseren door het
Zeeuws Archief zeer zorgvuldig is gedaan en goed is te gebruiken als basis voor een genealogie. De
aantekeningen van dhr. Albert van Putte zijn een welkome aanvulling geweest.
Zijn bronnen waren:
Microfiches van het Centraal Bureau van de Genealogie (CBG) te Den Haag, m.b.t. doop-trouwbegraafboeken uit Hulst en Hontenisse.
Memories van successie uit provinciaal Archief te Middelburg.
Gegevens periode 1794-1925 uit het gemeentearchief Hontenisse (Kloosterzande).
Vóór 1795 uit het gemeentearchief Hulst, speciaal voor Graauw, St. Jansteen, Clinge en Ter Hole.
Uitgaven van ‘Genealogische Werkgroep Zeeland’, werken van dhr. V.J.M. de Blieck 1980-1988.
Voor Belgie: Rijksarchief in Beveren-Waas.
Beste Allemaal, uitgave 15-6-1991
De voornaamste genealogische bron vóór 1800 wordt gevormd door de Doop-, Trouw- en Begraafregisters
(DTB), die predikanten, pastoors en kosters bijhielden. Hierin noteerden zij de gedoopten, de
ondertrouwden en/of de gehuwden en de overledenen en/of begravenen in hun kerk.
N.B.: Namen worden verschillend beschreven; zij zijn letterlijk overgenomen van het Zeeuws Archief.
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Familiewapens, historisch en modern
Van de familienaam VAN CAMPEN zijn meerdere familiewapens bekend. Door het Centraal Bureau voor
Genealogie (CBG) zijn familiewapens digitaal te vinden. Zowel historische als moderne familiewapens
worden op hun site getoond. De historische wapens kunnen alleen worden overgenomen als men
verwantschap kan aantonen met de oorspronkelijke wapendrager. Moderne wapens kunnen zonder
adellijke achtergrond eenvoudig worden aangevraagd bij het CBG en bij andere instanties. Uit ervaring is
gebleken dat de gegevens die het CBG verstrekt over familiewapens, bij nader onderzoek, soms iets anders
blijken te zijn. De meest betrouwbare bronnen bij het zoeken naar historische familiewapens zijn de oude
wapenboeken die in stadsarchieven bewaard zijn gebleven.
De wapenboeken van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in de Brabantse stad 's-Hertogenbosch
bevatten de familiewapens der gezworen broeders, vanaf 1318 tot op heden. Hierin zijn de oudste
gegevens gevonden omtrent de familienaam VAN CAMPEN, met wapen ‘in rood een zilveren zwaan’.
Volgens de heraldiek staat de kleur rood (keel) voor moed en opoffering; zilver staat voor trouw.
Uit: wapenboeken Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, gezworen broeders Van Campen:

Campen, Arnoldus van, Hr. en Mr., canonick tot ’s Hertogenbosch, in het jaar 1458
Campen, Bartholomeus van, Hr., pastor tot Zelst (=Zeelst), in 1469
Campen, Godefridus van, canonick tot ’s Hertogenbosch, ovl. 1511 (met hetzelfde wapen)
Campen, Godefridus van, canonick tot ’s Hertogenbosch 1609 (met hetzelfde wapen)
Campen, Martinus van, Raed deser stad, obiit (=ovl.) 1521
Arnoldus en beide Godefridus’ van Campen waren canonick/kanunnik (of koorheer), oorspronkelijk een
geestelijke die stond ingeschreven op een lijst (canon) bij een bepaalde kerk. Zij hadden tot taak dagelijks
op vastgestelde uren in de kerk het koorgebed te verzorgen. De gezworen broeders waren niet alleen
afkomstig uit ’s-Hertogenbosch. Het niet ingekleurde wapenschild, links van Bartholomeus van Campen, is
van Wilhelmus Smeede, alias Back, van Mechelen. Ook Willem van Oranje was lid van deze Broederschap
en vele Oranjes daarna.
De leden van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap werden ook wel Zwanenbroeders genoemd. De naam
Zwanenbroeders wordt toegeschreven aan graaf Frederik van Egmond, die beloofde om elk jaar op
kerstavond twee zwanen te schenken voor het diner. De oorspronkelijke missie van het exclusieve
gezelschap was de zorg voor armen en de verering van Maria. Eerst bestond de groep alleen uit
geestelijken, vanaf de 14e eeuw mochten ook buitenleden toetreden: edellieden, bestuurders, notarissen
en landheren. Je kwam er niet zomaar bij. Nieuwkomers moesten door leden worden voorgedragen en geld
en invloed hebben, zowel in de kerk als in de samenleving. Eenmaal lid, bleef je dat voor het leven. In 2018
werd het 700-jarig bestaan gevierd en behoord de vereniging tot een van de oudste van Nederland. De
familienaam VAN CAMPEN is dus al heel oud en is afkomstig uit verschillende plaatsen. Verwantschap met
deze familie van Campen is moeilijk te duiden.
Modern familiewapen, (CBG) toegeschreven aan een familie VAN CAMPEN.
Omschrijving: in zilver twee groene dwarsbalken.
De kleur groen (sinopel) staat voor mildheid, hoop.
Dit wapen toont overeenkomsten met het gemeentewapen van Stoppeldijk.
Aan welke familie Van Campen dit wapen is toegeschreven is niet bekend.
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14

Joannes
van Campen
ca. 1650 - 1683

1e generatie
15

Datering: 26-08-1670
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Geboortedatum: 25-08-1670
Doopdatum: 26-08-1670
Plaatsnaam doop: Sint Jansteen
Geboorteplaats: Sint Jansteen
Dopeling: Maria Brant
Geslacht: Vrouwelijk
Vader: Adrianus Brant
Moeder: Livina Verman
Getuige: Joannes van Campen en Maria Verman
Datering: 04-02-1671
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Geboortedatum: 03-02-1671
Doopdatum: 04-02-1671
Plaatsnaam doop: Sint Jansteen
Geboorteplaats: Sint Jansteen
Dopeling: Maria de Vrient
Geslacht: Vrouwelijk
Vader: Marcus de Vrient
Moeder: Maria de Bock
Getuige: Joannes van Campen en Joanna van Wesenmaele
Datum ondertrouw: 09-04-1672
Datum trouw: 27-04-1672
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Jan van Campen
Geboorteplaats: Mechelen
Burgerlijke staat: J.m.
Woonplaats: Sint Jansteen
Bruid: Amelken van Bunderen
Geboorteplaats: Verrebroek
Burgerlijke staat: J.d.
Woonplaats: Sint Jansteen
Plaatsnaam kerk: Hulst
Datering: 10-04-1674
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Geboortedatum: 09-04-1674
Doopdatum: 10-04-1674
Plaatsnaam doop: Sint Jansteen
Geboorteplaats: Sint Jansteen
Dopeling: Judocus Tieleman
Geslacht: Mannelijk
Vader: Laurentius Tieleman (weduwnaar van Neelken Braeckelaer)
Moeder: Anna Vlaminck
Getuige: Joannes van Campen en Magdalena Tocke
Datum ondertrouw: 23-06-1674
Datum trouw: 11-07-1674
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Jan van Campen
Burgerlijke staat: Weduwnaar
Woonplaats: Sint Jansteen
Bruid: Walburg Meussens
Geboorteplaats: Stekene
Burgerlijke staat: J.d.
Woonplaats: Sint Jansteen
Vorige partner bruidegom: Amelke van Bundere
Plaatsnaam kerk: Hulst
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Joannes (Jan) van Campen
Is geboren in het Belgische Mechelen en werd opgenomen in de Zeeuwse gemeenschap van Sint Jansteen.
Hij werd daar in de loop der jaren door meerdere families gevraagd om deel te nemen als doopgetuige; een
voorrecht die meestal werd vervuld door naaste familieleden. Bij een doop was het bij wet verplicht dat er
van beide ouders één of meer doopgetuigen aanwezig waren, meestal één dag na de geboorte van het
kind. Het vermelden van de doopgetuigen is in dit geval belangrijk om te kunnen achterhalen welke
relaties Joannes had en of er ook familie met hem is meegekomen vanuit Mechelen.
De familienaam VAN CAMPEN komt rond 1670 ook voor in Hulst en in andere plaatsen van Zeeland waarbij
geen overeenkomende doopgetuigen zijn gevonden. Om dwalingen te voorkomen blijven we bij de directe
verwanten en nazaten van JOANNES VAN CAMPEN uit Sint Jansteen.
Joannes vond aansluiting bij de familie van Adrianus Brant die in Sint Jansteen woonde.
Op 26 augustus 1670 was Joannes van Campen doopgetuige bij Maria, dochter van Adrianus Brant en
Livina Verman, samen met Maria Verman (Veermans) die waarschijnlijk een zus is van de moeder.
Op 4 februari 1671 was Joannes van Campen doopgetuige bij Maria, dochter van Marcus de Vrient en
Maria de Bock, samen met Joanna van Wesenmaele die gehuwd was met Egidius de Vriendt, een broer van
Marcus. De familie de Bock is bekend bij de familie Brant. Bij andere dopen zijn zij elkaars doopgetuige.
Op 27 april 1672 luidden de klokken van de kerk van Hulst voor Joannes van Campen als j.m. (is niet
eerder gehuwd), geboren te Mechelen, met de j.d. (is jonge dochter / niet eerder gehuwd) AMELKEN VAN
BUNDEREN, geboren in Verrebroek (B). Beide zijn vanuit België naar Sint Jansteen gekomen. Het huwelijk
vond plaats onder de Nederduits Gereformeerde gezindte, wat bij wet was verplicht en in de eerdere
beschrijving is uitgelegd. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Dit geluk was van korte duur. Ruim twee jaar later huwt Joannes van Campen opnieuw. Als weduwnaar van
Amelke van Bunderen vond hij het geluk bij WALBURG (Walburga) MEUSSENS (Meessens).

Walburga Meessens
is geboren in het Belgische Stekene. Zij trouwde als j.d. op 11 juli 1674 met Joannes van Campen in de
kerk van Hulst, wonend in Sint Jansteen. Van Walburga is een broer bekend: Laurentius Meessens.
Op 9 februari 1670 huwde Laurens Meussen/Meessens als weduwnaar van Maijke Verdickt, woonplaats
Sint Jansteen, met Janneken (Joanna) Eckelaers/Eeckelaer, j.d. geboren te Dendermonde (B)
Op 10 augustus 1672 is Laurentius Meessens doopgetuige bij Laurentius, zoon van Marcus de Vrient en
Maria de Bock. In februari 1671 was Joannes van Campen doopgetuige bij dit gezin.
Op 4 oktober 1672 is Laurentius Meessens doopgetuige bij Judocus, zoon van Egidius Eeckelaer (zwager
van Laurentius) en Maria Wittocks. Maria is geboren in Kemseke (B).
Op 26 januari 1675 is Catharina Brants (zus van Adriaan en Egidius) doopgetuige bij Catharina, dochter
van Antonius Eeckelaer en Maria Boogaerts. Maria Boogaerts is geboren in Kemseke (B). Antonius
Eeckelaer was eerder weduwnaar van Anna (Tanneke) Raes.
Op 25 februari 1675 is Joannes van Campen doopgetuige bij Maria, dochter van Livinus Raes en Elisabeth
Verdonck. Livinus (Lieven) Raes is afkomstig uit Sinaai (B). De andere doopgetuige is Maria Nollemans
(Nonnemans) die geboren is in de Ferdinanduspolder nabij Sint Jansteen. Zij is in 1671 gehuwd met Gillis
de Graeff/Egidius de Grave, afkomstig uit Brussel.
Op 27 januari 1677 zijn Egidius Eeckelaer en Joanna van Wesenmaele (gehuwd met Egidius de Vriendt)
doopgetuigen bij Antonia, dochter van Antonius Eeckelaer en Maria Boogaerts.
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Datering: 25-02-1675
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Geboortedatum: 25-02-1675
Doopdatum: 25-02-1675
Plaatsnaam doop: Sint Jansteen
Geboorteplaats: Sint Jansteen
Dopeling: Maria Raes
Geslacht: Vrouwelijk
Vader: Livinus Raes
Moeder: Elisabeth Verdonck
Getuige: Joannes van Campen en Maria Nollemans
Datering: 28-04-1675
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Geboortedatum: 27-04-1675
Doopdatum: 28-04-1675
Plaatsnaam doop: Sint Jansteen
Geboorteplaats: Sint Jansteen
Dopeling: Egidius van Campen
Geslacht: Mannelijk
Vader: Joannes van Campen
Moeder: Walburga Meessens
Getuige: Egidius Brant en Elisabeth van der Donck
Datering: 18-09-1678
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Geboortedatum: 18-09-1678
Doopdatum: 18-09-1678
Plaatsnaam doop: Sint Jansteen
Geboorteplaats: Sint Jansteen
Dopeling: Catharina Voetem
Geslacht: Vrouwelijk
Vader: Michael Voetem (Goethem)
Moeder: Elisabeth van Campen
Getuige: Joannes van Campen en Catharina Scheerl (Scheers)
Datering: 25-11-1678
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Geboortedatum: 24-11-1678
Doopdatum: 25-11-1678
Plaatsnaam doop: Sint Jansteen
Geboorteplaats: Sint Jansteen
Dopeling: Catharina van Campen
Geslacht: Vrouwelijk
Vader: Joannes van Campen
Moeder: Walburga Meesens
Getuige: Laurentius Meesens en Catharina Scheers
Datering: 05-04-1680
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Geboortedatum: 04-04-1680
Doopdatum: 05-04-1680
Plaatsnaam doop: Sint Jansteen
Geboorteplaats: Sint Jansteen
Dopeling: Joanna van Kampen
Geslacht: Vrouwelijk
Vader: Joannes van Kampen
Moeder: Walburga Meenssens
Getuige: Joannes van Herburgh en Joanna van Eeckeleere
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Uit het huwelijk van JOANNES VAN CAMPEN en WALBURGA MEESSENS zijn 3 kinderen bekend:
EGIDIUS, CATHARINA en JOANNA VAN CAMPEN
Op 28 april 1675, bij de doop van EGIDIUS VAN CAMPEN, eerstgeborene van Joannes van Campen en
Walburga Meessens, zijn de doopgetuigen Egidius Brant en Elisabeth van der Donck (Verdonck). Egidius
Brant, broer van Adrianus Brant, is dan weduwnaar van Maeijke Verdonck. Twee maanden eerder: op 25
februari 1675 was Joannes van Campen doopgetuige bij de doop van Maria, dochter van Livinus Raes en
Elisabeth Verdonck, die een zus is van Maeijke. Hieruit blijkt de bijzondere relatie met de families Brant en
Verdonck.
Op 25 november 1678, bij de doop van CATHARINA VAN CAMPEN, 2e kind van Joannes van Campen en
Walburga Meessens, zijn de doopgetuigen Laurentius Meessens, broer van Walburga en ene CATHARINA
SCHEERS.
Op 5 april 1680, bij de doop van JOANNA VAN KAMPEN, 3 e kind van Joannes van Campen en Walburga
Meessens, zijn de doopgetuigen Joannes van Herburgh en Joanna van Eeckeleere (Eeckelaer), die de
echtgenote is van Laurentius Meessens.
We zien dat de familienaam VAN CAMPEN niet bij zijn doopgetuigen voorkomt, wat de indruk geeft dat Jan
alleen vanuit Mechelen naar Sint Jansteen is gekomen. Door het vergelijken van de doopgetuigen blijkt dat
Jan een zus had: ELISABETH en dat waarschijnlijk ook zijn moeder: CATHARINA SCHEERS vanuit Mechelen
naar Sint Jansteen is gekomen. Als Jan nog een vader had, dan was die toch zeer waarschijnlijk als
doopgetuige aanwezig geweest bij de doop van de stamhouder Egidius van Campen.
Op 18 september 1678 werd in Sint Jansteen een meisje gedoopt: CATHARINA, als dochter van ELISABETH
VAN CAMPEN en MICHAEL VOETEM (GOETHEM), met als getuigen: Joannes van Campen en CATHARINA
SCHEERS. Dezelfde Catharina Scheers is twee maanden later getuige op 25 november 1678, bij de doop
van de eerste dochter van Joannes van Campen: ook genaamd CATHARINA. De eerstgeboren zoon of
dochter werd meestal vernoemd naar één van de grootouders. Het doet vermoeden dat Catharina Scheers
de moeder is van Jan en Elisabeth van Campen, waarnaar de twee meisjes zijn vernoemd.
Elisabeth van Campen is gehuwd op 17 november 1677 in de kerk van Hulst met MICHAEL VAN GOETHEM,
geboren in de Ferdinanduspolder. Zijn familie is afkomstig uit Sinaai bij Sint Niklaas (B). Bij de familie van
Goethem komen opvallend veel beroepsmilitairen voor. Elisabeth van Campen (Lisebeth) is dan weduwe
van JAN ’t HOEN (Toen/Thoen) waarmee zij in de kerk van Hulst trouwde als j.d. op 22 maart 1676. Jan
Toen was toen weduwnaar van Trijntie van Deis. Beide wonend in Sint Jansteen.
Datum trouw: 22-03-1676
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Jan Toen
Burgerlijke staat: Weduwnaar
Woonplaats: Sint Jansteen
Bruid: Lisebeth van Campen
Burgerlijke staat: J.d.
Woonplaats: Sint Jansteen
Vorige partner bruidegom: Trijntie van Deis
Plaatsnaam kerk: Hulst
Datum trouw: 17-11-1677
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Michiel van Goethem
Geboorteplaats: Ferdinanduspolder
Burgerlijke staat: J.m.
Woonplaats: Ferdinanduspolder
Bruid: Lijsbeth van Kampen
Burgerlijke staat: Weduwe
Woonplaats: Sint Jansteen
Vorige partner bruid: Jan ’t Hoen
Plaatsnaam kerk: Hulst
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Op 8 november 1678 is Walburga Meessens, de 2e vrouw van Joannes van Campen, getuige bij de doop
van Martinus, zoon van ADRIANUS DE CONINCK en MARIA HEIJENS. Wat zij toen niet hadden kunnen
vermoeden: dat kort daarna zowel Adrianus de Coninck als Walburga Meessens kwamen te overlijden en
op 29 september 1681 de weduwnaar JOANNES VAN CAMPEN in Hulst voor de 3 e keer huwde; dit keer met
MARIA HEIJENS, de weduwe van Adrianus de Coninck.
Datering: 08-11-1678
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Geboortedatum: 07-11-1678
Doopdatum: 08-11-1678
Plaatsnaam doop: Sint Jansteen
Geboorteplaats: Sint Jansteen
Dopeling: Martinus de Coninck
Geslacht: Mannelijk
Vader: Adrianus de Coninck
Moeder: Maria Heijens
Getuige: Martinus Verhassen en Walberga Meesens
Datum ondertrouw: 17-08-1681
Datum trouw: 29-09-1681
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Jan van Campen
Burgerlijke staat: Weduwnaar
Woonplaats: Sint Jansteen
Bruid: Maria Heijns
Burgerlijke staat: Weduwe
Woonplaats: Sint Jansteen
Vorige partner bruidegom: Walburga Meessens
Vorige partner bruid: Adriaen de Koninck
Plaatsnaam kerk: Hulst
MARIA HEIJENS, geboren in Lokeren (B) kreeg uit haar huwelijk met ADRIANUS DE CONINCK, geboren in
Sinaai (B) 5 kinderen die zijn geboren in Sint Jansteen:
Doopdatum: 03-06-1671 Dopeling: Franciscus de Coninckx
Doopdatum: 03-04-1674 Dopeling: Anna de Coninckx
Doopdatum: 17-01-1677 Dopeling: Judoca de Coninckx
Doopdatum: 08-11-1678 Dopeling: Martinus de Coninck
Doopdatum: 02-07-1681 Dopeling: Elisabeth de Coninck, doopplaats: de Clinge
Kort daarna, vóór 1684, overleed JAN VAN CAMPEN. Hij liet 3 kleine weeskinderen na. MARIA HEIJENS
bleef hierdoor achter met 8 kinderen. Zij trouwde opnieuw op 1 april 1684: met JONAS ARTJENS, afkomstig
uit Sint Jansteen, weduwnaar van Janneke Greep.
Datum ondertrouw: 01-04-1684
Datum trouw: 20-04-1684
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Jonas Artjens
Burgerlijke staat: Weduwnaar
Woonplaats: Sint Jansteen
Bruid: Maria Heijens
Burgerlijke staat: Weduwe
Woonplaats: Sint Jansteen
Vorige partner bruidegom: Janneke Greep
Vorige partner bruid: Jan van Kampen
Plaatsnaam kerk: Hulst
Bij Jonas Artjens en Maria Heijens zijn de kinderen van Jan van Campen en Walburga Meessens verder
opgegroeid, samen met de kinderen de Coninck. Bij de huwelijkssluiting van Jonas Artjens en Maria Heijens
op 20 april 1684 is Egidius van Campen bijna 9 jaar oud, Catharina van Campen 6 jr. oud en is Joanna van
Campen net 4 jr. oud.
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Het huwelijk van Jonas Artjens en Maria Heijens is van korte duur geweest. Kort daarna overleed Jonas en
stond Maria met haar kinderschaar weer bij een graf. Niet lang daarna kwam er een nieuwe stiefvader bij
de kinderen VAN CAMPEN en DE CONINCK in huis: Maria Heijens trouwde voor de 4e keer op 9 december
1688. Dit keer met de ongehuwde Jan van den Berge uit Sint Jansteen.
Datum ondertrouw: 09-12-1688
Datum trouw: 31-12-1688
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Jan van den Berge
Burgerlijke staat: J.m.
Woonplaats: Sint Jansteen
Bruid: Maria Hents (Heijens)
Burgerlijke staat: Weduwe
Woonplaats: Sint Jansteen
Vorige partner bruid: Jonas Aartzens
Plaatsnaam kerk: Hulst

De stamhouder EGIDIUS VAN CAMPEN
is in 1688 nog maar 13 jaar oud.
Als jonge wees moest hij zijn weg zien
te vinden in de gemeenschap van Sint
Jansteen, waarvan veel inwoners
vluchtelingen waren uit Mechelen,
Sinaai, Stekene, Lokeren,
Dendermonde en andere plaatsen uit
het Belgische Vlaanderen.

Detail uit kaart 2010
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23

24

Egidius (Gillis) van Campen
Zoon van JOANNES VAN CAMPEN en WALBURGA MEESSENS,
is geboren te Sint Jansteen op 27 april 1675, groeide op in Sint Jansteen bij zijn stiefouders MARIA
HEIJENS en JAN VAN DE BERGHE, samen met zijn twee zusjes CATHARINA en JOANNA (Anna) VAN CAMPEN
en de kinderen DE CONINCK in een tijd van voortdurende oorlogsdreiging met de Fransen. Veel relaties van
Gillis waren militairen. Gillis is overleden in 1725 in de Havenpolder. Zijn beroep was landman; d.w.z. dat
hij zelfstandig een landbouwbedrijf runde. Hij was landeigenaar in Sint Gillis en in Sint Jansteen.
Zijn enige tante: ELISABETH VAN CAMPEN, in 1677 gehuwd met Michiel van Goethem, wonend in de
Ferdinanduspolder, is overleden vóór 1687. Kort daarna hertrouwde Michiel van Goethem met Maria
Vogelaer. In 1692 trouwde Michiel van Goethem opnieuw als weduwnaar met Elisabeth van Hoecke uit de
Ferdinanduspolder. Van ANNA en CATHARINA VAN CAMPEN, de zusjes van Gillis, zijn verder geen gegevens
bekend. Mogelijk zijn zij jong overleden of ongehuwd gebleven.
Het aantal familierelaties was voor Gillis heel beperkt maar ze waren er wel:
-

LAURENS MEESSENS, broer van Walburga (moeder van Gillis), trouwde in 1670 met Janneke
Eeckelaer. Janneke (Joanna) was doopgetuige op 5 april 1680 toen het jongste zusje van Gillis
werd gedoopt.
MARIA VAN GOETHEM, zus van Michiel (oom van Gillis) trouwde in 1684 met Egidius Eeckelaer.
Maria was zijn 4e bruid.
ANTHONIJ EECKELAER, broer van Janneke en Egidius, trouwde voor de 4e keer in 1673, als
weduwnaar met MARIA BOGAERTS. Uit deze familie vond Gillis zijn bruid CATHARINA BOGAERTS.

Veel jonge mannen en vrouwen hertrouwden destijds twee of drie keer, soms binnen drie maanden na het
overlijden van hun jonge partner. Dit was geen uitzondering. Veel vrouwen verloren hun leven in het
kraambed, waarna de man achterbleef met één of meer kleine kinderen. Veel jonge mannen verloren het
leven als militair. Voorzieningen waren er niet en er moesten kindermondjes worden gevuld. Door de
meerdere huwelijken kwamen verschillende kinderen bij elkaar te wonen, soms uit drie of vier huwelijken
van beide kanten. Dit zal voor de betrokken families niet altijd eenvoudig zijn geweest.
Van de 5 kinderen DE CONINCK, die als broers en zussen waren voor Gillis, zijn waarschijnlijk Franciscus en
Judoca jong overleden. Van Anna, Michael (Martinus) en Elisabeth de Coninck zijn trouwgegevens bekend.
Maria Heijens, de stiefmoeder van Gillis, was een sterke vrouw; zij huwde vier keer. Dat de kinderen de
Coninck en van Campen in harmonie met elkaar opgroeiden blijkt uit de doopakte van 8 september 1709,
waarbij Gillis van Campen doopgetuige is bij Egidius, oudste zoon van Pieter de Potter en Elisabeth Coninck
die de jongste dochter is van Maria Heijens en Adrianus de Coninck.
ELISABETH DE CONINCK overleed na de geboorte van haar zoon Petrus op 18 maart 1711. Drie maanden
later, op 26 juni 1711 hertrouwde Pieter de Potter met de weduwe Barbara van Kauwenberg.
ANNA DE CONINCK huwde 2 x; overleed na de geboorte van haar zoon Joannes op 11 december 1695.
Ruim 7 jaar later hertrouwt haar man Joannes van den Walle met de weduwe Anna van den Brande.
MICHAEL DE CONINCK huwde met Joanna Nanders. Michael en zijn zwagers dienden als militair bij het
Staatse leger.
Datum trouw: 31-12-1692
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Jan van Walle. Geboorteplaats: Vrasene. Burgerlijke staat: J.m. Woonplaats: Hulst
Bruid: Anna de Koning Burgerlijke staat: Weduwe. Woonplaats: Hulst
Vorige partner bruid: Pieter La Flerij. Plaatsnaam kerk: Hulst
Doopdatum: 11-12-1695 Geboortedatum: 11-12-1695 Plaatsnaam doop: Hulst
Geboorteplaats: Hulst
Dopeling: Joannes van den Walle
Vader: Joannes van den Walle. Opmerking: militair
Moeder: Anna Coninckx
Getuige: Petrus van den Berghe en Maria Hermans
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Datum ondertrouw: 11-07-1708 Datum trouw: 04-08-1708
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Jan van der Walle. Weduwnaar. Woonplaats: Hulst
Bruid: Anna van den Brande Weduwe Woonplaats: Hulst
Vorige partner bruidegom: Anna Koninkx
Vorige partner bruid: Antonij van der Wee. Plaatsnaam kerk: Hulst
Doopdatum: 30-11-1693 Geboortedatum: 29-11-1693 Plaatsnaam doop: Hulst
Geboorteplaats: Hulst
Dopeling: Franciscus Coninck
Vader: Michaelus Coninck. Opmerking: militair
Moeder: Joanna Nanders
Getuige: Franciscus Fierens en Maria de Roo
Datum trouw: 27-01-1706 Plaatsnaam kerk: Hulst
Bruidegom: Pieter de Potter. Weduwnaar. Woonplaats: Hulst
Bruid: Elisabeth Koninckz J.d. Woonplaats: Absdaal
Vorige partner bruidegom: Janneke de Kock
Doopdatum: 01-02-1707 Geboortedatum: 01-02-1707 Plaatsnaam doop: Hulst
Geboorteplaats: Hulst
Dopeling: Catharina de Potter
Vader: Petrus de Potter
Moeder: Elisabeth Kooninghs
Getuige: Livinus Koen en Catharina Ardewels
Datering: 08-09-1709
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Doopdatum: 08-09-1709
Geboortedatum: 08-09-1709
Plaatsnaam doop: Hulst
Geboorteplaats: Hulst
Dopeling: Egidius de Potter
Geslacht: Mannelijk
Vader: Petrus de Potter
Moeder: Elisabeth Koninckx
Getuige: EGIDIUS VAN KAMPEN en Judoca Martens
Doopdatum: 18-03-1711 Geboortedatum: 18-03-1711 Plaatsnaam doop: Hulst
Geboorteplaats: Hulst
Dopeling: Petrus de Potter
Vader: Petrus de Potter
Moeder: Elisabeth Koninckx
Getuige: Petrus de Kock en Judoca Martens
Datum ondertrouw: 06-06-1711 Datum trouw: 26-06-1711
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd Plaatsnaam kerk: Hulst
Bruidegom: Pieter de Potter. Weduwnaar
Bruid: Barbara van Kauwenberg Weduwe
Vorige partner bruidegom: Elisabeth Konincks
Vorige partner bruid: Levijnis Gijsseling

Judoca Martens (getuige in 1709 en 1711) is in 1694 gehuwd met de weduwnaar Arnout met de Penninge,
van beroep militair, geboren in Antwerpen, eerder gehuwd in 1675 met Maijken Staes uit Lamswaarde.
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Catharina Bogaerts
Op 21 maart 1701 huwde GILLIS VAN CAMPEN met CATHARINA (Catalina) BOGAERTS, dochter van Cornelis
Bogaerts en Margarita Oliviers, geboren in 1681 in de Polder van Namen.
Gillis en Catharina vestigden zich op een boerderij in Lamswaarde bij Terhole in de Havenpolder.
Maria Bogaerts, gehuwd met Antonij Eeckelaer, was haar tante. De familie Bogaerts (Boogaerts) was een
grote familie. Gillis zal zich daar gauw thuis hebben gevoeld en het is goed denkbaar dat hij verlangde naar
een groot gezin. Hij was zelf al zo jong wees. Maar Gilles moest weer ervaren hoe kort het levensgeluk kon
zijn. In 1705 overleed CATHARINA BOGAERTS. De familie Bogaerts betekende blijkbaar veel voor Gillis; op 6
mei 1705 hertrouwde de jonge weduwnaar met een nicht van zijn overleden vrouw: ELISABETH BOGAERTS.

Elisabeth Bogaerts
Is een dochter van Adriaan Bogaerts en Maria Marreman, geboren in 1680 in de Polder van Namen. Van
Elisabeth Bogaerts zijn 3 broers en 2 zusjes bekend: Jacoba, Petrus, Joannes, Adrianus en Elisabeth zijn
geboren in de Polder van Namen. Daarna verhuisden haar ouders naar Hontenisse waar in 1685 haar
jongste zusje Joanna Bogaerts is geboren.
Datum ondertrouw: 18-04-1705
Datum trouw: 06-05-1705
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Gillis van Kampen
Burgerlijke staat: Weduwnaar
Woonplaats: Lamswaerde
Bruid: Elisabeth Boogaartz
Burgerlijke staat: J.d.
Woonplaats: Nieuwe Grauw
Vorige partner bruidegom: Catalina Bogaart
Plaatsnaam kerk: Hulst
Uit het huwelijk van Gillis en Elisabeth zijn 7 kinderen bekend, allen geboren te Lamswaarde.
Gillis van Campen overleed in 1725 te Lamswaarde in de Havenpolder, 50 jaar oud. Tien jaar later op 21
september 1735, ELISABETH (Lijsabeth) BOGAERTS is dan 55 jaar oud, trouwt zij met de niet eerder
gehuwde JOHANNES TESSENS (Fessens), die geboren is in Herenthout, vlakbij Mechelen (B). Samen zetten
zij de boerderij in de Havenpolder voort.
Elisabeth Bogaerts is overleden op 7 mei 1740, 60 jaar oud. Jan Tessens is eerder overleden. Van de 7
kinderen zijn er in 1740 inmiddels 3 gehuwd: Maria, Catharina en Adriaan (de stamhouder) en 4 kinderen
ongehuwd: Jan (26 jr.), Elisabeth, Diana en Gillis (17 jr.). De ongehuwde kinderen zijn toen bij de gehuwden
ingetrokken. In 1740 is de boerderij verkocht aan Joost de Vos.
Datum ondertrouw: 03-09-1735
Datum trouw: 21-09-1735
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Plaatsnaam kerk: Hulst
Bruidegom: Johannes Fessens (Tessens)
Geboorteplaats: Herenthout (B)
Burgerlijke staat: J.m.
Woonplaats: Haven Polder
Bruid: Lijsabeth Bogaarts
Geboorteplaats: Polder van Naamen, Weduwe
Woonplaats: Haven Polder
Vorige partner bruid: Gillis van Kampen
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Boerderij ‘Hazenhof’ Havendijk nr. 7, 4583 RW Terhole, gemeente Hontenisse.

Uit boek: boerderijen uit het land van Hulst
De oudste gegevens omtrent deze boerderij dateren uit 1665. Bewoners van deze boerderij:
1705-1727

Gillis van Campen (* Sint Jansteen 1675 + Havenpolder 1725)
X 1 Catharina Bogaert (+ 1705)
X 2 Elisabeth Bogaert (* Polder van Namen 1680 + Havenpolder 1740)

1727-1740

Jan Tessens (* Herenthout 1706 + voor 1740)
Elisabeth Bogaert (weduwe van Gillis van Campen)

Terhole lag in de Havenpolder en ten dele in de
Dullaertpolder.
Vanaf 1705 vestigden Gillis van Campen en
Elisabeth Bogaerts zich in de Havenpolder,
tegenwoordig Havendijk nr. 7 bij Terhole, in de
gemeente Hontenisse (boerderij nr. 3).
Hun kinderen zijn geboren in Lamswaarde,
een gebied tussen Roversberg en de
Ser-Pauluspolder (is bedijkt vóór 1263).
De Havenpolder is bedijkt tussen 1700 en 1755.
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Zwartwit kaartje van Zeeland uit 1581 van Lodovico Guiccardini

Kaart van Waesland en Hulst (detail) van Nicolaas Visscher, 1681. Bovenkant kaart is het oosten.
Met het fort Rooversberch (in rood kader) als onderdeel van de versterkingen rondom de stad Hulst.
Tussen fort Rooversberch en de Ser-Pauwelspolder het gebied Lamsweerd
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7 Kinderen uit het huwelijk van Gillis van Campen en Elisabeth Bogaerts:
2-1 MARIA VAN CAMPEN
Maria is geboren in 1706 te Lamsweerde en huwde te Hulst op 21 september 1729 met PIETER HARLEVEIJ
uit Lamsweerde. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Datum ondertrouw: 03-09-1729
Datum trouw: 21-09-1729
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Pieter Harlevey
Geboorteplaats: Lamsweerde
Burgerlijke staat: J.m.
Woonplaats: Lamsweerde
Bruid: Maria van Kampen
Geboorteplaats: Lamsweerde
Burgerlijke staat: J.d.
Woonplaats: Lamsweerde
Plaatsnaam kerk: Hulst

2-2 KATHARINA VAN CAMPEN
Katharina is geboren op 28 februari 1708 te Lamsweerde en huwde te Hulst op 27 maart 1732 met JOOS
VAN DE WEERDEN, landman te Cambron. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Op 17 september 1775 trouwde Catharina, inmiddels 67 jaar oud, met de weduwnaar JOANNES (Jean) VAN
REMORTEL, eerder gehuwd in 1744 met Judoca Vervoort. Uit het huwelijk van Jean van Remortel en
Judoca Vervoort werden 7 kinderen geboren te Hontenisse tussen 1745 en 1756. Jean van Remortel had
een bijzonder aanzien in Hontenisse; hij was daar meer als 30 keer doopgetuige.
Catharina overleed op 16 januari 1802, op 94 jarige leeftijd; in die tijd heel uitzonderlijk.
Datum ondertrouw: 08-03-1732
Datum trouw: 27-03-1732
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Joos van de Weerden
Geboorteplaats: Grouw J.m. Woonplaats: Grouw
Bruid: Katharina van Kampen
Geboorteplaats: Lamsweerde J.d.
Woonplaats: Lamsweerde
Plaatsnaam kerk: Hulst
Datum trouw: 17-9-1775
Kerkelijke gezindte: Rooms Katholiek
Bruidegom: Joannes van Remortel
Opmerking: weduwnaar van Judoca Vervoort
Bruid: Catharina van Campen
Plaatsnaam kerk: Hontenisse
Plaats Trouw: Hontenisse e.o.
Getuige: Joannes Franc. Totte en Elisabeth Stael
Overlijdensdatum: 16-1-1802
Overlijdensplaats: Hontenisse
Overledene: Catherine van Campen
Geboorteplaats: Hontenisse
Burgerlijke staat: Weduwe. Leeftijd: 94 jaar (!)
Partner: Jean van Remortel
Vader: Gilles van Campen
Moeder: Elisabeth Boogaart
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2-3 ADRIAAN VAN CAMPEN
Adriaan is de volgende stamhouder. Zie: 3e generatie.
2-4 ELISABETH (Lijsabeth) VAN CAMPEN
Elisabeth is geboren ca. 1712 te Lamswaarde en huwde te Hulst op 24 december 1741 met de
weduwnaar PIETER BERTRAAD (Bertraet/Betradt/Bertrant). Elisabeth huwde vanuit de Polder van
Cambron; zij was inwonend bij haar zus Catharina en Joos van de Weerde.
Datum ondertrouw: 08-12-1741 Datum trouw: 24-12-1741
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd Plaatsnaam kerk: Hulst
Bruidegom: Pieter Bertraad. Geboorteplaats: Grouw Woonplaats: Grouw. Burgerlijke staat: Weduwnaar
Bruid: Lysabeth van Kampen. Geboorteplaats: Lamswaarden. Burgerlijke staat: J.d.
Woonplaats: Polder van Cambron
Vorige partner bruidegom: Catharina Oudenaarden
Uit dit huwelijk zijn 3 ongehuwde kinderen bekend die zijn geboren in Graauw, de geboorteplaats van de
bruidegom Pieter Bertraat. Bij de burgerregistratie van 1796 staat vermeld dat hun kinderen: PIETERNELLA
BERTRAAD en ANNA CATHARINA BERTRAAD ongehuwd zijn en inwonen bij hun ongehuwde broer PIETER
BERTRAAD die in Graauw een winkel heeft bij het huis waar ze zijn geboren in de wijk Willem Hendrikpolder
2-4-1 PIETERNELLA BERTRAAD is geboren in 1745 en ovl. op 28 december 1815 te Graauw en
Langendam, 70 jaar oud, ongehuwd.
2-4-2 ANNA CATHARINA BERTRAAD is geboren in 1748 en ovl. twee maanden na haar zus op 19 febr.
1816 te Graauw en Langendam, 68 jaar oud, ongehuwd.
2-4-3 PIETER BERTRAAD is geboren in 1750 en ovl. op 30 januari 1824 te Graauw en Langendam, 73 jaar
oud, ongehuwd, winkelier.

2-5 JOANNES VAN CAMPEN
Joannes is geboren ca. 1714 te Lamswaarde en huwde te Hontenisse op zondag 9 november 1749 met
ELISABETH HEREMANS, dochter van Adrianus Heremans (Hermans) en Catharina van Mullem, die woonden
op de boerderij ‘De Citadel’, Plevierstraat te Hengstdijk. De familie Hermans is eeuwenlang verbonden
gebleven met Hengstdijk en verwierf bekendheid als wagenmakers. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren
te Hengstdijk, die werden RK gedoopt in de kerk van Hontenisse. Als doopgetuigen zijn broer Adrianus en
zussen Catharina, Diana en Elisabeth van Campen beschreven. De oudste zus Maria werd
vertegenwoordigd door haar man Petrus Harleveij.
Trouwdatum : 09-11-1749 op zondag 9 november 1749 Hontenisse
Bruidegom : Joannes van Campen
Bruid : Elisabet Heremans
Getuige 1 : Josephus Suijkens
Getuige 2 : Maria Anna van Onderberghen
7 kinderen uit het huwelijk van Joannes van Campen en Elisabeth Her(e)mans:
2-5-1 ANNA CATHARINA VAN CAMPEN
Doopdatum : 26-8-1750
KIND : Anna Catharina van Campe
Geboortedatum : heden, Heijnxdeijck Dochter van :
VADER : Joannes van Campe MOEDER : Elisabet Heremans
Getuige 1 : Adrianus Heremans
Getuige 2 : Judoca de Reijck
Anna Catharina ovl. op 13 juni 1823, 72 jr., ongehuwd.
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2-5-2 ADRIANUS VAN CAMPEN
Doopdatum : 17-7-1751
KIND : Adrianus van Campen, Een van een tweeling. Zijn broer is Petrus Theodorus
Geboortedatum : 16 juli, 5 uur 's avonds, Heijnxdeijck Zoon van :
VADER : Joannes van Campen MOEDER : Elisabet Heremans
Getuige 1 : Adrianus Heremans
Getuige 2 : Catharina van Campen
2-5-3 PETRUS THEODORUS (Pieter) VAN CAMPEN
KIND : Petrus (Pieter) Theodorus van Campen, Een van een tweeling. Zijn broer is Adrianus
Geboortedatum : 16 juli, 5 uur 's avonds, Heijnxdeijck Zoon van :
VADER : Joannes van Campen MOEDER : Elisabet Heremans
Getuige 1 : Petrus Herlevij
Getuige 2 : Judoca de Reijck
De oudste zoon Adrianus is overleden vóór 1753. De volgende zoon werd ook Adrianus genoemd.
Petrus Theodorus huwde op 7 juni 1802, 50 jaar oud, te Stoppeldijk met Josine Stout, geboren te
Stoppeldijk, 59 jaar oud. Dochter van Joseph Stout en Adrienne van Schaverbeek. Petrus Theodorus ovl. op
13 april 1810 te Stoppeldijk, 63 jaar oud, beroep journalier. Geen kinderen.
2-5-4 ADRIANUS VAN CAMPEN
Doopdatum : 28-3-1753
KIND : Adrianus van Campe
Geboortedatum : 27 maart, 1 uur 's middags, Heijnxdeijck Zoon van :
VADER : Joannes van Campe MOEDER : Elisabet Heremans
Getuige 1 : Adrianus van Campe
Getuige 2 : Veronica Kerf (gehuwd met Joannes Heremans, broer van Elisabeth)
Zoon Adrianus van Campen huwt op 27 juli 1794 met Anna Coba (Jacoba) Wilsens j.d. uit Lamswaarde. Uit
dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend die jong zijn overleden: Adrien ovl. na 16 dagen en dochter Catharina
ovl. na 7 maanden in 1804. Adrianus ovl. 64 jr. oud, op 13 augustus 1817 te Graauw en Langendam, waar
zijn nicht Maria Anna van Campen (2-7-1) een boerderij had. Zijn beroep was journalier (dagloner).
Datum trouw: 27-07-1794 Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Adrianus van Campen
Geboorteplaats: Hengstdijk Burgerlijke staat: J.m. Woonplaats: Lamswaarde
Bruid: Anna Coba Wilsens Geboorteplaats: Lamswaarde Burgerlijke staat: J.d.
Woonplaats: Lamswaarde Plaatsnaam kerk: Hulst
2-5-4-1 Kind: Adrien van Campen Vader: Adrien van Campen Moeder: Jacoba Wissen
Geboortedatum: 27-11-1798 Geboorteplaats: Hontenisse Gemeente: Hontenisse
Overlijdensdatum: 9-12-1798 Overlijdensplaats: Hontenisse
Overledene: Adrien van Campen Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 16 dagen
Vader: Adrien van Campen Leeftijd: 46 Beroep: Journalier
Moeder: Jacobe Wilsen
2-5-4-2 Kind: Catharina van Campen Vader: Adrien van Campen Moeder: Jacqueline
Wilsen. Geboortedatum: 27-04-1804 Geboorteplaats: Graauw en Langendam
Overledene: Catharina van Campen Overlijdensdatum: 25-11-1804
Leeftijd: 7 maanden. Overlijdensplaats: Graauw en Langendam
Overlijdensdatum: 13-8-1817 Overlijdensplaats: Graauw en Langendam
Overledene: Adriaan van Campen
Geboorteplaats: Hengstdijk. Burgerlijke staat: Gehuwd. Leeftijd: 64 jaar.
Beroep: Werkman Partner: Jacoba Wilsen
Vader: Jan van Campen
Moeder: Elisabet Hermans
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2-5-5 ELISABET VAN CAMPEN
Doopdatum : 30-10-1754
KIND : Elisabet van Campe
Geboortedatum : 28 oktober, 5 uur 's avonds, Heijnxdeijck Dochter van :
VADER : Joannes van Campe MOEDER : Elisabet Heremans
Getuige 1 : Petrus Heremans
Getuige 2 : Diana van Campe
Elisabet van Campen, vernoemd naar haar moeder Elisabet Hermans, is jong ovl.
2-5-6 ELISABET VAN CAMPEN
Doopdatum : 3-5-1756
KIND : Elisabet van Campe
Geboortedatum : 2 mei, 9 uur 's morgens, Heijnxdeijck Dochter van :
VADER : Joannes van Campe MOEDER : Elisabet Heremans
Getuige 1 : Adrianus Heremans
Getuige 2 : Elisabet van Campe
2-5-7 JOANNES VAN CAMPEN.
De jongste zoon Jan bleef ook ongehuwd. Hij woonde in Hengstdijk samen met zijn 2 ongehuwde zussen
Anna Catharina (2-5-1) en Elisabet (2-5-6). Jan ovl. op 9 jan. 1841, 78 jr., beroep werkman.

2-6 DIANA VAN CAMPEN
Diana is geboren ca. 1720 te Lamswaarde en huwde te Hulst op zondag 24 december 1747 met GERARD
DE NIJS. 5 dagen later zijn Diana en Gerard voor de wet getrouwd in Lamswaarde en in de RK kerk van
Hontenisse. Het RK trouwen en dopen gebeurde nog steeds heimelijk in een schuur die tot kerk was
omgebouwd. Daar kwam in 1747 verandering in onder invloed van de Fransen die vanaf 1747 de RK
registratie goedkeurden. De vesting van Hulst was vanaf 1747 tot 1749 in handen van de Fransen.
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend: Petrus Joannes de Nijs. Diana is te Hontenisse 22 x doopgetuige en haar
man Gerard de Nijs meer dan 30 x. Dit geeft aan dat zij behoorden tot de gegoede burgerij.
Datum trouw: 24-12-1747
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd Plaatsnaam kerk: Hulst
Bruidegom: Gerard Denijs Geboorteplaats: Keutard onder Hontenisse J.m.
Woonplaats: Keutard onder Hontenisse
Bruid: Diana van Kampen Geboorteplaats: Lamswaarde J.d.
Woonplaats: Willem H. polder
Datum trouw: 29-12-1747
Kerkelijke gezindte: Rooms Katholiek
Bruidegom: Gerardus Nijs
Bruid: Dina Campen
Plaatsnaam kerk: Hontenisse
Plaats Trouw: Lamswaarde e.o.
Getuige: Gerardus Craeijenbeck en Catharina Theresia Reijers
2-6-1 PETRUS JOANNES DE NEIJS
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Doopdatum: 09-09-1751
Geboortedatum: Heden, 5 uur ’s morgens
Plaatsnaam doop: Hontenisse e.o.
Geboorteplaats: Hontenisse
Dopeling: Petrus Joannes de Neijs
Vader: Geerardus de Neijs
Moeder: Diana van Campe
Getuige: Petrus Herleveij en Petronella Andriesen
Zoon Petrus Johannes de Nijs, geboren in 1751, huwde met Joanna Petronella de Kock. Hij overleed te
Stoppeldijk op 3 januari 1809, 58 jaar oud. Zijn beroep was journalier.

33

2-7 EGIDIUS VAN CAMPEN
Egidius is de jongste van het gezin. Hij is geboren op 27 januari 1723 te Lamswaarde en huwde op zondag
13 februari 1752 met CATHARINA STOBBELEER (Stobbelaer), geboren te Hengstdijk. Egidius is gehuwd
vanuit Cambron, inwonend bij zijn zus Catharina en Joos van de Weerde. Egidius en Catharina Stobbelaer
boerden op de boerderij Willem Hendrikpolder nr. 3: Standertmolenstraat 15, 4569 TB Graauw, die vanaf
1784 werd voortgezet door hun dochter en schoonzoon. Uit dit huwelijk is 1 dochter bekend: Maria Anna
van Campen, geboren in 1766 in de Willem Hendrikspolder, gemeente Graauw en Langendam. Egidius is
ovl. na 1787: In 1787 is Egidius doopgetuige bij zijn kleindochter Dorothea de Beule.
Bruidegom op zondag 13 februari 1752
Geboorteplaats: Lamswaarde
Trouwdatum : 13-2-1752
Bruidegom : Egidius van Campen
Bruid : Catharina Stobbeleer
Getuige : Joannes Pieters
Getuige : Anna Catharina Keersmaeckers
2-7-1: MARIA ANNA VAN CAMPEN
Dochter van Egidius, huwde op 20 juni 1784 in de kerk van Hulst, 18 jaar oud met de 25 jarige Jan de
Beule (Buelle) uit Langendam. Jan de Beule zette de boerderij voort van zijn schoonouders in de Willem
Hendrikspolder. Daar werden hun 3 dochters en 1 zoon geboren. Maria Anna van Campen overleed op 9
december 1820, 54 jaar oud in de Willem Hendrikspolder te Graauw en Langendam. Maria Anna was
mede-eigenaresse van deze boerderij. In 1815 was haar beroep landvrouw.
Bij de registratie in 1796 is Jan de Beule boer en hoofd van het huishouden die bestaat uit 11 personen,
waaronder zijn 4 kinderen. Adriaan van Campen (2-5-4) is hier inwonend met zijn gezin en is hier overleden
in 1817. Veel landbouwers hadden een knecht en een meid in huis afkomstig uit de familie of
vriendenkring, die hierdoor praktisch werden opgeleid. Zij werden journalier genoemd.
Jan de Beule Beroep: Boer Leeftijd: 37 Woonachtig sedert: 01-07-1784
Rol: Hoofd van het huishouden. Gezinsgrootte: 11. Aantal kinderen: 4
Datum: 1796. Plaats: Graauw Gemeente: Graauw Adres: Willem Hendrikpolder nr. 24.
Datum ondertrouw: 05-06-1784 Datum trouw: 20-06-1784
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd Plaatsnaam kerk: Hulst
Bruidegom: Jan de Beule Geboorteplaats: Langendam J.m. Woonplaats: Langendam
Bruid: Adriana (=Maria Anna) van Kampen Geboorteplaats: Willem H. polder J.d. Woonplaats: W. H. polder.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren:
2-7-1-1 JOANNA MARIA DE BEULE
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Doopdatum: 15-06-1785. Geboortedatum: 15-06-1785 Plaatsnaam doop: Hulst e.o.
Geboorteplaats: Willem Hendrikspolder
Dopeling: Joanna Maria Beule
Vader: Joannes Beule Opmerking: van Langendam
Moeder: Maria Anna van Herman (=Campen) Opmerking: van Willemhendrikspolder
Getuige: Adrianus de Buelle en Josina Coppieters
Aktedatum: 09-09-1809 Aktenummer: 10 Huwelijksplaats: Graauw en Langendam
Bruidegom: Andre d' Haens Geboorteplaats: Grauw Leeftijd: 25
Bruid: Jeanne Marie de Beule Geboorteplaats: - Leeftijd: 24 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Pierre Josse d' Haens
Moeder bruidegom: Appolonie van Belle Beroep: Meuniere (=molenaarsvrouw)
Vader bruid: Jean de Beule Beroep: Cultivateur
Moeder bruid: Marie Anne van Campen
Andre (Andries) d’Haens is in 1844 raadslid in Boschkapelle en Graauw en Langendam.
Hij was tevens kerkmeester en zette de boerderij voort van zijn schoonouders, die in
eigendom bleef van de familie d’Haens tot na 1973. Naast deze boerderij stond een
molen die in 1809 werd beheerd door zijn moeder Appolonie van Belle.
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2-7-1-2 DOROTHEA DE BEULE
Doopdatum: 17-06-1787. Geboortedatum: 17-06-1787
Plaatsnaam doop: Hulst e.o. Geboorteplaats: Willem Hendrikspolder
Dopeling: Dorothea de Beule
Vader: Joannes de Beule
Moeder: Maria Anna van Campen
Getuige: Egidius van Campen en Petronella de Beulle
Aktedatum: 03-04-1812 Huwelijksplaats: Graauw en Langendam
Bruidegom: Nicolas Krieckaert Geboren: Hontenisse Leeftijd: 33 Beroep: Cultivateur
Bruid: Dorothee Petronille de Beule Geb.: Grauw Leeftijd: 24 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Josse Krieckaert
Moeder bruidegom: Marie Magdalene Everaart
Vader bruid: Jean de Beule Beroep: Cultivateur
Moeder bruid: Marie Anne van Campen Beroep: Cultivatrice
Opmerkingen: Bgm wdnr van Cornelie Adrieaensen.
Nicolaas Crieckaert (1768-1844) was landbouwer en raadslid te Hontenisse.
2-7-1-3 ANNA CATHARINA DE BEULE
Doopdatum: 30-10-1788. Geboortedatum: 30-04-1794 Plaatsnaam doop: Hulst
Dopeling: Anna Catharina de Beule
Vader: Joannes de Beule
Moeder: Marie Anna van Campen
Aktedatum: 09-04-1815 Aktenummer: 3 Huwelijksplaats: Graauw en Langendam
Bruidegom: Theodor Pieter Rosier. Geboren: Hulst Leeftijd: 22 Beroep: Boerenknegt
Bruid: Anna Catharina de Beule Geboorteplaats: Grauw en Langendam Leeftijd: 27
Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Jacobus Rosier
Moeder bruidegom: Anna Catharina Danckaert
Vader bruid: Jan de Beule Beroep: Landman
Moeder bruid: Maria Anna van Campen Beroep: Landvrouw
2-7-1-4 JOSEPHUS ADRIANUS DE BEULE
Doopdatum: 01-05-1794
Dopeling: Josephus Adrianus de Beule
Vader: Joannes de Beule
Moeder: Marie Anna van Campen
Getuige: Josephus Janssens en Anna Catharina Berstaest en Catharina van Campen
Na 3 meisjes een zoon. Deze doop zal een bijzonder feest zijn geweest. Er waren 3
doopgetuigen bij aanwezig. Als doopgetuigen van moeders zijde zijn Anna Catharina
Berstaest (= Bertrant 2-4-2) nicht van de moeder, en Catharina van Campen: tante van
de moeder, inmiddels 86 jaar oud (2-2). Kort voor het huwelijk van Joseph Adriaan de
Beule in maart 1821 ovl. Maria Anna van Campen op 9 december 1820, 54 jr. oud.
Aktedatum: 24-03-1821 Huwelijksplaats: Graauw en Langendam
Bruidegom: Joseph Adriaan de Beule Geb.: Grauw Leeftijd: 26 Beroep: Landman
Bruid: Maria Theresia Klasina Boeijkens Geb.: Grauw Leeftijd: 25 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Jan de Beule Beroep: Landman
Moeder bruidegom: Maria Anna van Campen
Vader bruid: Ferdinandus Boeijkens
Moeder bruid: Theresia Voet
Op 9 augustus 1825 werd de heer Willem Seijdlitz (notaris) benoemd tot burgemeester
van Graauw en Langendam met 2 assessoren (=loco-burgemeester): Cornelis Bogaert en
Joseph Adriaan de Beule. In 1844 behoorde Joseph Adriaan de Beule tot de hoogst
aangeslagene van de directe belastingen in Graauw en Langendam.
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Adrianus
van Campen
1709 - 1783

3e generatie
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Adrianus (Adriaan) van Campen
Is de oudste zoon van EGIDIUS VAN CAMPEN en ELISABETH BOGAERTS, geboren te Lamswaarde op 26
april 1709, gedoopt op 28 april 1709 te Hontenisse, werd vernoemd naar zijn grootvader Adrianus
Bogaerts en groeide op in de boerderij te Lamswaarde aan de Havendijk 7, bij Terhole. Adriaan is overleden
op 7 april 1783, 74 jaar oud, op Heernisse nr. 9 in de Pauluspolder. Zijn beroep was landman. Bij zijn
overlijden liet hij 1 meerderjarige wees na: de volgende stamhouder GILLIS VAN CAMPEN.
ADRIAAN was de oudste zoon en was nog maar 16 jaar oud toen zijn vader overleed in 1725. Zijn moeder
bleef toen achter met 7 kinderen in de leeftijd van 2 tot 19 jaar oud. Tien jaar later, op 21 september 1735
hertrouwde zijn moeder en kwam er weer een man in huis: Johannes Tessens. Drie maanden later trouwde
Adriaan te Hontenisse op 20 december 1735 met MARIA WILSENS, weduwe van Jan de Schepper.

Maria Wilsens
MARIA WILSENS (Welsens) is geboren op 13 januari 1694 te Stekene (B) als dochter van Jacob Wilsens en
Catharina Saman, beide afkomstig uit Stekene. Maria trouwde in 1716 met JAN DE SCHEPPER, weduwnaar
van Cathalina Neefs (+ Pauluspolder 1709). Jan overleed op 15 oktober 1735 te Heernisse nr. 9 in de
Pauluspolder. Jan liet een boerderij na die hij had geërfd van zijn ouders Joos de Schepper en Elisabeth
Crieckaert. Twee maanden na het overlijden van Jan de Schepper huwde de 41-jarige Maria Wilsens op 20
december 1735 met de 26-jarige Adriaan van Campen in de kerk van Hulst en betrokken zij de boerderij in
de Pauluspolder. Uit het huwelijk van Jan de Schepper en Maria Wilsens zijn 4 kinderen bekend, geboren
tussen 1717 en 1734. Maria Wilsens is overleden na 1772 en vóór 1783.
Datum ondertrouw: 03-12-1735
Datum trouw: 20-12-1735
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Adriaan van Kampen
Geboorteplaats: Lamswaarde
Burgerlijke staat: J.m.
Woonplaats: Lamswaarde bij Hulst
Bruid: Maria Welsens
Geboorteplaats: Steekene
Burgerlijke staat: Weduwe
Woonplaats: Pauluspolder
Vorige partner bruid: Jan de Schepper
Plaatsnaam kerk: Hulst
Plaats Ondertrouw: Hulst
Plaats Trouw: Pauluspolder

ADRIAAN VAN CAMPEN trouwde met de weduwe MARIA WILSENS met een boerenbedrijf en 4 kinderen die
½ broers en zusjes zijn van zijn zoon GILLIS VAN CAMPEN. Bij de doop van de kinderen van Gillis komen zij
voor als doopgetuigen, waaruit blijkt dat zij in harmonie met elkaar zijn opgegroeid en dat Adriaan met de
familie de Schepper een goede relatie onderhield. Door dit huwelijk werd Adriaan eigenaar van de boerderij
Heernisse nr. 9, aan de Margaretsedijk, gelegen in de (Ser)Pauluspolder in de gemeente Stoppeldijk.
Uit de ondertekeningen van de doopakten blijkt dat zowel de zonen als de dochters onderwijs hebben
genoten. In die tijd waren er nog veel mensen die hun naam niet konden schrijven. In de 18e eeuw was
onderwijs niet voor iedereen weggelegd. Dat ook de dochters van Maria Wilsens onderwijs kregen duidt op
een gegoede welstand. De families van Adriaan en Maria huwden met families waaruit veel bestuurders
zijn voortgekomen vanaf het begin van de 19e eeuw. Hiervoor werd de basis gelegd in de 18 e eeuw. Tijdens
deze eeuwwisseling veranderde er heel veel voor de Nederlandse bevolking onder invloed van de Franse
Republiek (1795-1815).
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Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog werd Hulst in 1747 tot 1749 aan de Fransen overgegeven. Toen in
1794 de Fransen Staats-Vlaanderen weer binnenvielen, was er van tegenstand nauwelijks sprake. Prins
Willem V had opdracht gegeven om het grootste deel van de troepen terug te trekken. Op 16 mei 1795
werd Staats-Vlaanderen bij Frankrijk ingelijfd.
Tot 1795 werd er door de Rooms Katholieke gemeenschap van Oost-Zeeuws Vlaanderen gehuwd in de
Willibrorduskerk van Hulst onder de kerkelijke gezindte Nederduits Gereformeerd, omdat dit bij wet was
verplicht. De Fransen verleenden de Rooms Katholieken vrijheid van godsdienst; er mochten weer kerken
worden gebouwd. Vanwege het inzamelen van de onkosten duurde het nog jaren voordat hiermee een
begin kon worden gemaakt. De Willibrorduskerk van Hulst werd toen een simultaankerk: het koor kregen
de katholieken en het schip bleef beschikbaar voor de protestanten. Daartussen werd een muur
opgetrokken. Sinds 1929 is de kerk weer helemaal katholiek toen zij het schip kochten van de
protestanten, die een eigen kerk kregen aan het Cornelis de Vosplein. Naar aanleiding hiervan heeft Paus
Pius XI de RK kerk in 1935 tot basiliek verheven.
Tot 1795 werden stadsbesturen voorbehouden aan families die Nederduits gereformeerd of hervormd
waren. Rooms katholieke families of anders gelovigen werden niet getolereerd in bestuursfuncties. Daar
kwam nu verandering in. Het was geen uitzondering dat bestuursfuncties binnen enkele families werd
gehouden. Dat gebeurde vanaf 1795 ook in Stoppeldijk, Ossenisse, Boschkapelle, Hengstdijk, Hontenisse
en Graauw en Langendam, wat overwegend Rooms katholieke dorpen waren gebleven.

Doopregister van Stoppeldijk
canton Hulst
Republiek Frankrijk

In 1796 werd een nieuwe registratie ingevoerd van alle burgers. Ieder die nog geen familienaam had kreeg
er een vanaf die tijd. Alle doop- trouw- begraaf- en andere officiële aktes werden vanaf 1796 opgesteld in
de Nederlandse en Franse taal. Door de wetten van Napoleon werden veel zaken vastgelegd die na 1815
werden overgenomen door de Nederlandse regeringen omdat zij veel verbetering hadden gebracht.
Zo mocht men na het overlijden van een partner niet meer binnen 1 jaar hertrouwen als er kinderen bij
betrokken waren. Wilde men eerder een huwelijk aangaan, moest daarvoor officieel toestemming worden
verleend door de betrokken partijen. De nog levende ouder werd bij wet aangesteld als voogd over de
minderjarige kinderen en van de overleden partner werd een familielid aangesteld als toeziend voogd.
Zowel de voogd als de toeziend voogd werden verantwoordelijk gehouden voor de scholing en de financiën
van de kinderen. Bij onenigheid werd een familieraad aangesteld bestaande uit 6 personen: 3 uit beide
families of goede bekenden bij ontbreken van familie in de nabije omtrek, onder toeziend oog van een
kantonrechter. Hierdoor werden kinderen en hun nalatenschappen veel beter beschermd. Scholing werd
gestimuleerd met een verplichte Franse taalles. Schutterijen waren er in iedere stad. Nu kregen ook de
dorpen een schutterij, ter verdediging maar ook dienstbaar bij brand en veiligheid. Landmetingen en
eigendommen werden nauwkeuriger vastgelegd. De belastingaanslagen werden daarbij aanzienlijk
verhoogd; de Franse schatkist had veel geld nodig. De strijd van Napoleon was toen nog lang niet
gestreden. In 1814 werd Napoleon verbannen en werden de aktes weer in de Nederlandse taal
beschreven. Maar hij kwam weer terug. Na de slag bij Waterloo in juni 1815 sloegen de Fransen uiteindelijk
op de vlucht en werd Napoleon in Parijs gedwongen afstand te doen van de troon.
In Zeeuws-Vlaanderen betekende 'landman' iemand die geheel zelfstandig het boerenbedrijf uitoefende en
minimaal 2 paarden bezat. Iemand die maar 1 paard en soms wel 5 koeien en pakweg 7 hectaren land
bezat, werd tot 'landarbeider' bestempeld. Het bovenstaande criterium gaf een precieze afbakening aan.
Het beroep van journalier, dat in de Franse periode werd gebruikt, duidt aan dat de man dagloner was.
Het beroep van laboureur, duidt aan dat de man akkerman/akkerbouwer was.
Het beroep van cultivateur, duidt aan dat de man landbouwer was.
Het beroep van particulier, duidt aan dat de man/vrouw zonder beroep was of rentenier.
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Kinderen uit het huwelijk van Jan de Schepper en Maria Wilsens:
(halfbroers en zussen van Gillis van Campen 4e gen.)

-

APOLONIA DE SCHEPPER

Apolonia de Schepper is geboren op 11 september 1717 te Stoppeldijk en overleed aldaar op 16 maart
1802, 85 jaar oud. Zij huwde met JACQUES VERHOEVEN, zoon van Jaques Verhoeven en Jossine Lemsen,
cultivateur te Stoppeldijk, die overleed als weduwnaar op 30 juni 1806, 70 jaar oud.
Overlijdensdatum: 16-3-1802 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Apolonie de Schepper Geboorteplaats: Stoppeldijk, Gehuwd Leeftijd: 85 jaar
Partner: Jaques Verhoeven Beroep: Laboureur
Vader: Jean de Schepper
Moeder: Marie Wilsens
Overlijdensdatum: 30-6-1806 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Jacques Verhoeven Geboorteplaats: Niet vermeld, Weduwnaar Leeftijd: 70 jaar, Cultivateur
Partner: Appollonie de Schepper
Vader: Jacques Verhoeven
Moeder: Jossine Lemsen

-

ANDRIES DE SCHEPPER

Andries de Schepper is geboren in 1720 te Stoppeldijk.
Hij huwde (1) met CORNELIA ARLEVEIJ (Harleveij). Zij is een familierelatie van Pieter Harleveij die huwde in
1729 met Maria van Campen (2-1). Mogelijk een dochter, maar dit is niet zeker.
Andries huwde (2) op 30 mei 1764 (ondertrouw) met LIVINA JANSSEN, j.d. uit Stoppeldijk.
Datum ondertrouw: 30-05-1764 Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd kerk te Hulst
Bruidegom: Andries de Schepper, Weduwnaar, Woonplaats: Hulsterambacht
Bruid: Levina Janssen Geboorteplaats: Stoppeldijk J.d. Woonplaats: Stoppeldijk
Vorige partner bruidegom: Cornelia Arlevij

-

ANNA CATHARINA DE SCHEPPER

Anna Catharina de Schepper is geboren in 1724 te Stoppeldijk (Heernisse nr. 9, Serpauluspolder).
Haar naam komen we veel tegen als doopgetuige bij de kinderen van Gillis van Campen (zie: 4 e generatie).
Waarschijnlijk hebben Anna Catharina en Gillis veel lief en leed met elkaar gedeeld. Anna Catharina huwde
3 keer en heeft 3 keer haar echtgenoot ten grave gedragen. Ook zij behaalde een uitzonderlijke hoge
leeftijd in een periode waarin de gemiddelde leeftijd niet hoger was dan 40 - 50 jaar. Zij overleed op 5 mei
1804, als weduwe, 80 jaar oud in Terhole. Anna Catharina de Schepper huwde:
(1) GILLIS LAUWERS (1699-1753), hoefsmid en landman, weduwnaar van Anna de Wilde, op 3
november 1743, wonend op een boerderij in Terhole, Notendijk 4, waar hun 3 zonen zijn geboren:
1-A: JACOBUS LAUWERS is geb. 16 febr. 1745 en ovl. op 10 maart 1820, 75 jr. oud. Hij huwde in
1769 met Petronella Cappendijck van Cambron. 1-B: JOHANNES LAUWERS, geb. in 1746, huwde
in 1771 met Josina Coolsen uit Boschkapelle. 1-C: EGIDIUS LAUWERS, landbouwer in de Willem
Hendrikpolder, huwde in 1787 met Anna Catharina Andriessen uit Hengstdijk.
Gillis Lauwers overleed in 1753, 54 jaar oud.
(2) PIETER HEIJMAN, hoefsmid en landman op 3 maart 1754. Uit dit huwelijk is 1 zoon geboren:
1-D: PIERRE HEIJMAN, geboren in 1762, cultivateur, gehuwd met Catherina Serrarens. Zoon Pierre
ovl. op 1 jan. 1813 te Hulst, 51 jaar oud.
(3) JEAN PHILIPPE DE BRULE op 11 augustus 1765. Uit dit huwelijk is 1 dochter geboren:
1-E: APOLONIA DE BRULE (1769-1833). Apolonia werd de volgende eigenaresse van de boerderij
Notendijk nr. 4 in Terhole.
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Datum trouw: 03-11-1743 Plaatsnaam kerk: Hulst Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Gillis Lauwers Geboorteplaats: Puurs (B), weduwnaar, Woonplaats: Lamsweerde
Bruid: Anna Katharina de Scheppers Geboorteplaats: St. Paulipolder, j.d., Woonplaats: ter Role
Vorige partner bruidegom: Anna de Wilde
Datum trouw: 03-03-1754 Plaatsnaam kerk: Hulst Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Pieter Heijman Geboorteplaats: Hontenisse J.m. Woonplaats: Hontenisse
Bruid: Anna Catharina Scheppers Geboorteplaats: St. Paulipolder, Weduwe, Woonplaats: ter Role
Vorige partner bruid: Gillis Lauwers
Datum trouw: 11-08-1765 Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd Plaatsnaam kerk: Hulst
Bruidegom: Jan Filip de Brune Geboorteplaats: Anis (Henegauwe) J.m. Woonplaats: Lamswaarde
Bruid: Anna Catharina de Scheppers Geboorteplaats: Paulispolder Weduwe Woonplaats: Lamswaarde
Vorige partner bruid: Pieter Heijman
Overlijdensdatum: 5-5-1804 Overlijdensplaats: Hontenisse
Overledene: Anne Catharine de Schepper Geboorteplaats: Stoppeldijk, Weduwe, Leeftijd: 80 jaar
Partner: Philippe de Brule
Vader: Jean de Schepper Beroep: Cultivateur
Moeder: Marianne Wilsen
Overlijdensdatum: 10-3-1820 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Jacobus Lauwers Geboorteplaats: Niet vermeld, Weduwnaar, Leeftijd: 75 jaar, Particulier
Partner: Pieternella Cappendijk
Vader: Gillis Lauwers
Moeder: Anna Catharina de Schepper
Geboortedatum: 31-03-1791 Geboorteplaats: Willem Hendrikspolder, gem. Graauw en Langendam
Dopeling: Jacobus Ferdinandus Lauwers
Vader: Egidius Lauwers (1-C) Opmerking: van Terhole. Beroep: paardesmid en cabaretier (=herbergier)
Moeder: Anna Catharina Andriessen Opmerking: van Hengstdijk
Getuige: Jacobus Lauwers en MARIA ANNA VAN CAMPEN (2-7-1) (dr.v.Gillis 2e gen w. W-H Polder)

JACOBUS (Jaque) LAUWERS, de oudste zoon van Anna Catharina de Schepper, was marechal ferrant (=
hoefsmid). Het is aannemelijk dat hij een groot liefhebber was van paarden. Hij trouwde in 1769 met
PETRONELLA CAPPENDIJCK, dochter van Jean Cappendijck en Theresia Voet. Zij woonden op de boerderij
Cattersput 1 te Pauluspolder, wijk Rapenburg, waar hun 12 kinderen zijn geboren. Jaque Lauwers en
Petronella Cappendijck zorgden er voor dat hun kinderen goed onderwijs kregen zoals hun ouders dat aan
hen hadden meegegeven. Jaque en Petronella genoten het vertrouwen van de boerenelite; twee dochters
trouwden met boerenzonen die later het ambt vervulden van burgemeester. Een dochter trouwde met een
rijtuigmaker en een dochter met een schoenmaker, die het materiaal had voor paardentuigen; een familie
met ambachtelijke beroepen die allemaal met paarden hadden te maken. Dit gezin onderhield nauwe
banden met de familie VAN CAMPEN en was via moeders zijde een familierelatie.
12 Kinderen uit het huwelijk van Jacobus Lauwers (1-A) en Petronella Cappendijck:
1-A-1: Dopeling: Joannes Franciscus Lauwers
Doopdatum: 20-02-1770 Geboortedatum: 20-02-1770
Getuige: Joannes Franciscus Cappendeijck en Anna Catharina de Schepper
Jean Francois, beroep marechal ferrant, is gehuwd met Dorothee Heijens, gevestigd te Ossenisse alwaar hij
is ovl. op 24 maart 1820, 50 jr. oud.
1-A-2: Dopeling: Judoca Lauwers
Doopdatum: 31-03-1771 Geboortedatum: 31-03-1771
Getuige: Joannes Philippus du Brulle en Theresia Voet
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1-A-3: Dopeling: Maria Anna Lauwers
Doopdatum: 02-07-1772 Geboortedatum: 01-07-1772
Getuige: Petrus Cappendeijck en MARIA WILSENS
Maria Anna Lauwers huwt in 1799 met Henri Jean Beerten, beroep: charron (=rijtuigmaker) te Stoppeldijk.
1-A-4: Dopeling: Maria Catharina Lauwers
Doopdatum: 07-10-1773 Geboortedatum: 06-10-1773
Getuige: Joannes Lauwers en Maria Joanna Cappendijck
1-A-5: Dopeling: Apollonie Lauwers
Doopdatum: 11-12-1774 Geboortedatum: 10-12-1774
Getuige: Franciscus Cappendijck en Apolonia de Schepper
Apolonia Lauwers huwt in 1800 met Josse Hendericks, beroep: cordonnier (=schoenmaker)
1-A-6: Dopeling: Petrus Jacobus Lauwers
Doopdatum: 02-02-1776 Geboortedatum: 01-02-1776
Getuige: Egidius Lauwers en Maria Cappendijck
1-A-7: Dopeling: Egidius Lauwers
Doopdatum: 11-05-1777 Geboortedatum: 10-05-1777
Getuige: Egidius Cappendijck en Josina Verhoeven (echtgenote van Gillis van Campen 4e gen)
1-A-8: Dopeling: Maria Joanna Lauwers
Doopdatum: 01-10-1778 Geboortedatum: 30-09-1778
Getuige: Mattheus Heijman (broer van Pieter) en Maria Joanna Cappendijck
Maria Anna Lauwers huwt op 9 juli 1806 met Cornelis van Esbroeck, landbouwer en burgemeester (18491853) te Stoppeldijk. Zij woonden op een boerderij aan de Hengstdijksekeiweg nr 4. Uit dit huwelijk zijn 5
kinderen geboren; Maria Anna ovl. op 9 maart 1823, 44 jaar oud. Drie maanden later hertouwde Cornelis
met Catharina van Trappen afkomstig uit Stoppeldijk, van beroep landbouwster. Zijn zwager uit zijn eerste
huwelijk Pieter Lauwers (1-A-11) was getuige bij dit huwelijk wat er op wijst dat hij ermee instemde dat zijn
zwager zo kort na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde. Voorts was ook Pieter Verstraeten (landbouwer
en paardenfokker x 1812 Isabella van Esbroeck) de zwager van Cornelis, getuige bij dit huwelijk.
1-A-9: Dopeling: Anna Catharina Lauwers
Doopdatum: 11-02-1780 Geboortedatum: 10-02-1780
Getuige: Antonius Cappendijck en Josina Lemsen (schoonmoeder van Apolonia de Schepper)
1-A-10: Dopeling: Egidius Lauwers (tweeling met Anna Catharina)
Doopdatum: 11-02-1780 Geboortedatum: 11-02-1780
Getuige: Egidius Lauwers en Apolonia van Eltens
1-A-11: Dopeling: Petrus Lauwers
Doopdatum: 25-11-1781 Geboortedatum: 24-11-1781
Getuige: Petrus Heijman en Anna Catharina Crombeen (gehuwd met Petrus Cappendijck)
Pieter Lauwers, beroep marechal ferrant, huwt in 1812 met Elisabeth Collosaer uit Boschkapelle. Pieter
volgde zijn vader op als hoefsmid in Terhole. Hun zoon Ferdinandus Josephus Lauwers huwt in 1850 met
ROSALIA VAN CAMPEN, dochter van JAN VAN CAMPEN en Francisca van de Keer. Zie: 5e gen.
1-A-12: Dopeling: Francisca (Francoise) Lauwers
Doopdatum: 29-10-1785 Geboortedatum: 28-10-1785
Getuige: Antonius Cappendeijck en Apolonia de Brulee
Francoise Lauwers huwt op 13 mei 1809 met Corneille van Trappen, zoon van Pieter van Trappen en Marie
Coolsen, landbouwer en burgemeester (1822-1848) te Stoppeldijk. Hij werd in deze functie opgevolgd door
zijn zwager Cornelis van Esbroeck. Corneille van Trappen had een broer: Johannes Baptist van Trappen die
burgemeester werd te Hengstdijk (1845-1853). Corneille en Johannes Baptist van Trappen zijn beide
opgegroeid bij ADRIAAN VAN CAMPEN (4-1 oudste zoon van Gillis, zie: 4e gen.)
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-

FRANCISCUS ADRIANUS DE SCHEPPER

Franciscus (Francies) Adrianus de Schepper is geboren op 21 januari 1734 te Stoppeldijk
(Serpauluspolder). Francies huwde met MARIA ANNA JANSSEN, j.d. uit Stoppeldijk. Bij de doop van hun
dochter Anna Catharina de Schepper op 26 januari 1778 zijn EGIDIUS (Gillis) VAN CAMPEN (4e gen) en
Anna Catharina de Schepper (zus van Francies) doopgetuigen.
Doopdatum: 26-01-1778 Geboortedatum: 26-01-1778 Plaatsnaam doop: Hulst e.o. Geb.: Cambron
Dopeling: Anna Catharina de Schepper
Vader: Franciscus Adrianus de Schepper Opmerking: van Serpauluspolder
Moeder: Maria Anna Janssen Opmerking: van Stoppeldijk
Getuige: EGIDIUS VAN CAMPEN en Anna Catharina de Schepper
Anna Catharina de Schepper, dochter van Francies, huwt op 27 okt. 1810 met Judocus Borm (1782-1829),
landbouwer te Stoppeldijk. De vader van Judocus Borm is, gelijk als Maria Wilsens, geboren in het
Belgische Stekene.
Francies de Schepper is overleden voor 1783. Op 7 september 1783 huwt Maria Anna Janssen, weduwe
van Francies A. de Schepper, wonend te Cambron, met JACOBUS LEMSEN (1754-1849), landman, j.m. uit
Hontenisse. Op 17 oktober 1754 huwt Jacobus Lemsen 49 jr., weduwnaar van Marianna Jansen, met
MARIA CATHARINA VAN CAMPEN 31 jr. (4-7 dochter van Gillis, zie: 4e gen.)

Uit het huwelijk van Adriaan van Campen en Maria Wilsens zijn 2 kinderen bekend:
3-1 EGIDIUS VAN CAMPEN
Egidius (Gillis), geboren op 22 september 1736, is de volgende stamhouder. Zie: 4e generatie.
Bij het overlijden van Adriaan in 1783 wordt vermeld dat hij 1 meerderjarige wees achterlaat.
3-2 JOHANNES VAN CAMPEN
Johannes is geboren op 11 augustus 1739 en is jong overleden.
Van beide zonen zijn geen doopaktes gevonden. Door een overlijdensakte van zoon Gillis in 1805 is
duidelijk dat hij een zoon is van Adrianus van Campen en Maria Wilsens.
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 11 Aktedatum: An XIII (jaar 13)
Gemeente: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 20-1-1805. Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Gille van Campen
Geboorteplaats: Niet vermeld
Burgerlijke staat: Weduwnaar
Leeftijd: 68 jaar
Beroep: Laboureur
Partner: Judoce Verhoeven
Vader: Adrien van Campen
Moeder: Marie Wilsens
Opmerkingen: Republikeinse datum: 30 Nivose an XIII.
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Adriaan van Campen en Maria Wilsens waren vanaf hun huwelijk in 1735 gevestigd in de Pauluspolder
aan de Margaretsedijk, op Heernisse nr. 9 (boerderij nr. 12). De grootte bedroeg in 1769 ruim 96 gemeten
( 1 gemet = 44 are en 56 centiare). Voor die tijd een aanzienlijke hofstede. Deze boerderij kende in de 18e
eeuw verschillende eigenaren. Zij was in 1668 eigendom van Joos de Schepper, die eigenaar was van
meerdere boerderijen. De Margaretsedijk werd na 1800 onder Stoppeldijk aangeduid.
Bewoners van de verdwenen boerderij (nr. 12) Heernisse nr. 9 aan de Margaretsedijk:
1668

Joos de Schepper

1700-1735

Jan de Schepper fs.Joos (+ Pauluspolder 1735)
1x Cathalina Neefs (+ Pauluspolder 1709)
2x Maria Wilsens (*Stekene 1694)

1735-1783

Adriaan van Campen fs.Gillis (*Havenpolder 1709 + Pauluspolder 1783)
Maria Wilsens (weduwe van Jan de Schepper)

1783-1810

Gillis van Campen fs. Adriaan (*Pauluspolder 1736 + Stoppeldijk 1805)
Josijna Verhoeven (*Lamswaarde 1741 + Stoppeldijk 1810)

1810-1850

Jacobus (Jaque) van Campen fs. Gillis (*Stoppeldijk + Stoppeldijk 1835)
Maria Catharina de Maat (*Boschkapelle 1776 + Stoppeldijk 1850)

1850-1862

Kinderen van Jaque van Campen:
Brictus van Campen (*Stoppeldijk 1808 + Stoppeldijk)
Johannes van Campen (* Stoppeldijk 1814 + Hontenisse 1859)
Cornelia Petronella Burggrave (*Ossenisse 1823 + Hontenisse 1857)
Cornelis Adriaan van Campen (*Stoppeldijk 1815 + Stoppeldijk 1886)
Elisabeth Verdurmen (*Stoppeldijk 1821)
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Soms maken doopgetuigen de familierelaties duidelijk.
Op 22 oktober 1754 is Adrianus van Campen doopgetuige bij Adrianus, zoon van Joannes van de Keere en
Adriana Catharina de Roij. Deze familie komt ook voor bij de 4e en 5e generatie.
Doopdatum: 19-02-1736
Geboortedatum: 18 februari, 5 uur ’s morgens
Plaatsnaam doop: Hontenisse e.o.
Geboorteplaats: Hontenisse
Dopeling: Adrianus van Cruijce
Vader: Joannes van Cruijce
Moeder: Maria Dirickx
Getuige: Petrus Herleveij en Maria Wilsens
Doopdatum : 31-1-1754
Dopeling: Anna Catharina de Schepper
Geboortedatum : 30 januari, 4 uur 's nachts, Ossenisse
Vader: Andreas de Schepper
Moeder: Cornelia Herleveij
Getuigen : Adrianus van Campen en Anna Servaes
Datering: 22-10-1754
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Doopdatum: 22-10-1754
Geboortedatum: 21-10-1754
Plaatsnaam doop: Hulst e.o.
Geboorteplaats: Dullaart
Dopeling: Adrianus van de Keere
Vader: Joannes van de Keere
Moeder: Adriana Catharina de Roij
Getuige: Adrianus van Campen en Maria Magdalena Scheppers
Datering: 17-02-1771
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Doopdatum: 17-02-1771
Geboortedatum: 16-02-1771
Plaatsnaam doop: Boschkapelle
Geboorteplaats: Boschkapelle
Dopeling: Elisabeth de Schepper
Vader: Franciscus de Schepper
Opmerking: Geboren in Pauluspolder.
Moeder: Maria Anna Jansens
Opmerking: Geboren Stoppeldijk Axelambacht
Getuige: Adrianus van Campen en Livina Jansens
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Bedijking der polders (boven) en de woonplaatsen van de eerste drie generaties (onder)
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2

1
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Egidius
van Campen
1736 - 1805

4e generatie
49
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Egidius (Gillis) van Campen
Is de oudste zoon van ADRIAAN VAN CAMPEN en MARIA WILSENS,
geboren op 22 september 1736 aan de Margaretsedijk Heernisse nr. 9 Pauluspolder boerderij nr. 12 in de
gemeente Stoppeldijk. Hij werd vernoemd naar zijn grootvader EGIDIUS VAN CAMPEN (2 e gen) en groeide
op in deze boerderij samen met zijn ½ broers en zusjes: de kinderen de Schepper.
Na het overlijden van zijn jongere broertje Jan bleef Gillis over als enig kind en als enige naamdrager van
deze stam ‘VAN CAMPEN’. Zijn vader Adriaan had namelijk 2 broers: Oom Gillis was pachter van een
boerderij te Graauw waar zijn enige dochter Maria Anna is geboren. Oom Jan, gevestigd in Hengstdijk, kreeg
7 kinderen: 4 zonen en 3 dochters, waarvan 2 kinderen jong zijn overleden en 3 kinderen ongehuwd zijn
gebleven. Van de 4 zonen kreeg alleen Adriaan (2-5-4) kinderen die kort na de geboorte zijn overleden. Er is
een gezegde: ‘De boom is nog niet dood als er een tak afknapt’ en dat is zeker hier het geval. Deze boom
zou nog veel vruchten gaan dragen: Gillis ontmoette een energieke dame JUDOCA VERHOEVEN waarmee hij
trouwde op 2 juni 1765 en werd vader van 17 kinderen.

Judoca Verhoeven
Is de dochter van Jaques Verhoeven en Catherine Verdurmen. Judoca kwam uit een grote familie van
landbouwers. Zij is geboren in 1741 te Lamswaarde en werd ook Josijna genoemd. Gillis en Judoca
trouwden op 2 juni 1765 in de grote kerk van Hulst onder de Nederduits gereformeerde gezindte en
dezelfde dag in de RK kerk van Hontenisse.
In Cambron woonde tante KATHARINA VAN CAMPEN (2-2), inmiddels weduwe van Joos van de Weerde. Dit
huwelijk is kinderloos gebleven en tante Katharina kon wel hulp gebruiken op de boerderij aan de
Cambronsestraat 4, 4581 RT Vogelwaarde Cambronpolder boerderij nr. 8. Gillis en Judoca kwamen
hierdoor na hun huwelijk in 1765 bij haar inwonen. Uit het huwelijk van Gillis en Judoca werden 17
kinderen geboren tussen 1766 en 1785; allemaal zijn zij geboren in deze boerderij, behalve de jongste
dochter Anna. Inmiddels hertrouwde tante Katharina op 67-jarige leeftijd met de weduwnaar Jan van
Remortel, die uit zijn eerdere huwelijk 7 kinderen had, waarvan zoon Thomas van Remortel interesse had
voor de boerderij in Cambron.
Vader Adriaan werd in 1738 eigenaar van de boerderij aan de Margretsedijk die in 1769 bijna 40 ha.
omvatte in de Pauluspolder. Hij werd omschreven als ‘landman’, wat aangeeft dat hij zelfstandig deze
boerderij runde. Adriaan overleed als weduwnaar op 7 april 1783, 74 jaar oud. Gillis was toen 47 jaar oud
en vader van 16 kinderen, waarvan er toen al 7 kinderen waren overleden. Na het overlijden van vader
Adriaan kwamen Gillis en Judoca terug naar de boerderij aan de Margretsedijk, waar op 23 januari 1785
hun jongste dochter Anna werd geboren. Kort daarna overleed ook Anna op jonge leeftijd.
Gillis en Judoca moeten sterke en energieke mensen zijn geweest die met plezier zorgden voor hun gezin
en bedrijf. Samen konden zij het leven goed aan, ondanks het verlies van zoveel kleine kinderen. Op vier
maanden na waren zij 40 jaar getrouwd, wat in die tijd een unicum was. Zij leefden in een tijd van
economische voorspoed. Vanaf 1750 kreeg de boerenbevolking het aanzienlijk beter. Gillis en Judoca
behoorden tot de boerenelite en kochten meerdere percelen en huizen die later zouden worden verdeeld
onder hun kinderen: 5 zonen en 4 dochters die de huwbare leeftijd bereikten. De dochters Marie Anne,
Maria Catharina, Apolonia en Jaqueline trouwden alle met landmannen. De oudste zoon Adriaan trouwde
met een weduwe die pachteres was van een boerderij in Rapenburg. Zoon Jaque volgde zijn vader op als
landman aan de Margaretsedijk. Francies werd winkelier in Boschkapelle en Pieter werd daar landman bij
het Veer. De jongste zoon Jan werd landman in Rapenburg.
Toen Gillis overleed op 20 januari 1805 (68 jr.) bleef Judoca achter met nog 4 ongehuwde kinderen. De
aangifte van het overlijden van Gillis werd gedaan te Stoppeldijk door Jean van Craenenbroeck en Jean
Antoine de Groot, beide als buren. Judoca overleed 5 jaar later, op 7 mei 1810 (69 jr.). De aangifte werd
toen gedaan door haar zoon Jaque en schoonzoon Theodoor van de Keer.
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Datum trouw: 2-6-1765
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd. Plaatsnaam kerk: Hulst
Bruidegom: Gillis van Campen Geboorteplaats: Pauluspolder Burgerlijke staat: J.m. Woonplaats: Cambron
Bruid: Josina Verhoeven Geboorteplaats: Lamswaarde Burgerlijke staat: J.d. Woonplaats: Lamswaarde
Datum trouw: 2-6-1765 Kerkelijke gezindte: Rooms Katholiek Plaatsnaam kerk: Hontenisse
Bruidegom: Egidius Campen
Bruid: Judoca Verhoeve
Getuige: Joannes Babtist Ingels en Alexander Vereeken
Overlijdensdatum: 20-1-1805. Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Gille van Campen
Geboorteplaats: Niet vermeld
Burgerlijke staat: Weduwnaar Leeftijd: 68 jaar Beroep: Laboureur
Partner: Judoce Verhoeven. Vader: Adrien van Campen. Moeder: Marie Wilsens
Overlijdensdatum: 7-5-1810 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Josina Verhoeven
Geboorteplaats: Hontenisse
Burgerlijke staat: Weduwe Leeftijd: 69 jaar Beroep: Cultivatrice
Partner: Gilles van Campen. Vader: Jacques Verhoeven. Moeder: Catherine Verdurmen

Boerderij Cambronsestraat 4, 4581 RT Vogelwaarde, waar 16 van de 17 kinderen zijn geboren.

17 Kinderen uit het huwelijk van Gillis van Campen en Judoca Verhoeven:
Dopeling en getuigen

Doopdatum

Burg. staat

4-1

Adrianus van Campen

22-04-1766

Gehuwd in 1796 met
Apolonia Andriessen,
wed. van Pieter van
Trappen

4-2

Jacobus van Campen

12-03-1767

Jong ovl.

4-3

Maria Anna van Campen

27-03-1769

Gehuwd in 1792 met
Cornelis Rosseel

4-4

Petrus van Campen
Get: Petrus Arleveij en
Maria Wilsens

29-04-1770

Jong ovl.
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Kinderen
4-1-1 Pieter
4-1-2 Josina
4-1-3 Jacobus
4-1-4 Cornelis

pagina
58
59
59
61
65

4-3-1 -> 4-3-5

65
66

4-5

Jacobus van Campen
Get.: Jacobus Waertel en
Anna Catharina de Schepper

30-03-1771

Jong ovl.

4-6

Maria Catharina van Campen
Get: Joannes Philippus du
Brulle en Maria Wilsens

13-04-1772

4-7

Jacobus (Jaque) van Campen
Get: Andreas de Schepper en
Apollonia Verhoeven

29-04-1773

Gehuwd in 1803 met
Jacobus Lemsen,
Wedn. van Marianne
Janssen
Gehuwd in 1797 met
Maria de Maat

4-8

Franciscus (Francies) van
Campen
Get: Franciscus de Schepper
en Levinus Janssens

17-04-1774

4-9

Apolonia van Campen
Get: Joannes Colsen en
Apolonia de Schepper

23-04-1775

Gehuwd in 1811 met
Jaques Serrarens

4-10

Petronella van Campen
Get: Jacobus Verhoeven en
Anna Catharina de Schepper

07-03-1776

Jong ovl.

79

4-11

Joannes van Campen
Get: Jacobus Waartel en
Anna Catharina de Schepper

24-02-1777

Jong ovl.

79

4-12

Jacoba (Jacqueline) van
Campen
Get: Jacobus Verhoeven en
Catharina de Schepper

17-10-1778

Gehuwd in 1808 met
Theodoor van de Keer

4-13

Joannes van Campen
Get: Jacobus Waertel en
Anna Catharina de Schepper

23-10-1779

Jong ovl.

80

4-14

Petronella van Campen
Get: Jacobus Lauwers en
Maria Catharina Kolsen

09-12-1780

Jong ovl.

80

4-15

Petrus (Pierre) van Campen
Get: Jacobus Waertel en
Anna Catharina de Schepper

22-03-1782

Gehuwd in 1809 met
(1)Elisabeth Verdurmen

Gehuwd in 1803 met
Anna M. van de Voorde

Gehuwd in 1829 met
(2) Anna C. Staal
_

4-16

4-17

Joannes (Jan) van Campen
Get: Joannes Kolsen en
Apolonia de Schepper

03-03-1783

Anna van Campen
Get: Jacobus Lemsen en
Berberina Waartel

23-01-1785

66

Geen kinderen bekend

66

4-7-1 Marie Colette
4-7-2 Gille Jaque
4-7-3 Adrien
4-7-4 Brixe
4-7-5 Apolonia
4-7-6 Joannes
4-7-7 Cornelis Adriaan

69
69
72
72
72
72
74

Geen kinderen bekend

74

4-9-1 -> 4-9-11

75

4-12-1 -> 4-12-4

4-15-1 Izabella
4-15-2 Pieter
4-15-3 Jean
4-15-4 Maria Anne
4-15-5 Apolonia
4-15-6 Marianna
4-15-7 Judocus
4-15-8 Cornelis
4-15-9 Paulina
4-15-10 Jacobus
4-15-11 Coleta
4-15-12 Maria
4-15-13 Gijsbrecht
4-15-14 Pieter

Volgende stamhouder
Jong ovl.
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79

80
81
81
81
81
81
81
81
82
82
82
83
83
83
85
84

Woonplaatsen Gillis van Campen (4e gen) en kinderen

Vogelwaarde

Jaque /
Pieter

Pieter Verstraaten

Boschkapelle

Francies Vereecken
Johannes

Provinciale weg
Pieter

Fam. Vereecken

Boerderij
45

Plaats
Vogelwaarde

Tijdvak
1828- 1832
1832-1849
1809-1869
1860-1884

Bewoners

Jaque (4-7)
Pieter (4-15)
27
Hoeve ‘Veerwijk’
Pieter (4-15)
Boschkapelle
Zoon Pieter (4-15-14)
49
Rapenburg
Francies Vereecken x A.M. van Trappen
51
Rapenburg
1783-1822
Johannes (4-16)
33
‘Pauwhof’
Geboortehuis Johannes, Francies en Andries Vereecken
Francies
(4-8) x Maria van de Voorde, winkelier te Boschkapelle
Marie Anna (4-3) x Cornelis Rosseel, landbouwer ‘Eduardhoeve’ W.H.Polder te Graauw
Maria Catharina (4-6) x Jacobus Lemsen, landbouwer binnen de stadsmuren van Hulst
Jaqueline (4-12) x Theodoor van de Keer, landbouwer te Stoppeldijk, plaats niet bekend.
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4-7-2
GillisJacobus
Gemeente
secretarie

Gillis/
Jaque/
Brictus
Johannes
Cornelis
Adriaan

Pieter
Rosseel /
Cornelis
Serrarens

Apolonia
x Jac.
Serrarens

Gillis

8
12

Cambron
Margaretse Dijk

48

Rapenburg

1766-1784
1735-1783
1783-1810
1810-1850
1850-1862
1796-1841

46

Pauluspolder

1830-1858

39

Rapenburg

1829-1848
1848-1859
1811-1847
1847-1883

Pauluspolder
gemeente Stoppeldijk

5

Cambron
gemeente Stoppeldijk

Gillis x 1765 Judoca Verhoeven (4e gen)
Adriaan (1709-1783) x Maria Wilsens (3e gen)
Gillis (1736-1805) Judoca Verhoeven + 1810
Jaque (4-7) + 1835 x Maria de Maat + 1850
3 zonen van Jaque en Maria de Maat
Boerderij fam. van Trappen >
Apolonia Andriessen x Adriaan (4-1)
Gillis Jacobus (zoon van Jaque) x Maria Weemaes,
weduwe v. judocus Borm
Pieter Rosseel, zn.v. Maria A. v. Campen (4-3)
Cornelis Serrarens, zn.v. Apolonia v. Campen (4-9)
Apolonia van Campen (4-9) x Jacobus Serrarens
Zoon Petrus C. Serrarens x Christina van Trappen
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4-1 ADRIANUS VAN CAMPEN * 22 april 1766 + 7 febr. 1841, 74 jr.
In 1796 is ADRIAAN VAN CAMPEN uit Stoppeldijk, j.m. 30 jr., gehuwd met de 36-jarige APOLONIA
ANDRIESSEN, weduwe van PIETER VAN TRAPPEN met 3 kinderen:
 Corneille (Cornelis) van Trappen, geboren 4 juni 1784, is 1 jaar oud als zijn moeder MARIA
COOLSEN overlijdt in 1785. Hetzelfde jaar overlijdt ook zijn enige en jongere broertje Petrus.
Op 4 juni 1786 hertrouwt zijn vader PIETER VAN TRAPPEN met de niet eerder gehuwde jonge
dame APOLONIA ANDRIESSEN uit de Melopolder. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren:
 Maria Anna van Trappen, geboren 16-02-1787
 Joannes Baptista van Trappen, geboren 25-06-1788, ovl. in 1864.
Als Apolonia Andriessen in 1796 huwt met Adriaan van Campen zijn de kinderen van Trappen in de leeftijd
van 8 tot 12 jaar oud. Uit het huwelijk van Adriaan en Apolonia worden 4 kinderen geboren: 3 zonen en 1
dochter, waarvan het meisje op 6-jarige leeftijd komt te overlijden. Samen groeiden zij op in de boerderij nr.
48 in de Stoppeldijk-polder. (C-173) Nu Rapenburg 152, 4581 AG Vogelwaarde. Adriaan van Campen
onderhield deze boerderij als werkman, wat in deze een vertekend beeld geeft. Hij was tevens de stiefvader
van de kinderen van Trappen.
Vanaf 1753 was deze boerderij eigendom van Cornelis Coolsen, die in 1783 overging naar zijn dochter
Maria Coolsen gehuwd met Pieter van Trappen. Na hun overlijden werden de kinderen van Trappen
eigenaar met Apolonia Andriessen als pachteres, totdat de oudste zoon Corneille van Trappen huwde met
Francisca Lauwers in 1809 (zie: 3e gen. 1-A-12). Francisca kwam uit een familie van hoefsmeden en is een
kleindochter van Anna Catharina de Schepper die de peettante is van zes broers en zussen van Adriaan.


Cornelis van Trappen is in 1832 eigenaar van heel veel percelen bouwland, weiland, rietland,
water en de boerderij C-173, die uitgroeide tot een groot domein bij een kreek ‘Het Koegat’ wat nu
een natuurreservaat is. Tevens was Cornelis eigenaar van nog 5 ‘huizen en erven’ (boerderijen)
waarvan hij er 4 verpachtte: kadaster-nrs. C-109, C-164, C-211, D-77 en D-78.

Cornelis van Trappen en Francisca Lauwers kregen 13 kinderen, waarvan 9 kinderen al heel jong zijn
overleden. Hun zoon Pieter van Trappen bleef ongehuwd. Hij ovl. in 1882, 56 jr. oud. Er bleven 3 dochters
over die de huwbare leeftijd bereikten. De oudste dochter: Maria Anna van Trappen huwde in 1835 met
Francies Vereecken. Zij erfden de boerderij C-164 = boerderij nr. 49: Nu Rapenburg 133a, 4581 AC
Vogelwaarde. Dit bedrijf stond bekend om zijn paardenfokkerij. Daarnaast stond de boerderij nr. 46, nu
Rapenburg 119, 4581 AC Vogelwaarde, waar de familie Verstraaten woonde, ook bekend van de
paardenfokkerij. Op 31 dec. 1848 deden de gebroeders Pieter en Cornelis Serrarens aangifte van het
overlijden van Johannes Verstraten, 24 jr., ongehuwd, naaste buur, waarvan zijn vader Pieter Verstraten
een half jaar eerder was overleden. Dit vertelt wel iets over de goede onderlinge verhoudingen.
De ouderlijke boerderij C-173 boerderij nr. 48 ging in 1848 over naar de middelste dochter Christina van
Trappen (1824-1908), die huwde met Pieter Serrarens (1817-1888), zoon van Jacobus Serrarens en
APOLONIA VAN CAMPEN (zus van Adriaan). (zie: schilderij 4e gen 4-9-5). Vanaf 1897 werd deze boerderij
voortgezet door zoon Petrus F. Serrarens (1854-1896) gehuwd met Anna Maria Lemsen. Zijn broer Jacobus
Serrarens (1857-1943) was een erkend paardenfokker. Tot 1928 is deze boerderij in de familie gebleven.
In 1928 vond een grote koopdag plaats. Diens zoon Petrus C. J. Serrarens, gehuwd met Maria Louise
Vereecken (dochter van Constantinus Vereecken en Cornelia Verstraaten) verkocht toen een duur paard en
ging rentenieren.
De jongste dochter Apolonia van Trappen huwde in 1848 met Cornelis Serrarens, zoon van Jacobus
Serrarens en APOLONIA VAN CAMPEN (dubbel huwelijk). Zij betrokken boerderij nr. 11 in de
Hooglandpolder. Ook deze familie Serrarens kreeg naamsbekendheid vanwege het fokken van paarden.
Cornelis van Trappen was burgemeester van Stoppeldijk vanaf 1822 tot 1848, tevens loco-burgemeester
van Boschkapelle. Bij het overlijden van Cornelis van Trappen (1784-1848) op 7 nov. 1848, 64 jr. oud,
werd de aangifte gedaan door zijn schoonzoon Francies Vereecken, 47 jr., landbouwer, en Pieter Lauwers,
67 jr., hoefsmid, zwager van de overledene. De akte werd normaliter ondertekend door de burgemeester
maar die was overleden. Deze akte is toen opgenomen door Joannes Vereecken (broer van Francies) als lid
van de Raad. Joannes Vereecken (1805-1881) was landbouwer en werd burgemeester van Stoppeldijk
vanaf 1851 tot 1881 en van Boschkapelle vanaf 1868 tot 1881. Hij was tevens dijkgraaf van meerdere
polders. Joannes en Francies zijn broers van Andries Vereecken die woonde in Boschkapelle, welke de
grootvader is van Maria Louise Vereecken gehuwd met Petrus C. J. Serrarens.
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Andries is ook de grootvader van Maria Louise Vereecken die huwde met Ferdinandus van Campen (zie: 7e
gen). De gebroeders Francies, Joannes en Andries Vereecken zijn geboren in ‘Het Pauwhof’ boerderij nr.
33, Sasdijkweg 3-7, 4581 RP Vogelwaarde. Na het overlijden van Joannes Vereecken werd hier in 1883
door zijn enige zoon een nieuwe boerderij gebouwd die ‘Villa Vereecken’ of ‘Het Kasteelken’ werd genoemd.

Joannes Vereecken 7 nov. 1848, als lid van de Raad

Aktedatum: 09-05-1835 Aktenummer: 4 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Francies Vereecken Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 23 Beroep: Landbouwer
Bruid: Maria Anna van Trappen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 22 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Pieter Johannes Vereecken
Moeder bruidegom: Johanna Catharina Vergouwen
Vader bruid: Cornelis van Trappen Beroep: Burgemeester en landbouwer
Moeder bruid: Franciesca Lauwers Beroep: Particuliere
De namen Lauwers, van Trappen, van Campen, Serrarens, Vereecken en Verstraaten zijn vóór 1900
onlosmakelijk met elkaar verbonden door huwelijken, maar ook door de paardenfokkerij.
Volgens Van Broekhuizen ontstonden in 1890 de eerste hengstenstammen in Zeeuws Vlaanderen. Aan
het begin van de eerste wereldoorlog in 1914 werden er veel Belgische paarden in veiligheid gebracht in
Zeeuws Vlaanderen. In dit jaar werd het Stamboek voor het Nederlandse Trekpaard opgericht. Door het
mengen van beide ontstonden er paardenstammen die in de jaren 30 van de 20 e eeuw tot de absolute top
behoorden. Veel prijzen werden binnengehaald bij de nationale kampioenschappen door eigenaren die aan
voornoemde families verbonden waren. Uit het voorgaande mag blijken dat de basis van dit
indrukwekkende fokresultaat mede is gelegd rond 1850 in en rond Vogelwaarde. Meer over deze paarden
in hoofdstuk Josephus van Campen 6e gen.


Johannes Baptista van Trappen werd burgemeester van Hengstdijk vanaf 1845 tot 1853 en was
lid van het RK kerkbestuur. Door zijn huwelijk op 5 mei 1826 met Apolonia Krieckaert, weduwe
van Johannes Verdurmen, werd Johannes Baptista landman aan de Zuiddijk nr. 4 te Hengstdijk.
Hun huwelijksgetuigen waren Cornelis van Trappen, broer; Cornelis van Esbroeck, neef; Gijsbrecht
Krieckaert, broer en Pieter Verdurmen, zwager van de bruid.



Maria Anna van Trappen huwde op 3 juni 1815 met Jan Francies Schelfhout, landman te
Stoppeldijk, weduwnaar van Maria Anna Danckaert. Op 23 februari 1815 verloor Maria Anna
Danckaert het leven bij de geboorte van haar dochtertje Johanna Schelfhout. Ruim 2 maanden
later hertrouwde Jan Francies Schelfhout met Maria Anna van Trappen, die hierdoor stiefmoeder
werd van 4 hele jonge kinderen. Het meisje Johanna Schelfhout groeide uit tot een jonge dame en
trouwde op 18 april 1850 met JOSEPHUS VAN CAMPEN (zie: stamhouder 6 e gen). Jan Francies
Schelfhout werd kort na zijn huwelijk met Maria Anna van Trappen herbergier op perceel C-211
/Rapenburg 60. Dit perceel boerderij nr. 43 was eigendom van haar broer Cornelis van Trappen.
Naast deze herberg stond toen het gemeentesecretarie waar Cornelis van Trappen de geboortetrouw- en overlijdensaktes ondertekende. Maria Anna van Trappen overleed op 18 juni 1854 te
Stoppeldijk, als weduwe, 68 jaar oud.

Overlijdensdatum: 18-6-1854 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Maria Anna van Trappen Weduwe Leeftijd: 68 jaar Beroep: Werkvrouw
Partner: Jan Francies Schelfhout
Vader: Pieter van Trappen Moeder: Apolonia Andriessen
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Van de 3 zonen van Adriaan van Campen en Apolonia Andriessen dienden Pieter en Cornelis als militair bij
de Zeeuwse mobiele schutterij.
De oudste zoon Pieter (4-1-1) vestigde zich in Boschkapelle als werkman.
Het doet vermoeden dat zoon Jacobus (4-1-3) het werk van zijn vader overnam op de boerderij C-173, waar
uit 3 huwelijken zijn 13 kinderen werden geboren.
De jongste zoon Cornelis (4-1-4) werd huisschilder te Rapenburg nr. 114, later nr. 31, wat door zijn zonen
en kleinzonen daar werd voortgezet.

4 Kinderen uit het huwelijk van Adriaan van Campen en Apolonia Andriessen:
4-1-1 PIETER VAN CAMPEN
Geboortedatum: 11-10-1797 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aangifte door Pieter de Beulle, winkelier en Gerard de Nijs, werkman
29-04-1826 Stoppeldijk
Bruidegom: Pieter van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 28 Beroep: Arbeider
Bruid: Maria Cornelia Dobbelaere Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 30 Beroep: Arbeidster
Vader bruidegom: Adriaan van Campen
Moeder bruidegom: Apolonia Andriessen
Vader bruid: Johannes Dobbelaere
Moeder bruid: Cornelia Ongena

29-4-1826 Huwelijksakte van Pieter van Campen en Maria Cornelia Dobbelaere, ondertekend te Stoppeldijk door de
bruidegom Pieter van Campen (28 jr.). De bruid Maria Cornelia Dobbelaere (30 jr.) verklaarde niet te kunnen schrijven.
In de akte wordt vermeld dat haar beide ouders zijn overleden. Getuigen zijn Adriaan van Campen (60 jr.) vader van de
bruidegom; Jan Mangnus (60 jr.); Bernardus Johannes van Brissen (60 jr.) schoolonderwijzer; Albertus Lafeber (59 jr.)
veldwachter; allen als getuige; de laatste drie als goede vrienden van beide partijen. Het bruidspaar huwt bij Corneille
van Trappen, stiefzoon van Adriaan van Campen, die dan burgemeester is van Stoppeldijk. (handtekening rechtsboven)

In 1830 is Pieter militair. Functie: Schutter. (Bron: Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij 1830-1839).
Overlijdensdatum: 14-2-1876 Overlijdensplaats: Boschkapelle. Weduwnaar Leeftijd: 77 jaar
1-2-1872 Overledene te Boschkapelle: Maria Dobbelaar Gehuwd 74 jaar Partner: Pieter van Campen.
7 Kinderen uit het huwelijk van Pieter van Campen en Maria Anna Dobbelaer:
4-1-1-1 CHRISTINA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 11-06-1827 Geboorteplaats: Boschkapelle
6-9-1849 Overledene: Christina van Campen Leeftijd: 23 jaar
4-1-1-2 ADRIAAN VAN CAMPEN
Geboortedatum: 11-10-1828 Geboorteplaats: Boschkapelle
Aktedatum: 28-06-1867 Aktenummer: 27 Huwelijksplaats: Hontenisse
Bruidegom: Adriaan van Campen Leeftijd: 38 Beroep: Scheepstimmermansknecht
Bruid: Apolonia de Bakker Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 32 Beroep: Dagloonster
Vader bruidegom: Pieter van Campen Beroep: Werkman
Moeder bruidegom: Maria Anna Dobbelaar Beroep: Werkvrouw
Vader bruid: Jan Francies de Bakker
Moeder bruid: Maria Theresia Cabooter
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4-1-1-3 JACOBUS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 19-12-1830 Geboorteplaats: Boschkapel
Aktedatum: 08-06-1861 Aktenummer: 5 Huwelijksplaats: Boschkapelle
Bruidegom: Jacobus van Campen Leeftijd: 30 Beroep: Werkman. In 1892 Houtzager
Bruid: Anna Maria van der Veen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 29 Beroep: Werkmeid
Vader bruidegom: Pieter van Campen Beroep: Werkman
Moeder bruidegom: Maria Anna Dobbelaar Beroep: Werkvrouw
Vader bruid: Pieter Augustinus van der Veen Beroep: Werkman
Moeder bruid: Johanna de Vree Beroep: Werkvrouw
Geboortedatum: 29-08-1864 Geboorteplaats: Boschkapelle. Kind: Elisabeth van Campen
Vader: Jacobus van Campen. Moeder: Anna Maria van der Veen
Elisabeth van Campen huwt 07-10-1892 met Eduardus Augustinus van der Wielen,
Landbouwer aan het Kerkhofpad 12, 4581 BZ Vogelwaarde boerderij nr. 10 Stoppeldijkpolder.
Zoon van Pieter Judocus van der Wielen en Apolonia Staal
Kind: Rozalia van Campen
Bruidegom: Petrus Johannes Kint. Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd 28 Beroep: Hoefsmid
Bruid: Rozalia van Campen Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd: 28 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Theodorus Kint Beroep: Hoefsmid. Moeder bruidegom: Maria Cecilia Lambert
Vader bruid: Jacobus van Campen, beroep: houtzager. Moeder bruid: Anna Maria van der Veen
4-1-1-4 CORNELIS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 11-02-1834 Geboorteplaats: Boschkapelle
Cornelis van Campen, beroep Houtzager in Boschkapelle, huwde met Isabella de Rooij
4-1-1-5 APOLONIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 14-06-1836 Geboorteplaats: Boschkapelle
4-1-1-6 JUDOCA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 07-02-1839 Geboorteplaats: Boschkapelle
5-7-1851 Overledene: Judoca van Campen Leeftijd: 11 jaar
4-1-1-7 JOHANNA PIETERNELLA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 18-10-1840 Geboorteplaats: Boschkapelle
7-10-1841 Overledene: Johanna van Campen Leeftijd: 1 jaar

4-1-2 JOSINA JUDOCA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 05-10-1799 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Vader: Adriaen van Campen, landman
Moeder: Apolonia Andriessen
Aangifte door Judocus de Schepper, molenaar, 42 jr. en Adriaen Mannaert, brouwer, 49 jr.
23-1-1806 Overledene: Josine Judoca van Campen Leeftijd: 6 jaar
4-1-3 JACOBUS (Jaques) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 24-11-1801 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Getuigen: Adriaen Mannaert en Cornelis Schelfhout, laboureur
Jacobus huwde drie keer. Voor de geboorte van zijn 13 e kind op 24 mei 1855 is Jacobus ovl. op 1 april
1855. In ditzelfde jaar 1855 verloor zijn weduwe Rosalia Pieters ook twee van haar kinderen en werd zij
winkelierster te Stoppeldijk.
10-07-1830 Stoppeldijk
Bruidegom: Jacobus van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 28 Beroep: Werkman
(1) Bruid: Cornelia Aarsen Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd: 25 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Adriaan van Campen, landbouwer
Moeder bruidegom: Appolonia Andriessen
Vader bruid: Andries Aarsen, Landbouwer
Moeder bruid: Ida Heijman
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4 kinderen uit het huwelijk van Jacobus van Campen en Cornelia Aarsen:
4-1-3-1 ADRIAAN VAN CAMPEN
Geboortedatum: 01-04-1831 Geboorteplaats: Stoppeldijk

bij aangifte geboorte Marianna 21-08-1832

4-1-3-2 MARIANNA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 21-08-1832 Geboorteplaats: Stoppeldijk
3-9-1832 Overledene: Marianna van Campen Leeftijd: 15 dagen
4-1-3-3 ANDRIES VAN CAMPEN
Geboortedatum: 28-07-1833 Geboorteplaats: Stoppeldijk
15-8-1833 Overledene: Andries van Campen Leeftijd: 18 dagen
4-1-3-4 ANDRIES VAN CAMPEN
Geboortedatum: 13-09-1834 Geboorteplaats: Stoppeldijk

Cornelia Aarsen ovl. 35 jr., op 19-11-1836 te Stoppeldijk.
02-06-1837 Stoppeldijk
Bruidegom: Jacobus van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 36 Beroep: Werkman
(2) Bruid: Johanna Petronella Dankhart Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 23 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Adriaan van Campen Beroep: Particulier
Moeder bruidegom: Appolonia Andriessen
Vader bruid: Jan Francies Dankhart Beroep: Kleermaker
Moeder bruid: Anna Catharina van der Veken Beroep: Particuliere
Opmerkingen: Bgm wdnr van Cornelia Aarsen
5 kinderen uit het huwelijk van Jacobus van Campen en Johanna Petronella Dankaart:
4-1-3-5 JAN FRANCIES VAN CAMPEN
Geboortedatum: 01-09-1838 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-1-3-6 APOLONIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 01-12-1840 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 21-02-1867 Aktenummer: 3 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Jan Francies de Poorter Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 26 Beroep: Arbeider
Bruid: Apolonia van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 26 Beroep: Arbeidster
Vader bruidegom: Jan Francies de Poorter Beroep: Werkman
Moeder bruidegom: Rosalia Rottier Beroep: Werkvrouw
Vader bruid: Jacobus van Campen
Moeder bruid: Johanna Dankaart
4-1-3-7 CHRISTINA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 21-11-1842 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-1-3-8 MARIA LOUISA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 29-09-1844 Geboorteplaats: Stoppeldijk
27-04-1876 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Johannes Strijdonck Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 22 Beroep: Arbeider
Bruid: Maria Louisa van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 31 Beroep: Mutsenmaakster
4-1-3-9 JOSEPHUS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 26-08-1846 Geboorteplaats: Stoppeldijk
26-8-1848 Overledene: Josephus van Campen Leeftijd: 2 jaar
Johanna Petronella Danckaart ovl. 37 jr., op 19-09-1849 te Stoppeldijk.
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18-01-1850 Stoppeldijk
Bruidegom: Jacobus van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 48 Beroep: Werkman
(3) Bruid: Rosa Judoca Pieters Geboorteplaats: Hengstdijk Leeftijd: 34 Beroep: Dienstmeid
Vader bruidegom: Adriaan van Campen
Moeder bruidegom: Apolonia Andriesen
Vader bruid: Johannes Pieters
Moeder bruid: Ida de Waal Beroep: Werkvrouw
Opmerkingen: Bgm wdnr van Johanna Dankaert.
4 kinderen uit het huwelijk van Jacobus van Campen en Rosa Judoca Pieters:
4-1-3-10 THEODORUS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 24-02-1851 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-1-3-11 ANNA CATHARINA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 03-01-1852 Geboorteplaats: Stoppeldijk
18-01-1882 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Ferdinandus Lauwers Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 27 Beroep: Landbouwer
Bruid: Anna Catharina van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 30 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Pieter Jacobus Lauwers Beroep: Landman
Moeder bruidegom: Johanna Maria Staal Beroep: Landvrouw
Vader bruid: Jacobus van Campen
Moeder bruid: Rosalia Judoca Pieters Beroep: Winkelierster
4-1-3-12 AUGUSTINUS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 10-04-1854 Geboorteplaats: Stoppeldijk
3-8-1855 Overledene: Augustinus van Campen Leeftijd: 16 maanden
4-1-3-13 CONSTANTIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 24-05-1855 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Opmerkingen: Vader overleden op 1-4-1855 te Stoppeldijk.
25-5-1855 Overledene: Constantia van Campen Leeftijd: 2 dagen

4-1-4 CORNEILLE (Cornelis) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 06-02-1807 Geboorteplaats: Stoppeldijk
23-08-1834 Stoppeldijk
Bruidegom: Cornelis van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 27 Beroep: Kannonnier
Bruid: Judoca de Vree Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 23 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Adriaan van Campen Beroep: Particulier
Moeder bruidegom: Appolonia Andriessen
Vader bruid: Sebastiaan de Vree Beroep: Vrachtrijder
Moeder bruid: Maria Catharina de Loor
In 1834 is Cornelis van Campen militair. Functie: Kanonnier = soldaat bij het wapen der artillerie (Bron:
Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij 1830-1839). Cornelis van Campen werd huisschilder te Stoppeldijk,
wijk C nr. 42 (Rapenburg). Na het overlijden van Cornelis in 1867 werd zijn vrouw Judoca de Vree
herbergierster (huiscafé) waarvan er velen waren ter vermaak van de dorpsbewoners.
Cornelis ovl. op 4 mei 1867, 60 jr. en Judoca de Vree ovl. op 1 maart 1883, 72 jr. oud.

1835, handtekening van Cornelis, bij geboorteaangifte Pieter
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8 Kinderen uit het huwelijk van Cornelis van Campen en Judoca de Vree:
4-1-4-1 PIETER VAN CAMPEN
Geboortedatum: 10-08-1835 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 03-04-1869 Aktenummer: 3 Huwelijksplaats: Boschkapelle
Bruidegom: Pieter van Campen Leeftijd: 33 Beroep: Huisschilder
Bruid: Apolonia Serrarens Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd: 27 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Cornelis van Campen
Moeder bruidegom: Judoca de Vree Beroep: Herbergierster
Vader bruid: Jacobus Franciscus Serrarens Beroep: Werkman
Moeder bruid: Appolonia Janssen Beroep: Werkvrouw
4-1-4-2 CORNELIS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 25-10-1836 Geboorteplaats: Stoppeldijk
05-02-1880 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Cornelis van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 43 Beroep: Huisschilder
Bruid: Carolina Burm Geboorteplaats: Graauw Leeftijd: 39 Beroep: Dienstmeid
Vader bruidegom: Cornelis van Campen
Moeder bruidegom: Judoca de Vree Beroep: Herbergierster
Vader bruid: Jan Francies Burm
Moeder bruid: Johanna Vonck
4-1-4-3 JAN BAPTIST VAN CAMPEN
Geboortedatum: 11-01-1838 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 27-09-1869 Aktenummer: 11 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Jan Baptist van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 31 Beroep: Timmerman
Bruid: Elisabeth Geldof Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 26 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Cornelis van Campen
Moeder bruidegom: Judoca de Vree Beroep: Herbergierster
Vader bruid: Victor Geldof Beroep: Winkelier
Moeder bruid: Apolonia de Bruijn Beroep: Winkelierster
4-1-4-4 MARIA CATHARINA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 08-09-1839 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 08-01-1864 Aktenummer: 1 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Johannes Augustinus de Maat Geb.: Boschkapelle Leeftijd: 30 Beroep: Commissionair
Bruid: Maria Catharina van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 24 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Pieter Augustinus de Maat Beroep: Commissionair
Moeder bruidegom: Anna Catharina Verdurmen
Vader bruid: Cornelis van Campen Beroep: Huisschilder
Moeder bruid: Judoca de Vree Beroep: Zonder
Overlijdensdatum: 1-11-1869 Overlijdensplaats: Boschkapelle
Overledene: Maria Catharina van Campen Burgerlijke staat: Gehuwd Leeftijd: 30 jaar
Partner: Johannes Augustinus de Maat Beroep: Commissionnair
4-1-4-5 CORNELIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 05-05-1842 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Opmerkingen: Een van een tweeling. Haar zus is Rosalia
Aktedatum: 23-02-1870 Aktenummer: 2 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Cornelis Wentzler Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 29 Beroep: Schoenmaker
Bruid: Cornelia van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 27 Beroep: Winkelierster
Vader bruidegom: Pieter Jacobus Wentzler Beroep: Schoenmaker
Moeder bruidegom: Maria Anna Luijks
Vader bruid: Cornelis van Campen
Moeder bruid: Judoca de Vree Beroep: Herbergierster
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4-1-4-6 ROSALIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 06-05-1842 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Opmerkingen: Een van een tweeling. Haar zus is Cornelia
01-07-1874 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Josephus de Waal Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 31 Beroep: Landbouwer
Bruid: Rosalia van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 32 Beroep: Mutsenmaakster
Vader bruidegom: Christianus de Waal Beroep: Landbouwer
Moeder bruidegom: Cornelia van der Kinderen

4-1-4-7 CHRISTINA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 03-06-1844 Geboorteplaats: Stoppeldijk
11-04-1872 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Andries Marcelis Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 30 Beroep: Kuiper
Bruid: Christina van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 27 Beroep: Winkelierster
Vader bruidegom: Pieter Marcelis
Moeder bruidegom: Petronella Cappendijk
4-1-4-8 JAN FRANCIES VAN CAMPEN
Geboortedatum: 07-11-1846 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Jan Francies (Francies) werd huisschilder te Stoppeldijk (Rapenburg)
Francies maakte mooie schilderijen o.a. van de kerkbrand in 1869 te Rapenburg. Hij ovl. op 6 maart 1915.
68 jr. Aangifte werd gedaan door zijn neef Cornelis Gerardus (Kees) van Campen, 28 jr.,
De nakomelingen van Cornelis van Campen (1807-1867) en Judoca de Vree waren/zijn bijzonder creatief
als liefhebbers van schilderen, tekenen, handwerken en muziek.
Cornelis Gerardus (Kees) van Campen, geb. 23-4-1886, zoon van Jan Baptist van Campen (4-1-4-3) en
Elisabeth Geldhof, die ook op Rapenburg woonden, huisschilder, huwde in 1912 met Johanna Pauwels. Uit
dit huwelijk werd o.a. W.F. van Campen geboren, die tekenleraar werd. Op 20 juli 1916 werd bij Kees een
zoon geboren: Eugenius Emilius (Eugène) van Campen. Deze kleine Eugène staat met een triangel
afgebeeld in een boek over Hontenisse; 28 jaar eerder stond zijn vader Kees ook met een triangel voor het
muziekgezelschap. Eugène van Campen (1916-2011) huwde in 1950 met Maria Sponselee, was
huisschilder en meubelstoffeerder op Rapenburg 114, later nr. 31 en heeft zich vele jaren ingezet voor de
muziek- en toneelverenigingen in Rapenburg. De buurtschap Rapenburg werd later Vogelwaarde genoemd,
gemeente Stoppeldijk.
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Boven: 7 april 1895 Muziekgezelschap ‘Amphion’ te Rapenburg met schilder Kees van Campen in het
midden met triangel en daarachter zijn oom Francies van Campen (4-1-4-8) die mooie schilderijen maakte
onder andere van de kerkbrand van 1869. Midden: Fanfare ‘Sint-Cecilia’ (opvolger van ‘Amphion’) in 1908
met o.a. burgemeester Petrus Ludovicus de Waal (midden-voor) en Kees van Campen. Onder: hetzelfde
gezelschap rond 1923; vooraan-rechts met triangel Eugène van Campen, zoon van Kees.
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4-2 JACOBUS VAN CAMPEN * 12 maart 1767
Is jong overleden
4-3 MARIE ANNA VAN CAMPEN * 27 maart 1769

+ 12 oktober 1840, 71 jr.

Datum trouw: 29-07-1792 Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd. Plaats Trouw: Hulst
Bruidegom: Cornelis Rosseel Geboorteplaats: Willem H.polder J.m. Woonplaats: Willem H. polder
Bruid: Marianna van Campen Geboorteplaats: Cambron Burgerlijke staat: J.d. Woonplaats: Cambron
Vader bruidegom: Judocus Rosseel
Moeder bruidegom: Maria Lemsen
Vader bruid: Egidius van Campen
Moeder bruid: Josijna Verhoeven
Op 24 december 1792 verkocht Theodorus Rosseel de hofstede ‘Eduardushoeve’ aan de Zandbergse
straat 24, 4569 TD Graauw, aan Cornelis Rosseel (1760-1829) die 5 maanden eerder is gehuwd met
Marie Anna van Campen. Theodorus Rosseel was zijn oom. De locatie van deze boerderij wordt in het boek
‘Boerderijen in het land van Hulst’ aangeduid met Willem-Hendrikspolder nr. 9. Na het overlijden van Maria
Anna van Campen in 1840 ging deze boerderij over naar hun zonen Theodoor en Judocus (Josse) Rosseel.
Vanaf 1884 werd de familie Maerman eigenaar van deze boerderij die grenst aan de ‘Mariahoeve’ waar
vanaf 1858 tot 1882 Gijsbrecht van Campen (4-15-13) boerde en vanaf 1931 de gebroeders van Campen
(zie: 7e gen).
5 Kinderen uit het huwelijk van Cornelis Rosseel en Marie Anne van Campen:
4-3-1: THEODORUS ROSSEEL
Doopdatum: 04-04-1794 Geboortedatum: 03-04-1794 Geboorteplaats: Willem Hendrikspolder (Graauw)
Vader: Cornelis Rosseel Opmerking: van Willemhendrikspolder
Moeder: Maria Anna van Campen Opmerking: van Cambron
Getuige: Theodorus van Campen (2-5-3) en Judoca Verhoeven (moeder van Maria Anna)
Aktedatum: 15-07-1826 Aktenummer: 16 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Theodorus Rosseel Geboorteplaats: Grauw Leeftijd: 32 Beroep: Landbouwer
Bruid: Petronella Crombeen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 22 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Cornelis Rosseel Beroep: Landbouwer
Moeder bruidegom: Maria Anna van Campen
Vader bruid: Francies Crombeen
Moeder bruid: Elisabeth Leenknegt Beroep: Landbouwster
Theodorus Rosseel huwde in 1826 met Petronella Crombeen. Theodorus is ovl. 21 mrt 1877 te Ossenisse,
82 jaar. Beroepen: landbouwer te Graauw en te Ossenisse, wethouder van Ossenisse en gezworene van de
Hooglandpolder. Diens zoon Jan Francies Rosseel (1832-1913) was burgemeester van Ossenisse vanaf
1880 tot 1910. Jan Francies Rosseel trouwde met zijn achternicht Maria van Campen (4-15-12) die een
zus is van Gijsbrecht van (K)Campen (4-15-13), landbouwer op de ‘Mariahoeve’.
4-3-2: MARIA ANNA ROSSEEL
Datering: 04-12-1795 Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Doopdatum: 04-12-1795 Geboortedatum: 03-12-1795 Geboorteplaats: Willem Hendrikspolder
Vader: Cornelis Rosseel Opmerking: van Willemhendrikspolder
Moeder: Maria Anna van Campen Opmerking: van Cambron
Getuige: Egidius van Campen ( grootvader van dopeling Maria Anna) en Maria Anna Janssens
Aktedatum: 16-09-1818 Huwelijksplaats: Graauw en Langendam
Bruidegom: Francies Buijsrogge Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 24 Landman
Bruid: Maria Anna Rosseel Geboorteplaats: Grauw Leeftijd: 22 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Cornelis Buijsrogge
Moeder bruidegom: Maria Anna Adriaanssens
Vader bruid: Cornelis Rosseel Beroep: Landman
Moeder bruid: Maria Anna van Campen
Maria Anna Rosseel is ovl. 10 jan 1880 te Hontenisse, 85 jaar. Beroep: landvrouw

65

4-3-3 JOSSE ROSSEEL
Geboortedatum: 22-08-1797 Geboorteplaats: Graauw en Langendam
Vader: Corneille Rosseel. Moeder: Marie Anne van Campen
Josse is overleden op 8 juni 1873 te Hontenisse, 75 jaar, ongehuwd.
4-3-4 PIERRE (Pieter) ROSSEEL
Geboortedatum: 22-01-1799 Geboorteplaats: Graauw en Langendam
Aktedatum: 01-07-1831 Huwelijksplaats: Ossenisse
Bruidegom: Pieter Rosseel Geboorteplaats: Graauw en Langendam Leeftijd: 32 Beroep: Landman
Bruid: Apolonia de Wael Geboorteplaats: Ossenisse Leeftijd: 27 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Cornelis Rosseel
Moeder bruidegom: Maria Anna van Campen Beroep: Landbouwster
Vader bruid: Dignum de Wael
Moeder bruid: Anna Catharina Adriaansen

06-04-1832: Pieter Rosseel bij aangifte geboorte zoon: Josephus Cornelis Rosseel

Pieter Rosseel is ovl. 29 jan 1886 Ovezand , 87 jaar. Beroep: landbouwer te Stoppeldijk. Vanaf 1829 tot
1848 boerde Pieter Rosseel op de boerderij aan de Provincialeweg nr. 4, 4581 RN Vogelwaarde (boerderij
nr. 39 Stoppeldijkpolder). Deze boerderij werd voortgezet vanaf 1848 tot 1858 door zijn neef Cornelis
Serrarens (4-9-8), zoon van Jacobus Serrarens en Apolonia van Campen.
4-3-5: JAQUES ROSSEEL
Geboortedatum: 08-02-1801 Geboorteplaats: Graauw en Langendam
Vader: Corneille Rosseel. Moeder: Marie Anne van Campen
4-6-1801 Overledene: Jacques Rosseel, 4 maanden

4-4 PETRUS VAN CAMPEN * 29 april 1770
Is jong overleden

4-5 JACOBUS VAN CAMPEN * 30 maart 1771
Is jong overleden

4-6 MARIA CATHARINA VAN CAMPEN * 13 april 1772 + 10 mei 1844, 72 jr.
Aktedatum: 08-05-1803 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Jaque Lemsen Geboortedatum: 17-10-1754 Geboorteplaats: Hontenisse, 49 jr. Laboureur
Bruid: Marie Catrine van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk, 31 jr.
Vader bruidegom: Joseph Lemsen
Moeder bruidegom: Bartholomea van Esbroek
Vader bruid: Egide van Campen
Moeder bruid: Judoca Verhoeven
Opmerkingen: bgm wdnr van Marianne Jansen
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08-05-1803 Huwelijksakte: Marie Catriene van Campen en Jacobus Lemsen met de getuigen:
Judocus de Schepper, molenaar, Cornelis Schelfhout, laboureur, Adrian Mannaert, brasseur
en Joos de Bakker, journalier.

Op 7 sept. 1783 huwde Jacobus Lemsen (29 jr.), landman, met Marianne Janssen (44 jr.), weduwe van
Francies A. de Schepper (zie: 3e gen). Marianne Janssen ovl. op 16 nov. 1801, 62 jaar oud. 1 ½ Jaar later
huwt Jacobus Lemsen, inmiddels 49 jaar oud, met de 31-jarige Marie Catriene van Campen. Uit het
huwelijk van Francies de Schepper en Marianne Janssen zijn meerdere kinderen geboren die enkele jaren
jonger waren dan Marie Catriene van Campen. Francies de Schepper was een ½ broer van haar vader Gillis
van Campen. Het toeval wil dat Marie Catriene door dit huwelijk stiefmoeder werd van haar ½ neven en
nichten. Uit het huwelijk van Jacobus Lemsen en Marie Catriene van Campen zijn geen kinderen bekend. Zij
hadden een boerderij binnen de stadsmuren van Hulst aan de Bierkaaistraat. Jacobus Lemsen ovl. te Hulst
op 15 aug. 1849, 95 jaar oud, als rustend landman.

4-7 JACOBUS (JAQUE) VAN CAMPEN * 29 april 1773

+ 7 aug. 1835, 62 jr.

Jaque is het 7e kind uit het huwelijk van Gillis en Judoca Verhoeven. Hij was landbouwer op de ouderlijke
boerderij en was degene die aangifte deed van het overlijden van zijn moeder, samen met Theodoor van de
Keer waaraan hij blijkbaar een goede kameraad had. Jaque was eigenaar van veel percelen. Jaque is
gehuwd in 1797 met Maria de Maat, dochter van Jacobus de Maat en Maria Kindt. Samen zetten zij de
boerderij voort aan de Margaretsedijk, Heernisse nr. 9 vanaf 1810 (na het overlijden van zijn moeder) tot
1835, het jaar van Jaque zijn overlijden. De jongste zoon Cornelis Adriaan was toen 20 jaar oud. Uit het
huwelijk van Jaque van Campen en Maria de Maat zijn 7 kinderen geboren. Drie zonen van Jaque en Maria
de Maat: Brictus (4-7-4), Johannes (4-7-6) en Cornelis Adriaan (4-7-7) boerden na 1835 verder op de
boerderij aan de Margretsedijk totdat het noodlot toesloeg. In 1848 en in 1849 verspreidde zich een
aanhoudende aardappelenziekte die uitliep op een internationale ramp. De oogsten brachten jaar na jaar
niets op en talloze boeren moesten noodgedwongen hun boerderij verkopen. In Ierland brak toen een
hongersnood uit die duizenden slachtoffers eiste. In die tijd zijn heel veel Ieren geëmigreerd naar NoordAmerika. In Hulst werd een ‘bedeling’ opgericht om de meest armen te ondersteunen. De armoede was
schrikbarend. Aan bijna de helft van de inwoners van Hulst werd dagelijks soep en brood uitgedeeld. In
1849 deden Brictus, Johannes en Cornelis Adriaan een verzoek bij de rechtbank van Goes om over te
kunnen gaan tot een openbare verkoping. Een deel van de boerderij werd verkocht. Een deel kon worden
behouden. De adel en de industriëlen maakten in deze periode van de nood een deugd: zij kochten
landerijen voor extreem lage prijzen waarna zij het verpachtten aan de plaatselijke boerenbevolking.
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In 1832 Eigenaar Jacobus van Campen, beroep bouwman, woonplaats Stoppeldijk
B 459 = Adres: Margaretsedijk 31, 4585 PA Hengstdijk, Hulst
B 462 = Adres: Margaretsedijk 25, 4585 PA Hengstdijk, Hulst
B 467 = Adres: Margaretsedijk 4, 4585 PB Hengstdijk, Hulst
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 458 Grootte: 0.60.50 hectare Kadastraal eigendom: Dijk
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 458 Grootte: 0.30.00 hectare Kadastraal eigendom: Dijk
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 459 Grootte: 0.03.70 hectare Kadastraal eigendom: Huis en erf
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 460 Grootte: 0.05.30 hectare Kadastraal eigendom: Tuin
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 461 Grootte: 0.03.80 hectare Kadastraal eigendom: Tuin
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 462 Grootte: 0.01.60 hectare Kadastraal eigendom: Huis en erf
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 466 Grootte: 0.88.70 hectare Kadastraal eigendom: Weiland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 467 Grootte: 0.37.80 hectare Kadastraal eigendom: Huis en erf
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 468 Grootte: 0.10.50 hectare Kadastraal eigendom: Tuin
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 469 Grootte: 0.88.50 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 470 Grootte: 0.94.30 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 471 Grootte: 1.15.30 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
B 533 = Adres: Heernissekerkpad 3, 4585 PD Hengstdijk, Hulst
B 537 = Adres: Heernissekerkpad 2, 4585 PD Hengstdijk, Hulst
B 543 = Adres: Polderweg 9, 4585 PE Hengstdijk, Hulst
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 532 Grootte: 0.20.20 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 533 Grootte: 0.02.52 hectare Kadastraal eigendom: Huis en erf
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 534 Grootte: 0.05.90 hectare Kadastraal eigendom: Tuin
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 535 Grootte: 0.04.30 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 536 Grootte: 0.07.50 hectare Kadastraal eigendom: Tuin
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 537 Grootte: 0.06.80 hectare Kadastraal eigendom: Huis en erf
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 543 Grootte: 0.13.30 hectare Kadastraal eigendom: Huis en erf
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 544 Grootte: 0.04.80 hectare Kadastraal eigendom: Tuin
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 545 Grootte: 0.27.80 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 698 Grootte: 0.63.30 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 769 Grootte: 0.04.70 hectare Kadastraal eigendom: Dijk
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 769 Grootte: 0.05.40 hectare Kadastraal eigendom: Dijk
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 193 Grootte: 0.52.80 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 194 Grootte: 0.64.40 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 195 Grootte: 0.28.70 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 196 Grootte: 0.10.70 hectare Kadastraal eigendom: Rietveld
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 230 Grootte: 0.37.80 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 315 Grootte: 1.68.30 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland

EGIDIUS - GILLIS – ACHILLIS – GILBERT VAN CAMPEN 1675-1974
Om alle nazaten van Gillis van Campen en Judoca Verhoeven, die de naam VAN CAMPEN dragen, in kaart
te brengen is in deze genealogie een stap te ver. Van de nazaten van Jaque van Campen en Maria de Maat
wordt hierin een uitzondering gemaakt, maar is ook niet volledig. Het is een begin wat natuurlijk altijd nog
kan worden aangevuld. Wat deze tak bijzonder maakt is het voortbestaan van de naam GILLIS.
Stamvader Jan van Campen noemde in 1675 in Sint Jansteen bij Hulst zijn enige zoon: EGIDIUS (2e gen).
Diens kleinzoon GILLIS (4e gen) is de vader van Jaque. Jaque van Campen en Maria de Maat vernoemden
hem bij hun oudste zoon GILLIS JACOBUS (6e gen). Jaque en Maria waren hierin de enigste. Bij de broers en
zussen van Jaque komt de naam GILLIS bij hun kinderen of kleinkinderen niet meer voor. Bij de nazaten
van Jaque en Maria komt deze naam bij iedere generatie weer terug tot in de 9 e generatie en misschien
ook nog wel daarna. Op 12 febr. 1935 huwt hun achterkleinzoon GILLIS JACOBUS VAN CAMPEN (9e gen) te
Clinge, vlakbij Hulst. Na 260 jaar en 7 generaties later werd bij Hulst opnieuw de naam GIILIS (J.) VAN
CAMPEN ingeschreven.
Een variant van de naam GILLIS werd ook gegeven aan een kleinzoon van Josephus van Campen (5-2):
ACHILLIS (nonkel Siel), geboren in 1912 aan de Margaretsedijk (zie: 7 e gen), waarvan in 1974 (300 jaar na
de eerstgeborene EGIDIUS) zijn naam in Kraggenburg (NOP) werd doorgegeven aan diens kleinzoon:
GILBERT VAN CAMPEN.

68

7 Kinderen uit het huwelijk van Jaque van Campen en Maria de Maat: 4-7-1 t/m 4-7-7
4-7-1 MARIE COLLETTE VAN CAMPEN
Geb. in 1798
21-4-1809 Overledene: Marie Collette van Campen Leeftijd: 11 jaar
Vader: Jacques van Campen Beroep: Cultivateur. Moeder: Marie de Maat
4-7-2 GILLE JAQUE VAN CAMPEN
Geboortedatum: 15-12-1801 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Getuigen: Adriaan Mannaert en Cornelis Schelfhout, laboureur
Aktedatum: 19-03-1830 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Gillis Jacobus van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 29 Beroep: Landman
Bruid: Maria Judoca Weemaes Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 36 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Jacobus van Campen Beroep: Landman
Moeder bruidegom: Maria de Maat Beroep: Landvrouw
Vader bruid: Francies Weemaes
Moeder bruid: Appolonia Picavet Beroep: Landbouwster
Opmerkingen: Brd wed van Judocus Borm
Gillis Jacobus van Campen (1801-1858) kwam door zijn huwelijk met Maria J. Weemaes (1794-1862,
weduwe van Judocus Borm, op de boerderij Polderweg 8, 4585 PJ te Hengstdijk (Serpauluspolder nr. 46)
vanaf 1830 tot 1858. Deze boerderij was eerder eigendom van Judocus Borm (1803-1829) die eerder was
gehuwd met Anna Catharina de Schepper (zie: 3e gen.). Gillis Jacobus (sr.) werd opgevolgd door zijn zoon
Gillis Jacobus (jr.) (1832-1911) waarna deze boerderij overging naar diens dochter Octavia van Campen
(1872-1948) die huwde met Petrus van Damme. Zij verhuisden in 1929 naar Terhole, waarna deze
boerderij overging naar de familie Dobbelaar.
2 Kinderen uit het huwelijk van Gillis Jacobus van Campen en Maria Judoca Weemaes: 4-7-2-1 en 4-7-2-2

4-7-2-1 GILLIS JACOBUS VAN CAMPEN (jr.)
Geboortedatum: 25-02-1832 Geboorteplaats: Stoppeldijk.
Gillis Jacobus jr. ovl. in 1911, 79 jr. oud
Aktedatum: 02-08-1856 Aktenummer: 19 Huwelijksplaats: Hontenisse
Bruidegom: Gillis Jacobus van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 24 Beroep: Landbouwer
(1) Bruid: Apolonia van Esbroek Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 24 Beroep: Landbouweresse
Vader bruidegom: Gilles Jacobus van Campen Beroep: Landman
Moeder bruidegom: Maria Judoca Weemaes Beroep: Landvrouw
Vader bruid: Jan Baptist van Esbroek
Moeder bruid: Apolonia Baart Beroep: Landbouweresse
Uit het huwelijk van Gillis Jacobus jr. en Apolonia van Esbroeck werden 10 kinderen geboren:
Geboortedatum: 27-07-1857 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-1 Kind: Gilles Jacobus van Campen
Vader: Gilles Jacobus van Campen. Moeder: Apolonia van Esbroeck
Geboortedatum: 16-10-1858 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-2 Kind: Maria Judoca van Campen
Ovl. na 8 jaar. Vader: Gilles Jacobus van Campen. Moeder: Apolonia van Esbroeck
Geboortedatum: 13-01-1860 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-3 Kind: Eduardus van Campen
Ovl. 21 jr. oud. Vader: Gilles Jacobus van Campen. Moeder: Apolonia van Esbroeck

69

Geboortedatum: 06-03-1861 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-4 Kind: Alphonsus van Campen
05-08-1898 Huwelijksplaats: Hengstdijk
Bruidegom: Alphonsus van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 37 Beroep: Herbergier
Bruid: Anna Catharina du Bois Geboorteplaats: Hengstdijk Leeftijd: 36 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Gilles Jacobus van Campen Beroep: Landbouwer
Moeder bruidegom: Apollonia van Esbroeck
Vader bruid: Andries du Bois Beroep: Metselaar
Moeder bruid: Johanna Bourgulliüen Beroep: Zonder
Alphonsus ovl. in 1924 te Hulst, 63 jr., paardenhandelaar. -> zoon Gillis Jacobus van Campen:
Aktedatum: 12-02-1935 Aktenummer: 3 Huwelijksplaats: Clinge
Bruidegom: Gilles Jacobus van Campen Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 33 Beroep: Candidaat-notaris
Bruid: Delina Maria Picavet Geboorteplaats: Clinge Leeftijd: 25 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Alphonsus van Campen
Moeder bruidegom: Anna Catharina du Bois Beroep: Zonder
Vader bruid: Bernardus Joannes Picavet Beroep: Veekoopman
Moeder bruid: Agnes van Mele Beroep: Zonder
Geboortedatum: 10-08-1862 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-5 Kind: Petrus van Campen
Ovl. na 11 maanden. Vader: Gilles Jacobus van Campen. Moeder: Apolonia van Esbroeck
Geboortedatum: 05-09-1863 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-6 Kind: Cornelis van Campen
Vader: Gilles Jacobus van Campen. Moeder: Apolonia van Esbroeck
Overlijdensdatum: 24-1-1931 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Cornelis van Campen Burgerlijke staat: Onbekend Leeftijd: 67 jaar Beroep: Horlogemaker
Vader: Gillis Jacobus van Campen Moeder: Apolonia van Esbroeck
Geboortedatum: 11-08-1865 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-7 Kind: Augustus Constantinus van Campen
Ovl. na 3 maanden. Vader: Gilles Jacobus van Campen Moeder: Apolonia van Esbroeck
Geboortedatum: 09-09-1866 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-8 Kind: Maria Ludovica van Campen
Ovl. na 13 maanden. Vader: Gilles Jacobus van Campen. Moeder: Apolonia van Esbroeck
Geboortedatum: 21-12-1867 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-9 Kind: Louisa van Campen
Vader: Gilles Jacobus van Campen. Moeder: Apolonia van Esbroeck
Geboortedatum: 03-03-1869 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-10 Kind: Augustinus van Campen
Vader: Gillis Jacobus van Campen Moeder: Apolonia van Esbroeck

Na het overlijden van Apolonia van Esbroeck huwt Gilles Jacobus met Maria Louisa Lauwens
Aktedatum: 15-06-1870 Aktenummer: 2 Huwelijksplaats: Hengstdijk
Bruidegom: Gilles Jacobus van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 38 Beroep: Landman
(2) Bruid: Maria Louisa Lauwens Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 35 Beroep: Dienstmeid
Vader bruidegom: Gilles Jacobus van Campen Moeder bruidegom: Maria Judoca Weemaes
Vader bruid: David Lauwens Moeder bruid: Anna Catharina Pen
Opmerkingen: Bgm wdnr van Apolonia van Esbroeck
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Uit het huwelijk van Gillis Jacobus van Campen jr. x Maria Louis Lauwens zijn 5 kinderen geboren:
Geboortedatum: 12-03-1871 Geboorteplaats: Stoppeldijk:
4-7-2-1-11 Kind: Mathilda Dorothea van Campen
Vader: Gilles Jacobus van Campen. Moeder: Maria Louisa Lauwens
23-04-1898 Huwelijksplaats: Hontenisse
Bruidegom: Josephus Schillemans Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 35 Beroep: Landbouwer
Bruid: Mathilda Dorothea van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 27 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Johannes Baptiste Schillemans
Moeder bruidegom: Anna Coleta Mangnus Beroep: Landbouwster
Vader bruid: Gilles Jacobus van Campen Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Maria Louisa Lauwens
Geboortedatum: 19-10-1872 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-12 Kind: Octavia Leonida Maria van Campen
Aktedatum: 19-07-1911 Aktenummer: 7 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Petrus Christiaan van Damme Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 42 Beroep: Landbouwer
Bruid: Octavia Leonida Maria van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 38 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Pieter van Damme
Moeder bruidegom: Rosalia de Waal
Vader bruid: Gillis Jacobus van Campen
Moeder bruid: Maria Louisa Lauwens
Geboortedatum: 01-07-1874 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-13 Kind: Maria Judoca van Campen
Ovl. na 1 jaar. Vader: Gilles Jacobus van Campen. Moeder: Maria Louisa Lauwens
Geboortedatum: 07-10-1875 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-14 Kind: Pieter Johannes van Campen
Ovl. na 16 dagen. Vader: Gilles Jacobus van Campen. Moeder: Maria Louisa Lauwens
Geboortedatum: 26-05-1877 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-2-1-15 Kind: Camilius Desiderius van Campen
Ovl. na 6 maanden. Vader: Gilles Jacobus van Campen. Moeder: Maria Louisa Lauwens

4-7-2-2 MARIA CATHARINA VAN CAMPEN
(zus van 4-7-2-1 GILLIS JACOBUS VAN CAMPEN (jr.)
Geboortedatum: 19-09-1833 Geboorteplaats: Stoppeldijk. Ovl. 69 jr. oud
Vader: Gilles Jacobus van Campen
Moeder: Judoca Weemaes
Aktedatum: 21-06-1853 Aktenummer: 11 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Augustus Constantinus van den Eeckhout Geb.: Eede Leeftijd: 22
Beroep: Schoolonderwijzer en gemeentesecretaris te Boschkapelle.
Bruid: Maria Catharina van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 20 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Johannes Bernardus van den Eeckhout Beroep: Landman en burgemeester
Moeder bruidegom: Francisca de Craene Beroep: Landvrouw
Vader bruid: Gillis Jacobus van Campen Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Maria Judoca Weemaes Beroep: Landbouwster
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4-7-3 ADRIEN VAN CAMPEN
Geboortedatum: 11-11-1804 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Vader: Jaque van Campen. Moeder: Marie Catrine de Maat
29-6-1809 Overledene: Adrien van Campen Leeftijd: 4 jaar
4-7-4 BRIXE VAN CAMPEN
Geboortedatum: 09-03-1808 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Vader: Jacques van Campen. Moeder: Marie Catherine de Maat

09-03-1808: Geboorteakte Brixe, aangifte door vader Jac van Campen, cultivateur met Jan Adriaansens,
cultivateur en Jacobus Maas, journalier. Bij burgemeester Jean Francies Crombeen.

In 1834 is Brixe militair; hij diende als schutter bij de Zeeuwse mobiele schutterij.
Brixe (Brictus) is overleden op 11 dec. 1862 te Stoppeldijk,ongehuwd, 54 jr., zonder beroep.
4-7-5 APOLONIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 27-09-1810 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Vader: Jacques van Campen Moeder: Marie de Maat
3-8-1811 Overledene: Apollonie van Campen Leeftijd: 10 maanden
4-7-6 JOANNES VAN CAMPEN, landbouwer
Geboortedatum: 18-07-1814 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 02-06-1848 Aktenummer: 10 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Johannes van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 33 Beroep: Landbouwer
(1) Bruid: Apolonia Dankaart Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 24 Beroep: Dagloonster
Vader bruidegom: Jacobus van Campen
Moeder bruidegom: Maria Jacoba de Maat Beroep: Landbouwster
Vader bruid: Laurijs Dankaart
Moeder bruid: Johanna Wezepoel Beroep: Werkvrouw
Overlijdensdatum: 30-4-1849 Overlijdensplaats: Stoppeldijk Overledene: Apolonia Dankaart
Geboorteplaats: Stoppeldijk Burgerlijke staat: Gehuwd Leeftijd: 26 jaar
Partner: Johannes van Campen Leeftijd: 35 Beroep: Landbouwer
Voor Jan van Campen (4-7-6) was 1849 een rampjaar. Op 17 april 1849 verloor hij zijn dochtertje Maria; 2
weken later stierf zijn vrouw Apolonia Danckaert en in ditzelfde jaar werd een deel van zijn bedrijf verkocht
vanwege de aanhoudende aardappelziekte. Jan bleef echter wel landbouwer en hertrouwde in 1851. Er
werden daarna 4 kinderen geboren die al gauw wees waren. Jan overleed in 1859 en zijn 2e vrouw Cornelia
Burggrave overleed een jaar eerder, 2 maanden nadat hun jongste dochter Maria is overleden. De familie
de Schepper heeft hierbij een ondersteunende rol gespeeld: In 1875 zette hun dan nog enige levende
zoon Jan Francies van Campen (4-7-6-4) de boerderij voort van Johannes de Schepper.
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1 kind uit het huwelijk van Jan van Campen en Apolonia Danckaart:
4-7-6-1 MARIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 17-04-1849 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Vader: Johannes van Campen. Moeder: Apolonia Dankaart
17-04-1849 Overledene: Maria van Campen, Leeftijd 1 dag

Aktedatum: 24-04-1851 Aktenummer: 4 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Johannes van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 36 Beroep: Landbouwer
(2) Bruid: Cornelia Burggrave Geboorteplaats: Ossenisse Leeftijd: 37 Beroep: Dienstmeid
Vader bruidegom: Jacobus van Campen
Moeder bruidegom: Maria Jacoba de Maat
Vader bruid: Francies Burggrave
Moeder bruid: Elisabeth de Kort Beroep: Werkvrouw
Opmerkingen: Bgm wdnr van Apolonia Dankaart
Overlijdensdatum: 29-12-1857 Overlijdensplaats: Hontenisse
Overledene: Cornelia Petronella Burggrave Geb.: Ossenisse Burgerlijke staat: Gehuwd Leeftijd: 43 jaar
Beroep: Landbouweresse. Partner: Johannes van Campen Leeftijd: 53 Beroep: Landbouwer
Overlijdensdatum: 28-1-1859 Overlijdensplaats: Hontenisse
Overledene: Johannes van Campen Geb.: Stoppeldijk Burgerlijke staat: Weduwnaar Leeftijd: 44 jaar
Beroep: Landbouwer. Partner: Cornelia Petronella Burggrave Vader: Gilles Jacobus van Campen
Moeder: Maria Catharina de Maat

4 kinderen uit het huwelijk van Johannes van Campen en Cornelia Burggrave:
4-7-6-2 MARIA CATHARINA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 17-06-1851 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-7-6-3 PETRUS CORNELIS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 29-06-1852 Geboorteplaats: Stoppeldijk
26-10-1857 Overledene: Petrus Cornelis van Campen Leeftijd: 5 jaar
4-7-6-4 JAN FRANCIES VAN CAMPEN
Geboortedatum: 19-12-1853 Geboorteplaats: Hontenisse
07-02-1877 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Jan Francies van Campen Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 23 Beroep: Landbouwer
Bruid: Anna Maria Cornelia Compiet Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 20 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Johannes van Campen
Moeder bruidegom: Cornelia Petronella Burggraeve
Vader bruid: Jan Francies Compiet Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Felicitas van Braband
Jan Francies van Campen (4-7-6-4)(1853-1931) werd in 1875 bewoner van de boerderij aan de Zuidweg
nr. 1, Vogelwaarde (Serpauluspolder nr. 18). Voor 1874 was deze hofstede eigendom van Johannes de
Schepper. In 1931 ging deze boerderij over naar Rosalia van Campen (1880-1962), dochter van Jan
Francies, en haar man Seraphinus E. de Munck, waarvan de kinderen (2 dochters) de boerderij verder
voortzetten totdat de boerderij in 1987 werd verkocht en de kinderen naar Terneuzen verhuisden. Sinds
1987 is hier geen landbouwbedrijf meer.
4-7-6-5 MARIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 17-04-1857 Geboorteplaats: Hontenisse
14-10-1857 Overledene: Maria van Campen Leeftijd: 6 maanden
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4-7-7 CORNELIS ADRIAAN VAN CAMPEN, landbouwer
Geboortedatum: 22-07-1815 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 01-07-1852 Aktenummer: 9 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Cornelis Adriaan van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 36 Beroep: Landbouwer
Bruid: Elizabeth Verdurmen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 30 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Jacobus van Campen
Moeder bruidegom: Maria Catharina de Maat
Vader bruid: Judocus Verdurmen Beroep: Molenaar
Moeder bruid: Anna Catharina de Gijzel
Cornelis Adriaan is de jongste partner die de boerderij aan de Margaretsedijk voortzette.
Uit zijn huwelijk met Elizabeth Verdurmen zijn geen kinderen bekend.

4-8 FRANCISCUS (Francies) VAN CAMPEN * 17 april 1774 + 19 april 1833, 59 jr.
Aktedatum: 07-03-1803 Aktenummer: 3 Huwelijksplaats: Boschkapelle
Bruidegom: Francois van Campen
Bruid: Anne Marie van de Voorde
Vader bruidegom: Gille van Campen
Moeder bruidegom: Josine Verhoeven
Vader bruid: Jacques van de Voorde
Moeder bruid: Marie Verhoeven

07-03-1803: Huwelijksakte van Francies van Campen en Anna Marie van de Voorde bij Jacques de Maat,
maire (=burgemeester) van Boschkapelle. Getuigen: Joseph Maes en Pierre van de Vin, beide d’ouvrier (= dagloner).

In 1832 was Francies van Campen, beroep winkelier, woonplaats Boschkapelle, eigenaar van:
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 203 Grootte: 0.49.70 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 204 Grootte: 1.09.00 hectare Kadastraal eigendom: Weiland
Overlijdensdatum: 19-4-1833 Overlijdensplaats: Boschkapelle
Overledene: Francies van Kampen Geboorteplaats: Stoppeldijk, Gehuwd, 59 jaar, Beroep: Particulier
Partner: Maria van de Voorde Beroep: Particuliere. Vader: Egidius van Kampen. Moeder: Judoca Verhoeven
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
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4-9 APOLONIA VAN CAMPEN * 23 april 1775 + 3 april 1847, 72 jr.
Aktedatum: 22-06-1811 Aktenummer: 3 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Jacques Serrarens, 42 jr.
Bruid: Apollonie van Campen, 36 jr.
Vader bruidegom: Corneille Serrarens
Moeder bruidegom: Barbarina Maetelings
Vader bruid: Egide van Campen
Moeder bruid: Josine Verhoeven

22-06-1811: Trouwakte getekend door bruidspaar Jacobus Serrarens en Apolonia van Campen
Getuigen: Corneille Serrarens, cultivateur, Jan van Campen, cultivateur, Jacobus Lemsen, cultivateur
en Charles Theodoor van Basselaer, cordonnier (=schoenmaker)

Jacobus (Jacques) Serrarens en Apolonia van Campen waren eigenaar van de boerderij in de Oosthoek nr.
9 (B-201) boerderij nr. 28 in Hontenisse, gemeente Stoppeldijk. Deze boerderij stond naast de
schoenmakerij van de getuige C.T. van Basselaer. In 1832 verpachtte Jacobus Serrarens deze boerderij
aan Jan Francies Hamelink. Vanaf 1822 woonden Jacobus en Apolonia in Cambron, boerderij nr.5,
Middelweg 2A, 4581 RR Vogelwaarde, gemeente Stoppeldijk. In 1822 en 1830 werd deze boerderij door
Francies Breys te Gent verpacht aan de gebroeders Cornelis en Jacobus Serrarens. Ze was toen 87 ha.
groot. De pachtprijs bedroeg toen f 2000,- per jaar. Na het overlijden van Apolonia in 1847 ging deze
boerderij over naar hun zoon Petrus Cornelis Serrarens (1817-1888) gehuwd met Christina van Trappen.
Uit het huwelijk van Jacobus Serrarens en Apolonia van Campen zijn 11 kinderen geboren, waarvan 7
kinderen jong zijn overleden. Ondanks dat de economische omstandigheden verbeterden in de 1 e helft van
de 19e eeuw, was de kindersterfte in die tijd nog schrikwekkend hoog. Jacobus Serrarens ovl. op 13 nov.
1837, 68 jr., landman, overlijdensplaats Stoppeldijk. Apolonia ovl. 10 jaar later, 72 jr. oud, als landvrouw.
11 Kinderen uit het huwelijk van Jaques Serrarens en Apolonia van Campen:
4-9-1 CORNEILLE SERRARENS
Geboortedatum: 22-05-1812 Geboorteplaats: Stoppeldijk
3-9-1812 Overledene: Corneille Serrarens Leeftijd: 4 maanden
4-9-2 MARIE ANNA SERRARENS
Geboortedatum: 07-01-1813 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-9-3 BARBERA SERRARENS
Geboortedatum: 10-02-1815 Geboorteplaats: Stoppeldijk
27-07-1838 Stoppeldijk
Bruidegom: Pieter Johannes van Remortel Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 26 Beroep: Landbouwer
Bruid: Barbara Serrarens Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 23 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Jan Francies Remortel Beroep: Landman
Moeder bruidegom: Anna Maria van Waterschoot Beroep: Landvrouw
Vader bruid: Jacobus Serrarens Moeder bruid: Apolonia van Campen. Beroep: Landbouwster
4-9-4 PIETER CORNELIS SERRARENS
Geboortedatum: 03-03-1816 Geboorteplaats: Stoppeldijk, is jong ovl.
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4-9-5 PIETER CORNELIS SERRARENS
Geboortedatum: 18-03-1817 Geboorteplaats: Stoppeldijk
13-07-1847 Stoppeldijk
Bruidegom: Pieter Cornelis Serrarens Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 30 Beroep: Landbouwer
Bruid: Christina van Trappen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 23 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Jacobus Serrarens
Moeder bruidegom: Apolonia van Campen
Vader bruid: Cornelis van Trappen Beroep: Burgemeester en landbouwer
Moeder bruid: Francisca Lauwers Beroep: Particuliere

schilderij (privébezit): doek, olieverf liggende rechthoek 105,00 x 125 cm van Jan Haak, 1872.
Familie Pieter C. Serrarens-van Trappen met kinderen hand in hand, t.g.v. 25-jarig huwelijk.
Deze foto met de volgende tekst is overgenomen van site ‘RKD Explore’:

1. Vader Pieter C. Serrarens, zittend 3de van rechts, donker kort haar, zwart pak.
2. Moeder Christina van Trappen, zittend 4de van links, Vlaamse muts op donker haar, gouden oorhangers,
bloedkoralen halsband met gouden slot, ruitvormige gouden broche, zwarte japon.
3. SJEF, 1ste van rechts, kort blond haar, zwart pak, blauw gestippeld vest, horloge ketting.
4. ALPHONS, 2de van rechts, blond haar, donker pak, beige vest, gekleurde strik.
5. APOLONIA, 4de van rechts, witte muts versierd met witte bloemen en takjes, strik onder de kin. Gouden
oorhangers, broche en ketting met kruis.
6. TIELE, 5de van rechts, opgestoken blond haar met zwart netje. Grijs-blauw jurkje met zwarte biezen,
oorhangers en bloedkoralen ketting.
7. JACOB, midden - tussen beide ouders -, blond haar, zwarte jas, blauwe strik, blauw-grijs vest.
8. PIET, 5de van rechts, donkerblond haar, gekleurde strik, zwarte jas, hooggesloten grijs vest.
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9. LOUISE, 3de van links, opgestoken blond haar in zwart netje. Grijs-blauwe jurk met zwarte biezen,
bloedkoralen ketting en gouden oorhangers.
10. DOOR, 2de van links, blond haar, rood-wit-blauw getreepte strik, zwarte jas, beige vest.
11. BIENEKE, 1ste van links, witte muts versierd met bloemtakjes en met grote strik onder de kin. Gouden
oorhangers, kettingen en ringen. Donker grijs met zwarte japon.
Uit het huwelijk van Pieter C. Serrarens en Christina van Trappen zijn 11 kinderen geboren:
4-9-5-1. Theodorus Cornelis (Door) Serrarens x (1) Paulina Sophia de Maat, x (2) Maria Johanna Charlotta
Verdurmen Geb. 19 apr 1849 Stoppeldijk, ovl. 07 mrt 1898 Stoppeldijk, 48 jaar. Beroep: landbouwer
4-9-5-2 . Barbarina Christina (Bieneke) Serrarens gehuwd met Ludovicus Stallaert Geboren 26 aug 1850
Stoppeldijk, overleden 26 jul 1932 Stoppeldijk, 81 jaar. Beroep: landbouwster
4-9-5-3 . Christina Philomena Serrarens (tweeling met Barbarina) Geb. 26 aug 1850, ovl. 17 okt 1850
4-9-5-4. Maria Anna Serrarens Geb. 03 jul 1852, ovl. 26 jun 1865, 12 jaar.
4-9-5-5. Petrus Franciscus (Piet) Serrarens gehuwd met Anna Maria Lemsen Geboren 16 mrt 1854
Stoppeldijk, overleden 29 nov 1896 Ossenisse, 42 jaar. Beroep: landbouwer
4-9-5-6. Apolonia Serrarens gehuwd met Johannes Baptist van de Velde Geboren 13 nov 1855 Stoppeldijk,
overleden 24 jan 1914 Hontenisse, 58 jaar. Beroep: landbouwster
4-9-5-7. Jacobus Serrarens gehuwd met Louisa Christina de Maat Geb. 18 nov 1857 Stoppeldijk, ovl. 30
jan 1943 Ossenisse, 85 jaar. Beroep: landbouwer en erkend paardenfokker
4-9-5-8. Petrus Alphonsus Serrarens Geb. 21 jan 1859 Stoppeldijk, ovl. 08 jul 1930 Ossenisse, 71 jaar,
ongehuwd
4-9-5-9. Judocus Josephus (Sjef) Serrarens Geboren 20 sep 1860 Stoppeldijk, overleden 01 nov 1935
Princenhage, 75 jaar, werd priester te Clinge en Rijsbergen
4-9-5-10. Maria Ludovica (Louise) Serrarens gehuwd met Gerardus Jacobus Castenmiller Geboren 04 jan
1863 Stoppeldijk, overleden 07 aug 1955 Hulst, 92 jaar
4-9-5-11. Mathilda (Tiele) Serrarens gehuwd met Alphonsus Mangnus Geboren 21 apr 1865 Stoppeldijk,
overleden 15 mei 1930 Graauw en Langendam , 65 jaar. Beroep: landbouwster

4-9-6 ALDEGONDE SERRARENS
Geboortedatum: 17-08-1818 Geboorteplaats: Stoppeldijk
21-10-1837 Overledene: Aldegonde Serrarens Leeftijd: 19 jaar
4-9-7 ADRIAAN SERRARENS
Geboortedatum: 24-12-1819 Geboorteplaats: Stoppeldijk
6-4-1841 Overledene: Adriaan Serrarens Leeftijd: 21 jaar

4-9-8 CORNELIS SERRARENS
Geboortedatum: 03-05-1821 Geboorteplaats: Stoppeldijk
10-8-1858 Overledene: Cornelis Serrarens Leeftijd: 37 jaar, gehuwd met Apolonia van Trappen
02-05-1848 Stoppeldijk
Bruidegom: Cornelis Serrarens Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 27 Beroep: Landbouwer
Bruid: Apolonia van Trappen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 17 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Jacobus Serrarens Moeder bruidegom: Apolonia van Campen
Vader bruid: Cornelis van Trappen Beroep: Burgemeester en landbouwer
Moeder bruid: Francisca Lauwers Beroep: Particuliere
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2 mei 1848: Huwelijksakte ondertekend door het bruidspaar Cornelis Serrarens en Apolonia van Trappen. Omdat
Apolonia minderjarig is, is de akte mede ondertekend door haar ouders Cornelis van Trappen en Franciesca Lauwers.
Getuigen: Pieter Lauwers, hoefsmid, 66 jr. oom; Francies Vereecken, particulier, 36 jr. zwager van de bruid; Pieter C.
Serrarens, landbouwer, 31 jr. broer; en Pieter Johannes van Remortel, landbouwer wonend te Hontenisse, zwager van
de bruidegom. Het bruidspaar is gehuwd bij Johannes Vereecken als lid van de Raad.

Vanaf 1848 tot 1858 boerde Cornelis Serrarens op de boerderij aan de Provincialeweg nr. 4, 4581 RN te
Vogelwaarde (boerderij nr. 39 in de Stoppeldijkpolder), na zijn neef Pieter Rosseel (4-3-4) die deze boerderij
bewoonde vanaf 1829 tot 1848. In 1858 overleed Cornelis Serrarens, 37 jaar oud. Zijn weduwe Apolonia
van Trappen (28 jr.) hertrouwde 10 maanden later op 10 juni 1859 met Judocus de Schepper (33 jr.), zoon
van Pieter de Schepper en Anna Catharina Mahu. Vanaf 1859 tot 1989 is deze boerderij eigendom
gebleven van de familie de Schepper.

boerderij aan de Provincialeweg nr. 4, 4581 RN te Vogelwaarde

4-9-9 THEODORUS SERRARENS
Geboortedatum: 26-05-1822 Geboorteplaats: Stoppeldijk
5-6-1822 Overledene: Theodorus Serrarens Leeftijd: 10 dagen
4-9-10 ELISABETH SERRARENS
Geboortedatum: 03-12-1823 Geboorteplaats: Stoppeldijk
30-5-1824 Overledene: Elisabeth Serrarens Leeftijd: 6 maanden
4-9-11 MARIA SOPHIA SERRARENS
Geboortedatum: 17-04-1826 Geboorteplaats: Stoppeldijk
6-5-1826 Overledene: Maria Sophia Serrarens Leeftijd: 20 dagen
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4-10 PETRONELLA VAN CAMPEN * 7 maart 1776
Is jong overleden
4-11 JOANNES VAN CAMPEN * 24 februari 1777
Is jong overleden
4-12 JACOBA (Jaqueline) VAN CAMPEN * 17 oktober 1778 + 17 mei 1835, 56 jr.
Aktedatum: 22-06-1808 Aktenummer: 5
Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Theodore van de Keer Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 42, Cultivateur
Bruid: Jacqueline van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 29, Cultivatrice
Vader bruidegom: Jean van de Keer
Moeder bruidegom: Adrienne de Roij
Vader bruid: Gilles van Campen
Moeder bruid: Jossine Verhoeven Beroep: Cultivatrice
Opmerkingen: Bgm wdnr van Anne Catharine de Smit
Overledene: Theodorus van de Keer 4-10-1829, 64 jaar, landbouwer, Overlijdensplaats: Stoppeldijk.
Theodoor van de Keer is geboren in de Dullaartpolder (boerderij nr. 10) Zeildijk 3, 4563 SJ in Terhole.
Theodoor was eigenaar van veel percelen weiland en bouwland, verspreid in Stoppeldijk en Graauw en
Langendam. In 1796 was Theodoor gehuwd met Anne de Smit en telde zijn huishouden 9 personen, zonder
kinderen. Zij hadden dus 7 knechten en meiden over huis. Zijn landbouwbedrijf was aanzienlijk. Theodoor
en Jaqueline kregen 4 kinderen, waarvan de zonen heel jong zijn overleden. De dochters Marjanne en
Franciesca werden hun erfgenamen. Marjanne bleef ongehuwd. Franciesca vestigde zich in Hulst.
4 Kinderen uit het huwelijk van Theodorus van de Keer en Jaqueline van Campen:
4-12-1 CORNEILLE VAN DE KEER
Geboortedatum: 14-12-1809 Geboorteplaats: Stoppeldijk
15-2-1810 Overledene: Corneille van de Keer, Leeftijd: 2 maanden
4-12-2 MARIANNE (Marjanne) VAN DE KEER
Geboortedatum: 29-01-1811 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-12-3 FRANCOICE (Francisca) VAN DE KEER
Geboortedatum: 16-04-1812 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 03-02-1841 Aktenummer: 1 Huwelijksplaats: Hulst
Bruidegom: Jan Charles Kegelaer Geboorteplaats: Westdorpe Leeftijd: 34 Beroep: Veearts
Bruid: Franciesca van de Keer Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 28 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Jan Ferdinand Kegelaer
Moeder bruidegom: Johanna Petronella Kint Beroep: Particuliere
Vader bruid: Theodoor van de Keer
Moeder bruid: Judoca van Campen
Overlijdensdatum: 23-6-1870 Overlijdensplaats: Hulst
Overledene: Francisca van de Keer Geboorteplaats: Stoppeldijk Burgerlijke staat: Gehuwd 58 jaar
Partner: Jan Charles Kegelaer Beroep: Rijksveearts en lid van den raad
4-12-4 ADRIAAN VAN DE KEER
Geboortedatum: 06-05-1815 Geboorteplaats: Stoppeldijk
4-6-1815 Overledene: Adriaan van de Keer, Leeftijd: 1 maand
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4-13 JOANNES VAN CAMPEN * 23 oktober 1779
Is jong overleden
4-14 PETRONELLA VAN CAMPEN * 9 december 1780
Is jong overleden
4-15 PETRUS (Pierre) VAN CAMPEN * 22 maart 1782 + 10 mei 1855, 72 jr.
Aktedatum: 21-06-1809 Huwelijksplaats: Hontenisse Aktenummer: 10
Bruidegom: Pierre van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 27 Beroep: Cultivateur
(1) Bruid: Elisabeth Verdurmen Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 32 Beroep: Cultivatrice
Vader bruidegom: Gilles van Campen
Moeder bruidegom: Jossine Verhoven Beroep: Cultivatrice
Vader bruid: Josse Verdurmen Beroep: Cultivateur
Moeder bruid: Appollonie Lemsen
Pieter woonde vanaf zijn huwelijk in 1809 met Elisabeth Verdurmen in wijk B nr. 9 te Boschkapelle ‘Hoeve
Veerwijk’ (Vogelwaarde boerderij nr. 27). Nu: Provincialeweg 40, 4581 RN. Het bedrijf was gelegen aan het
‘Stoppeldijk Veer, waar een veerdienst naar Zaamslag werd onderhouden. Hier werden zijn 14 kinderen
geboren uit 2 huwelijken. Pieter overleed in 1855. Nadat zijn 2e vrouw Anna Cornelia Staal was overleden
in 1860 ging deze boerderij over naar de jongste zoon Pieter van Campen jr. (4-15-14) die in 1862 huwde
met Paulina Mangnus. Pieter van Campen (jr.) en Paulina Mangnus zetten de boerderij voort aan het
‘Stoppeldijker Veer’ tot 1880. Na het overlijden van Paulina in 1880 ging de boerderij in 1884 over naar
Antonius Francies Mangnus uit Boschkapelle, die het in 1895 overdroeg aan Alphonsus Mangnus.
In 1832 was Pieter van Campen, beroep bouwman, woonplaats Boschkapelle, eigenaar van:
C 92 = Adres: Rapenburg 87, 4581 AB Vogelwaarde, canton Hulst
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 508 Grootte: 1.51.60 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk B 509 Grootte: 0.45.30 hectare Kadastraal eigendom: Weiland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 91 Grootte: 0.04.20 hectare Kadastraal eigendom: Tuin
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 92 Grootte: 0.15.10 hectare Kadastraal eigendom: Huis en erf
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 197 Grootte: 1.06.30 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 198 Grootte: 0.54.60 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 236 Grootte: 1.02.70 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
Kadastrale aanduiding: Stoppeldijk C 316 Grootte: 2.06.50 hectare Kadastraal eigendom: Bouwland
In de jaren van de aardappelziekte 1845-1846, verarmde een belangrijk deel van de plattelandsbevolking.
Ook Pieter was daarvan een slachtoffer. In 1849 vroeg Pieter bij de rechtbank van Goes toestemming voor
een openbare verkoop. Waarschijnlijk ging het hier om de boerderij Rapenburg 87, 4581 AB Vogelwaarde
(Stoppeldijkpolder nr. 45). De boerderij aan het Veer wist hij in 1849 te behouden. Die werd voortgezet
door zijn jongste zoon Pieter en Pauline Mangnus.
14-6-1826 Overlijdensplaats: Boschkapelle Overledene: Elisabeth Verdurmen Geboorteplaats: Hontenisse,
Gehuwd, 39 jaar, Landbouwster. Partner: Pieter van Campen Beroep: Landbouwer
8 Kinderen uit het huwelijk van Pieter van Campen en Elisabeth Verdurmen:
4-15-1 IZABELLA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 22-04-1811 Geboorteplaats: Boschkapelle
Aktedatum: 13-06-1840 Huwelijksplaats: Boschkapelle
Bruidegom: Pieter de Maeijer Geboorteplaats: Sint Jansteen Leeftijd: 35 Beroep: Boerenknecht
Bruid: Izabella van Campen Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd: 29 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Pieter de Maeijer
Moeder bruidegom: Johanna Vergragt
Vader bruid: Pieter van Campen Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Elisabeth Verdurmen
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4-15-2 PIETER VAN CAMPEN
Geboortedatum: 30-06-1812 Geboorteplaats: Boschkapelle
14-11-1826 Overledene: Pieter van Campen Leeftijd: 14 jaar
4-15-3 JOHANNES (Jean) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 22-08-1813 Geboorteplaats: Boschkapelle
18-6-1814 Overledene: Johannes van Campen Leeftijd: 10 maanden

19-6-1814 akte van overlijden Johannes, in zijn vaders huis staande in de Veerwijk.
Aangifte door vader Pieter van Campen en Joos van Damme, buur, bij Andries Fruijtier,
schout en officier van den Civiele Staat van de gemeente Boschkapelle.

4-15-4 MARIA ANNA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 21-08-1814 Geboorteplaats: Boschkapelle
20-9-1814 Overledene: Maria Anna van Campen Leeftijd: 1 maand
4-15-5 APOLLONIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 08-09-1815 Geboorteplaats: Boschkapelle
Aktedatum: 01-05-1847 Huwelijksplaats: Boschkapelle
Bruidegom: Pieter Benedictus Kint Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd: 34 Beroep: Hoefsmid
Bruid: Apollonia van Campen Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd: 31 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Jan Benedictus Kint Beroep: Hoefsmid
Moeder bruidegom: Cornelia de Maat Beroep: Herbergierster
Vader bruid: Pieter van Campen Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Elisabeth Verdurmen
4-15-6 MARIANNA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 28-02-1819 Geboorteplaats: Boschkapelle
Aktedatum: 15-11-1851 Aktenummer: 12 Huwelijksplaats: Boschkapelle
Bruidegom: Gerard George Hiel Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 38 Beroep: Landbouwer
Bruid: Marianna van Campen Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd: 32 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Cornelis Hiel
Moeder bruidegom: Josina Bruggeman
Vader bruid: Pieter van Campen Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Elisabeth Verdurmen
Opmerkingen: Bgm wdnr van Anna Catharina Janssens.
4-15-7 JUDOCUS EGIDIUS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 27-05-1820 Geboorteplaats: Boschkapelle
27-06-1820 Overledene: Judocus Egidius van Campen, Leeftijd: 1 maand
4-15-8 CORNELIS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 01-01-1822 Geboorteplaats: Boschkapelle
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Huwelijksplaats: Boschkapelle 1848
Bruidegom: Cornelis van Campen Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd: 26 Beroep: Landbouwer
Bruid: Anna Maria Rosier Geboorteplaats: Graauw Leeftijd: 26 Beroep: Dienstmeid
Vader bruidegom: Pieter van Campen Beroep: Landbouwer
Moeder bruidegom: Elisabeth Verdurmen
Vader bruid: Theodoor Pieter Rosier
Moeder bruid: Anna Catharina de Beule (dochter van Jan de Beule en Marie Anne van Campen 2-7-1)
09-02-1890 Overledene: Anna Maria Rosier. Gehuwd. Leeftijd: 67 jaar.
29-01-1914 ovl. te Axel, Cornelis van Campen. Weduwn. 92 jaar. Landbouwer/winkelier/klompenmaker.
7 Kinderen uit het huwelijk van Cornelis van Campen en Anna Maria Rosier:
4-15-8-1 PIETER VAN CAMPEN
Geboortedatum: 09-03-1849 Geboorteplaats: Boschkapelle, ovl. 25-03-1932 te Axel, 83 jr., ongehuwd
4-15-8-2 JOHANNES THEODORUS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 18-05-1850 Geboorteplaats: Boschkapelle
27-6-1851 Overledene: Johannes Theodorus van Campen Leeftijd: 13 maanden
4-15-8-3 JOHANNES ALPHONSUS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 21-01-1852 Geboorteplaats: Boschkapelle, ovl. 16-09-1940, 88 jr., ongehuwd
4-15-8-4 MARIA LOUIZA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 25-12-1853 Geboorteplaats: Boschkapelle, ovl. aldaar op 17-07-1915, 61 jr.
Huwt 16-09-1887 Petrus Franciscus Lucas Leeftijd: 39 Beroep: Klompenmaker uit Hulst
4-15-8-5 MATHILDE DOROTHEA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 23-08-1855 Geboorteplaats: Boschkapelle ovl. 02-07-1936 te Axel, 80 jr., ongehuwd
4-15-8-6 MARIA ELISABETH VAN CAMPEN
Geboortedatum: 31-12-1856 Geboorteplaats: Boschkapelle, naaister, ovl. 03-10-1932, 75 jr., te Axel
Huwt 17-02-1890 te Axel met Hubertus Claessens, winkelier.
4-15-8-7 ISABELLA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 26-10-1858 Geboorteplaats: Boschkapelle, ovl. aldaar 18-07-1859, 9 maanden.
Aktedatum: 04-07-1829 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Pieter van Campen Geboorteplaats: Hulst Leeftijd: 47 Beroep: Landbouwer
(2) Bruid: Anna Cornelia Staal Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 24 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Gillis van Campen
Moeder bruidegom: Judoca Verhoeve
Vader bruid: Willem Staal Beroep: Landman
Moeder bruid: Colleta Constantia Buijens Beroep: Landvrouw
Opmerkingen: Bgm wdnr van Elisabeth Verdurmen
6 Kinderen uit het huwelijk van Pieter van Campen en Anna Cornelia Staal:
4-15-9 PAULINA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 14-04-1830 Geboorteplaats: Boschkapelle
14-3-1892 Overledene: Paulina van Campen Gehuwd 61 jaar Partner: Gijsbregt Kint. Beroep: Werkman
4-15-10 JACOBUS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 20-05-1831 Geboorteplaats: Boschkapelle
29-5-1831 Overledene: Jacobus van Campen Leeftijd: 8 dagen
4-15-11 COLETA CONSTANTIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 22-11-1832 Geboorteplaats: Boschkapelle
12-2-1833 Overledene: Coleta Constantia van Campen Leeftijd: 3 maanden
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4-15-12 MARIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 07-07-1834 Geboorteplaats: Boschkapelle
Aktedatum: 12-02-1859 Aktenummer: 2 Huwelijksplaats: Boschkapelle
Bruidegom: Jan Francies Rosseel Geboorteplaats: Ossenisse Leeftijd: 26 Beroep: Landbouwer en
burgemeester van Ossenisse 1880-1910
Bruid: Maria van Kampen Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd: 24 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Theodorus Rosseel Beroep: Landbouwer (zie: 4-3-1)
Moeder bruidegom: Petronella Crombeen
Vader bruid: Pieter van Kampen
Moeder bruid: Anna Cornelia Staal Beroep: Landbouwster
Zowel de bruid als de bruidegom zijn nakomelingen van Gillis van Campen 4 e gen. De familie Rosseel-van
Campen boerde aan de Hooglandsedijk, 4589 RW Ossenisse (boerderij nr. 6 in de Hooglandpolder)
Maria van Campen had bekendheid onder de naam ‘Mieke Moei’.
4-15-13 GIJSBRECHT VAN CAMPEN
Geboortedatum: 22-09-1835 Geboorteplaats: Boschkapelle
Aktedatum: 06-11-1867 Aktenummer: 10 Huwelijksplaats: Graauw en Langendam
Bruidegom: Gijsbrecht van Kampen Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd: 32 Beroep: Landbouwer
Bruid: Philomena Hoefeijzers Geboorteplaats: Graauw Leeftijd: 21 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Pieter van Kampen
Moeder bruidegom: Anna Cornelia Staal
Vader bruid: Macharius Hoefeijzers Beroep: Landman
Moeder bruid: Maria Anna Asselman Beroep: Landvrouw
Gijsbrecht en Philomena Hoefeijzers pachtten de boerderij ‘Maria-Hoeve’ aan de Zandbergsestraat 22A,
4569 TD Graauw vanaf 1858 tot 1882. Daarna verhuisden zij naar de Mariapolder, Hontenisse. Naast hen
woonde de familie Rosseel in de ‘Eduardushoeve’, waarvan Jan Francies Rosseel trouwde met zijn zus
Maria van Campen (4-15-12). Uit het huwelijk van Gijsbrecht en Philomena zijn 9 kinderen geboren. Hun
zonen Aloisius, Jan Francies, Theophile, Julius Petrus, en Desire Macharius zijn alle landbouwer geworden.
Het is opmerkelijk dat door hen de naam van Kampen met een ‘K’ wordt geschreven. Gijsbrecht ovl. in
1907 te Hontenisse 71 jr. en Philomena ovl. in 1939, 93 jr. oud.
4-15-14 PIETER VAN CAMPEN (jr.)
Geboortedatum: 12-01-1839 Geboorteplaats: Boschkapelle
Aktedatum: 17-05-1862 Aktenummer: 4 Huwelijksplaats: Boschkapelle
Bruidegom: Pieter van Campen Leeftijd: 23 Beroep: Landbouwer
Bruid: Paulina Mangnus Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd: 20 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Pieter van Campen
Moeder bruidegom: Anna Cornelia Staal
Vader bruid: Anthonius Mangnus Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Cornelia van Wolffelaars Beroep: Landbouwster
Pieter (jr.) en Paulina Mangnus zetten de boerderij voort aan het ‘Stoppeldijker Veer’ tot 1880. Paulina ovl.
te Boschkapelle op 17 juni 1880, 38 jr. oud, landbouwster.
8 Kinderen uit het huwelijk van Pieter van Campen (jr.) en Paulina Mangnus:
4-15-14-1 PIETER AUGUSTINUS VAN CAMPEN
Geboren: 7-6-1863 te Boschkapelle
20-04-1900 Huwelijksplaats: Boschkapelle
Bruidegom: Pieter Augustinus van Campen Geb.: Boschkapelle Leeftijd: 36 Beroep: Commissionair
Bruid: Frederica de Bakker Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd: 38 Beroep: Arbeidster
Vader bruidegom: Pieter van Campen Beroep: Landbouwersknecht
Moeder bruidegom: Paulina Magnus
Vader bruid: Gijsbregt de Bakker Beroep: Werkman
Moeder bruid: Maria Mel Beroep: Werkvrouw
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4-15-14-2 GIJSBRECHT VAN CAMPEN
Geboren: 19-6-1866 te Boschkapelle
09-01-1889 Boschkapelle
Bruidegom: Gijsbregt van Campen Leeftijd: 22 Beroep: Landbouwer
Bruid: Elisabeth Maria Freijser Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 16 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Pieter van Campen Beroep: Werkman
Moeder bruidegom: Paulina Mangnus
Vader bruid: Johannes Carolus Freijser
Moeder bruid: Christina Serrarens
4-15-14-3 AUGUSTUS CONSTANTINUS VAN CAMPEN
Geboren: 7-1-1868 te Boschkapelle
05-08-1892 Boschkapelle
Bruidegom: Augustus Constantinus van Campen Leeftijd: 24 Beroep: Schipper
Bruid: Regula Falarina Augusta van Damme Geboorteplaats: Boschkapelle Leeftijd: 24
Vader bruidegom: Pieter van Campen Beroep: Dienstknecht
Moeder bruidegom: Paulina Mangnus
Vader bruid: Eduard van Damme
Moeder bruid: Johanna Francisca de Rechter Beroep: Landbouwster
4-15-14-4 MARIA VAN CAMPEN
Geboren: 4-6-1869 te Boschkapelle
Maria van Campen (1869-1927) huwde met Jacobus Everaert (1867-1925),
landbouwer aan de Kwikstraat 4, 4587 LE te Kloosterzande.
4-15-14-5 N.N. VAN CAMPEN
Overlijdensdatum: 16-10-1870 Overlijdensplaats: Boschkapelle
Overledene: Levenloos van Campen
4-15-14-6 JAN FRANCIES VAN CAMPEN
Geboortedatum: 21-09-1872 Geboorteplaats: Boschkapelle
8-10-1872 Overledene: Jan Francies van Campen Leeftijd: 16 dagen
4-15-14-7 ALPHONSUS MARIA VAN CAMPEN
Geboren in 1874 te Boschkapelle
24-02-1897 Huwelijksplaats: Hontenisse
Bruidegom: Alphonsus Maria van Campen Geb.: Boschkapelle Leeftijd: 23 Beroep: Dienstknecht
Bruid: Maria Coleta Picavet Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 25
Vader bruidegom: Pieter van Campen Beroep: Landbouwer
Moeder bruidegom: Paulina Mangnus
Vader bruid: Joseph Victor Picavet
Moeder bruid: Marie Clementine Detremmerie
4-15-14-8 EDUARD VAN CAMPEN
Geboortedatum: 23-04-1875 Geboorteplaats: Boschkapelle

4-16 JOHANNES (JEAN) VAN CAMPEN * 3 maart 1783, is stamhouder, zie: 5e generatie
4-17 ANNA VAN CAMPEN * 23 januari 1785
Is jong overleden
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Joannes
van Campen
1783 - 1822

5e generatie
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Johannes (Jan) van Campen
Is de jongste zoon van GILLIS VAN CAMPEN en JUDOCA VERHOEVEN,
geboren op 3 maart 1783 te Cambron, gemeente Stoppeldijk, in de boerderij van oud-tante Catharina van
Campen (zus van grootvader Adriaan) waar Jan zijn ouders woonden en werkten. Een maand nadat Jan is
geboren, op 7 april 1783, kreeg de familie het bericht dat grootvader Adriaan was overleden. Hierdoor
verhuisde Jan kort daarna met zijn ouders en 8 broers en zussen naar de boerderij aan de Margaretsedijk,
het geboortehuis van zijn vader, Heernisse nr. 9. Door de Franse invloeden werd Jan ‘Jean’ genoemd. Hij
groeide op in een tijd van economische voorspoed. Het grote Franse leger dat van het zuiden naar het
noorden trok had behoefte aan grote voedselvoorraden. Het graan werd duur verkocht en de meelmolens
draaiden overuren. Bierbrouwers bleven vragen naar gerst en de herbergen zaten vaak overvol. De bakkers
stonden bijna dag en nacht bij de gloeiende ovens het brood te bakken en meestal was er een tekort. Bij
Jan thuis waren er altijd broden genoeg omdat zijn grote zussen die zelf bakten en dan rook het zo lekker in
huis. Bij Jan thuis werden de hammen gerookt en stond de kelder gevuld met boter, kaas, eieren en potten
vol vruchten van de vele fruitbomen die rondom het hof stonden. Jan en zijn familie hadden niet zo veel last
van de Fransen. Wel hoorde hij van zijn vader dat ze ieder jaar weer meer belasting moesten betalen en
dan viel er wel eens een knoop. Steeds meer mensen begonnen Franse woorden te gebruiken. Toen Jan
naar school ging kreeg hij Franse taalles. Jan trok in zijn jeugd het meeste op met zijn 9 jaar oudere broer
Francies. Op de boerderij viel altijd wel wat te beleven, maar het was pas echt een avontuur als Francies
hem meenam naar het boogschieten op de staande wip (prang) een paal van 28 meter hoog waarop
gaaien (vogels) geplaatst werden die er met pijl en handboog van moesten worden afgeschoten. Zijn
oudere broers kwamen wel eens thuis met een haas of een fazant die zij als prijs hadden gewonnen. En als
zij ze niet hadden gewonnen zorgden ze er wel voor dat er een werd gevangen. Jan zag zijn oudere broers
en zussen uitvliegen naar familie waar ze als boerenknecht of meid werkten om praktijkervaring op te
doen. Nu hadden de broers en zussen van Jan thuis alles al jong geleerd, maar moeder vond het wel goed
als het in huis wat rustiger werd. Maar in plaats dat het wat rustiger werd kwamen er steeds meer vrienden
en vriendinnen over de vloer. Jan kon er hartelijk om lachen als hij zijn zussen zag met verliefde blikken. Als
de aanstaande schoonfamilie dan op bezoek kwam moest alles worden geschrobd en geboend en kwam
het beste servies op tafel. Ook moest ‘achter’ alles er proper uitzien want na het eten gingen de mannen
meestal even ‘boeren’. Tijdens de kerstdagen in 1804 moest het servies zelfs worden aangevuld. Het gezin
werd steeds groter en er was veel gezelligheid in huis, maar dat veranderde ineens. Jan was 21 jaar oud
toen zijn vader kwam te overlijden op 20 januari 1805 op 68 jarige leeftijd. Met Jan woonden Apolonia,
Jaqueline en Pieter nog thuis. Alle andere broers en zussen waren inmiddels getrouwd. De familie de
Schepper, waarmee zijn vader was opgegroeid, kwam vaak op bezoek en Pieter Lauwers, de hoefsmid uit
Terhole, kwam regelmatig informeren of er nog hulp nodig was op de boerderij. Pieter Lauwers was twee
jaar ouder dan Jan en werd zijn beste kameraad. Zus Jaqueline dacht dat zij wel vrijgezel zou blijven totdat
Theodore van de Keer wel heel erg vaak op bezoek kwam. Niet lang daarna trouwden zij op 22 juni 1808.
Jan zal op de zondagen vast wel eens met zijn moeder met paard en koets naar de Hoogmis hebben
gereden om daarna een bezoek af te leggen bij de familie en het is best mogelijk dat Jan op zo’n dag op
bezoek kwam bij Jaqueline en Theodoor van de Keer, waar hij kennis maakte met een meisje die hij wel
heel aantrekkelijk vond. Zij heette Francisca. Theodoor was haar oom.

Francisca van de Keer
Is geboren op 10 december 1792 te Lamswaarde als dochter van ADRIANUS VAN DE KEER en THERESIA
ENGELS. Haar vader, geboren in 1754, is een broer van Theodoor, geboren in 1766 te Lamswaarde in de
Dullaartpolder. Toen haar vader Adrianus van de Keer ten doop werd gehouden was de grootvader van Jan:
ADRIAAN VAN CAMPEN (geboren in Lamswaarde) zijn doopgetuige. Adrianus en Theodoor van de Keer
hadden een broer Cornelis die ten doop werd gehouden in 1752 met MARIA WILSENS, de grootmoeder van
Jan, als doopgetuige. De familie van de Keer was dus al heel lang bevriend met de familie van Campen.
Theodoor van de Keer was bijzonder bevriend met Jaque van Campen, broer van Jan. Theodoor en Jaque
waren degene die aangifte deden van het overlijden van moeder Judoca Verhoeven op 7 mei 1810.
Theodoor en Jaque waren ook huwelijksgetuigen bij Jan en Francisca. De bruiloft op 18 maart 1812 kon
met vreugde worden gevierd.
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Geboortedatum: 04-02-1752 Plaatsnaam doop: Hulst e.o. Geboorteplaats: Dullaart
Dopeling: Cornelis van de Keere
Vader: Joannes van de Keere
Moeder: Adriana de Roij
Getuige: Cornelis Stevens en Maria Wilsens
Geboortedatum: 21-10-1754 Plaatsnaam doop: Hulst e.o. Geboorteplaats: Dullaart
Dopeling: Adrianus van de Keere
Vader: Joannes van de Keere
Moeder: Adriana Catharina de Roij
Getuige: Adrianus van Campen en Maria Magdalena Sceppers (de Schepper)
Geboortedatum: 05-04-1766 Plaatsnaam doop: Hulst e.o. Geboorteplaats: Lamswaarde
Dopeling: Theodorus van de Keer
Vader: Joannes van de Keer
Moeder: Adriana de Roij
Getuige: Theodorus van Schooten en Maria Theresia van Wolfelaer

Soort akte: Huwelijksakte Aktedatum: 18-03-1812 Aktenummer: 7 Huwelijksplaats: Hontenisse
Bruidegom: Jean van Campen
Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 29 Beroep: Cultivateur
Bruid: Francoise van de Keer
Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 19 Beroep: Cultivatrice
Vader bruidegom: Gilles van Campen
Moeder bruidegom: Jossine Verhoeven
Vader bruid: Adrien van de Keer Beroep: Cultivateur
Moeder bruid: Jeanne Therese Engels

18-03-1812 Huwelijksakte getekend door het bruidspaar Jan van Campen en Francisca van de Keer,
getuigen: Jacobus Serrarens (zwager van de bruidegom), T.(Theodorus) van de Keer (oom van de bruid), Jacobus
(Jaque) van Campen (broer van de bruidegom), Jan Francies van de Keer (broer van de bruid), en Guillaume Jean
Jacques de Franckenbergh de Potlitz, burgemeester van Hontenisse.

Jan en Francisca vestigden zich in Rapenburg 143, 4581 AC te Vogelwaarde.
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18-03-1812 Huwelijksakte Jan van Campen en Francisca van de Keer
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7 Kinderen uit het huwelijk van Jan van Campen en Francisca van de Keer:

5-1 ADRIAAN FRANCIES VAN CAMPEN * 4 jan. 1813 + 5 maart 1890, 77 jr.
Geboortedatum: 04-01-1813 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Deelnemers Zeeuwse Mobiele Schutterij, 1830-1839:
Adriaan Francies van Campen, militair in 1838, te Stoppeldijk, Functie: Schutter
Overlijdensdatum: 5-3-1890 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Adriaan Francies van Campen Burgerlijke staat: Ongehuwd Leeftijd: 77 jaar Beroep: Zonder
Vader: Jan van Campen. Moeder: Francisca van de Keer
5-2 JOSEPHUS VAN CAMPEN * 19 febr. 1814, is stamhouder zie: 6e gen
5-3 APOLONIA VAN CAMPEN * 21 jan. 1815 + 14 mei 1872, 57 jr.
Geboortedatum: 21-01-1815 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 14-5-1872 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Apolonia van Campen Burgerlijke staat: Ongehuwd 57 jaar Beroep: Landbouwster
Vader: Johannes van Campen. Moeder: Francieska van Keer
5-4 FRANCIESCA VAN CAMPEN * 10 maart 1816 + 7 juli 1816
Geboortedatum: 10-03-1816 Geboorteplaats: Stoppeldijk
7-7-1816 Boschkapelle. Overledene: Franciesca van Campen Leeftijd: 4 maanden
Vader: Jan van Campen Leeftijd: 34 Beroep: Landman. Moeder: Franciesca van de Keer

7-7-1816 Overlijdensakte van Franciesca van Campen, overleden te Boschkapelle in huis wijk C nr. 20 bij haar oom
Francies van Campen. Aangifte door Johannes van Campen, vader, en Francies van Campen, oom van de overledene,
bij Andries Fruijtier, schout (burgemeester) van Boschkapelle.

90

5-5 JAN FRANCIES VAN CAMPEN * 29 okt. 1819 + 29 augustus 1885, 65 jr.
Geboortedatum: 29-10-1819 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Vader: Jan van Campen
Moeder: Franciesca van de Keer
Jan Francies ovl. 29 aug. 1885, 65 jr., ongehuwd, landbouwer.

5-6 ROSALIA VAN CAMPEN * 15 nov. 1820 + 12 juni 1885, 64 jr.
Geboortedatum: 15-11-1820 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 13-08-1850 Aktenummer: 16 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Ferdinandus Josephus Lauwers Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 36 Beroep: Hoefsmid
Bruid: Rosalia van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 29 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Pieter Jacobus Lauwers, Hoefsmid
Moeder bruidegom: Elisabeth Collesaer
Vader bruid: Johannes van Campen
Moeder bruid: Franciesca van de Keer Beroep: Landbouwster
Rosalia huwde op 13 augustus 1850 met Ferdinandus Josephus Lauwers, afkomstig uit de familie van
hoefsmeden uit Terhole die is beschreven bij de 3 e generatie. Zijn vader Pieter J. Lauwers (1-A-11) is een
broer van Francoice Lauwers die in 1809 huwde met Cornelis van Trappen (stiefzoon van Adriaan van
Campen 4-1), waarvan de dochter Christina is afgebeeld op het schilderij van Jan Haak. Zij woonden
tegenover het gezin van Jan van Campen en Francisca van de Keer.
De kinderen van Rosalia zijn de enige nichten en neven van FERDINANDUS JOSEPHUS VAN CAMPEN (7e
gen) via vaders zijde. Het doet vermoeden dat Ferdinandus Josephus van Campen is vernoemd naar zijn
oom FERDINANDUS JOSEPHUS LAUWERS.

8 Kinderen uit het huwelijk van Rosalia van Campen en Ferdinandus Lauwers:
5-6-1 CHRISTINA LAUWERS
Geboortedatum: 15-10-1852 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 9-4-1879 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Christina Lauwers Geboorteplaats: Stoppeldijk Ongehuwd 26 jaar Beroep: Zonder
Vader: Ferdinandus Josephus Lauwers Leeftijd: 64 Beroep: Hoefsmid
Moeder: Rosalia van Campen Beroep: Zonder
5-6-2 PIETER JOHANNES LAUWERS
Geboortedatum: 13-03-1854 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 16-1-1917 Overlijdensplaats: Hulst
Overledene: Pieter Johannes Lauwers Geboorteplaats: Stoppeldijk Ongehuwd 62 jaar Beroep: Zonder
Vader: Ferdinandus Lauwers
Moeder: Rosalia van Campen
5-6-3 ELISABETH LAUWERS
Geboortedatum: 12-02-1855 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 17-2-1855 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Elisabeth Lauwens Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 8 dagen
Vader: Ferdinand Joseph Lauwens Leeftijd: 41 Beroep: Hoefsmid
Moeder: Rosalia van Campen
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5-6-4 ALPHONSUS LAUWERS
Geboortedatum: 06-06-1856 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 03-07-1889 Aktenummer: 6 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Alphonsus Lauwers Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 33 Beroep: Landbouwersknecht
Bruid: Coleta Constantina Verstraaten Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 27 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Ferdinand Josef Lauwers
Moeder bruidegom: Rosalia van Campen
Vader bruid: Pieter Verstraaten
Moeder bruid: Anna Catharina Heijens Beroep: Landbouwster
Alphonsus ovl. te Hulst op 10 jan. 1922.
5-6-5 ANNA MARIA LAUWERS
Geboortedatum: 20-02-1858 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 23-8-1859 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Anna Maria Lauwers Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 18 maanden
Vader: Ferdinandus Josephus Lauwers Leeftijd: 45 Beroep: Hoefsmid
Moeder: Rosalia van Campen Beroep: Zonder
5-6-6 APOLONIA LAUWERS
Geboortedatum: 09-04-1859 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 6-9-1859 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Apolonia Lauwers Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 4 maanden
Vader: Ferdinandus Josephus Lauwers Leeftijd: 45 Beroep: Hoefsmid
Moeder: Rosalia van Campen Beroep: Zonder
5-6-7 JOSEPHUS LAUWERS
Geboortedatum: 28-04-1860 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 10-07-1889 Aktenummer: 25 Huwelijksplaats: Hontenisse
Bruidegom: Josephus Lauwers Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 29 Beroep: Zonder
Bruid: Maria Louisa Neve Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 20 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Ferdinandus Josephus Lauwers
Moeder bruidegom: Rosalia van Campen
Vader bruid: Jan Francies Neve
Moeder bruid: Apolonia Duerinck
5-6-8 VICTOR LAUWERS
Geboortedatum: 24-12-1862 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 29-08-1891 Aktenummer: 29 Huwelijksplaats: Hontenisse
Bruidegom: Victor Lauwers Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 28 Beroep: Zonder
Bruid: Maria Catharina van Bouwel Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 27 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Ferdinandus Josephus Lauwers
Moeder bruidegom: Rosalia van Campen
Vader bruid: Pieter Jacobus van Bouwel Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Francisca van Esbroek Beroep: Landbouwster
Overlijdensdatum: 5-5-1916 Overlijdensplaats: Hontenisse
Overledene: Victor Lauwers Geboorteplaats: Stoppeldijk Gehuwd 53 jaar Beroep: Landbouwer
Partner: Maria Catharina van Bouwel
Vader: Ferdinandus Josephus Lauwers
Moeder: Rosalia van Campen
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Overlijdensdatum: 12-6-1885 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Rosalia van Campen Burgerlijke staat: Gehuwd Leeftijd: 64 jaar Beroep: Zonder
Partner: Ferdinandus Josephus Lauwers Leeftijd: 70.
Vader: Johannes van Campen
Moeder: Francisca van de Keer
Overlijdensdatum: 13-2-1888 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Ferdinandus Josephus Lauwers Geb.: Stoppeldijk Weduwnaar 73 jaar Beroep: Landbouwer
Partner: Rosalia van Campen
Vader: Pieter Jacobus Lauwers
Moeder: Elisabeth Collesaar

5-7 JOHANNES VAN CAMPEN * 4 MAART 1822
Geboortedatum: 04-03-1822 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Opmerkingen: Vader overleden te Stoppeldijk op 29 januari 1822.
Overlijdensdatum: 6-5-1822 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Johannes van Campen Geboorteplaats: Niet vermeld Leeftijd: 2 maanden
Vader: Jan van Campen
Moeder: Franciesca van de Keer
Overlijdensdatum: 29-1-1822 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Johannes van Campen
Geboorteplaats: Niet vermeld Burgerlijke staat: Gehuwd Leeftijd: 39 jaar Beroep: Landman
Partner: Franciesca van de Keer
Vader: Gillis van Campen
Moeder: Judoca Verhoeven
Toen vader Jan van Campen overleed moest het jongste kindje nog worden geboren. Francisca beviel ruim
een maand later van een zoon die zij Jan noemde. Het verdriet moet groot zijn geweest toen twee maanden
daarna ook haar jongste kindje werd begraven. Francisca bleef toen achter met 5 kinderen: Adriaan
Francies was 9 jr., Josephus was 8 jr., Apolonia was 7 jr., Jan Francies was 3 jr. en Rosalia was 1 jaar oud.

Een jaar later hertrouwde Francisca met PIETER JOANNES BORM uit Hulst.

Aktedatum: 25-01-1823 Aktenummer: 1 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Pieter Joannes Borm Geboorteplaats: Hulst Leeftijd: 38 Beroep: Landbouwer
Bruid: Francisca van de Keer Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 30 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Andries Borm
Moeder bruidegom: Pieternella D' Hond
Vader bruid: Adriaan van de Keer
Moeder bruid: Johanna Theresia Engels
Opmerkingen: Brd wed van Johannes van Campen
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Rapenburg 143

Rapenburg Tol

De geboorteplaats van
de kinderen van
Jan van Campen
Francisca van de Keer
en Pieter J. Borm

Boerderij (nr. 51) Rapenburg 143, 4581 AC, Vogelwaarde, gebouwd in 1890. (gemeente Stoppeldijk).

Francisca en Pieter Borm zetten de boerderij voort in Rapenburg. Na het overlijden van Francisca in 1863
en van Pieter Borm in 1868 bleven de kinderen daar wonen tot 1886. Deze boerderij ging toen over naar
Pieter Augustinus Serrarens (neef van Josephus van Campen 6e gen) gehuwd met Francisca Lafeber tot
1904. Vanaf 1904 tot 1950 woonden hier Pieter Vereecken en Leonie Steijaart. Zij waren een zwager en
schoonzus van Ferdinandus van Campen (7e gen). Vanaf 1960 tot 1992 woonden hier diens zoon
Theodorus Vereecken en Maria de Waal. Anno 2016 woont hier de familie de Moor die de deuren hebben
open gezet voor een Bed & Breakfast: B@B de Tol. Een mooie gelegenheid om eens te kijken waar
Francisca en haar gezin hun stapjes hebben gezet.

94

Uit het huwelijk van Francisca en Pieter Borm zijn 7 kinderen geboren, waaronder Jan Francies Borm, de
grootvader van Angela Borm, in 1940 gehuwd met Guust van Campen (8e gen). Francisca van de Keer is
dus een gezamenlijke voormoeder. Een cilinderbureau uit deze tijd is tot op heden bewaard gebleven met
daarin de namen van de eigenaren vanaf 1823, het huwelijksjaar van Francisca met Pieter Joannes Borm.

tekst in bureaulade, geschreven door vorige eigenaren:

PJ Borm- Jan Francies Borm
1823
Francisca van de Keer; wed. van Campen, te Stoppeldijk
P Andreas vd Voorde / M.A. vd Voorde
Anna Cath. de Potter
wed. PF Kriekhaert te Hontenisse
P Borm te Hontenisse
M.A. vd Voorde
Alfons Borm Hulst
Louis Borm St Jansteen
Maria en Eug Borm Hulst

In 1988, toen Huub op bezoek was bij tante
Maria en tante Eugenie Borm aan de
Saxhaven te Hulst, vroeg tante Eugenie
aan Huub dit bureau maar eens op te gaan
stoken: ‘Niemand wil toch zo’n oud
meubel nog hebben ?’
Het is netjes opgepoetst en heeft na 165 jaar
weer een mooi plaatsje gekregen bij de
familie Huub van Campen, zoon van
Guust en Angela van Campen-Borm.
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7 Kinderen uit het huwelijk van Pieter Joannes Borm en Francisca van de Keer:
5-8 JACOBUS FRANCIES BORM
Geboortedatum: 09-12-1823 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 25-4-1827 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Jacobus Francies Borm Geboorteplaats: Niet vermeld Leeftijd: 3 jaar en 6 maanden
Vader: Pieter Johannus Borm Leeftijd: 43 Beroep: Landbouwer
Moeder: Franciesca van der Keer
5-9 PIETERNELLA BORM
Geboortedatum: 07-01-1825 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 25-5-1825 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Pieternella Borm Geboorteplaats: Niet vermeld Leeftijd: 5 maanden
Vader: Pieter Joannes Borm Leeftijd: 40 Beroep: Landbouwer
Moeder: Francisca van de Keer
5-10 CORNELIS BORM
Geboortedatum: 18-02-1826 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 13-10-1859 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Cornelis Borm Geb.: Stoppeldijk Burgerlijke staat: Ongehuwd 33 jaar Beroep: Landbouwer
Vader: Pieter Johannes Borm Leeftijd: 75 Beroep: Landbouwer
Moeder: Franciesca van de Keer Beroep: Landvrouw
5-11 ANNA CATHARINA BORM
Geboortedatum: 27-05-1827 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 27-12-1830 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Anna Catharina Borm Geboorteplaats: Niet vermeld Leeftijd: 4 jaar
Vader: Pieter Johannes Borm Leeftijd: 46 Beroep: Landbouwer
Moeder: Francisca van de Keer
5-12 PIETER JOHANNES BORM
Geboortedatum: 18-09-1828 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 6-11-1828 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Pieter Johannes Borm Geboorteplaats: Niet vermeld Leeftijd: 2 maanden
Vader: Pieter Johannes Borm Leeftijd: 44 Beroep: Landman
Moeder: Francisca van de Keer
5-13 CLARISSA (Clara) BORM
Geboortedatum: 07-05-1830 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Kind: Clarissa Borm
Overlijdensdatum: 10-11-1856 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Clara Burm Burgerlijke staat: Ongehuwd 27 jaar Beroep: Particuliere
Vader: Pieter Johannes Burm Leeftijd: 73 Beroep: Landbouwer
Moeder: Francina van der Keer Beroep: Landbouwster
5-14 JAN FRANCIES BORM
Geboortedatum: 13-11-1831 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Vader: Pieter Joannes Borm
Moeder: Francisa van de Keer
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Aktedatum: 07-05-1864 Aktenummer: 27 Huwelijksplaats: Hontenisse
Bruidegom: Jan Francies Borm Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 32 Beroep: Landbouwer
Bruid: Maria Anna van de Voorde Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 21 Beroep: Landbouweresse
Vader bruidegom: Pieter Johannes Borm Beroep: Landbouwer
Moeder bruidegom: Francisca van de Keer
Vader bruid: Pieter Andries van de Voorde
Moeder bruid: Anna Catharina de Potter Beroep: Landbouweresse
Overlijdensdatum: 8-12-1887 Overlijdensplaats: Hontenisse
Overledene: Jan Francies Borm Geboorteplaats: Stoppeldijk Burgerlijke staat: Gehuwd 56 jaar Landbouwer
Partner: Maria Anna van de Voorde Beroep: Landbouwster
Vader: Pieter Johannes Borm
Moeder: Francisca van de Keer

Maria Anna van de Voorde en Jan Francies Borm
grootouders van Angela Borm x 1940 Guust van Campen (7-4)

Overlijdensdatum: 27-11-1863 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Francisca van de Keer Geb.: Hontenisse Burg. staat: Gehuwd 70 jaar Beroep: Landbouwster
Partner: Pieter Johannes Borm Leeftijd: 79 Beroep: Landbouwer
Vader: Adriaan van de Keer
Moeder: Theresia Inghels
Overlijdensdatum: 28-8-1868 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Pieter Johannes Borm Geboorteplaats: Stoppeldijk Weduwnaar 84 jaar Rustend landbouwer
Partner: Franciesca van de Keer
Vader: Andries Borm
Moeder: Pieternella d' Hond
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Josephus
van Campen
1814 - 1876

6e generatie
99

100

Josephus (Joseph) van Campen

Is de 2e zoon van JEAN/JAN VAN CAMPEN en FRANCOISE/FRANCISCA VAN DE KEER.
Joseph is geboren in de buurtschap Rapenburg, gemeente Stoppeldijk, op 19 februari 1814.

19-02-1814. Geboorteaangifte Joseph te Stoppeldijk door vader Jean van Campen, cultivateur, echtgenoot van
Francoise van de Keer, met getuigen Jean Heije, cabaretier en Jean N. van Cranenbroeck, boutiquer.

Joseph groeide op in Rapenburg samen met zijn broers en zusjes Adriaan, Apolonia, Jan-Francies en
Rosalia. Joseph was bijna 8 jaar oud toen zijn vader overleed op 29 januari 1822. Zijn vader was de jongste
zoon uit een groot gezin en van dit gezin was hij de laatste die trouwde in 1812. Dat zijn vader nu als eerste
kwam te overlijden zal op de hele familie een diepe indruk hebben gemaakt. Joseph was oud genoeg om
alles in zich op te nemen maar nog veel te jong om te kunnen begrijpen waarom zijn vader niet meer thuis
kwam. Als jong manneke werd hij hierdoor gevormd.
Het leven maar ook het werk op het land moest doorgaan. Gelukkig woonden zijn ooms dichtbij. De oudste
broer van zijn vader: ome Adriaan was naaste buur en woonde met de familie van Trappen aan de
overkant. Nu was het bij de familie van Trappen een drukte van belang want in 1822 werd Cornelis van
Trappen aangesteld als burgemeester van Stoppeldijk. Deze gemeente omvatte sinds 1800 de
Pauluspolder, de polder Cambron, de Stoppeldijkpolder, de polder Hulster Nieuwland, buurtschap
Rapenburg en Vogelwaarde. Cornelis van Trappen had voor deze gelegenheid een pand, waarvan hij
eigenaar was, geruimd en omgebouwd als secretarie, later gemeentehuis van de gemeente Stoppeldijk.
Daarnaast stond een herberg waar de mensen konden vertoeven als zij even moesten wachten voor het
aangeven van een geboorte, huwelijk of overlijden. Deze panden stonden vlakbij de boerderij van Cornelis,
zo konden ze hem vanuit de secretarie snel bereiken.
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Nadat de Fransen in 1815 waren vertrokken werden in alle gemeentes nieuwe besturen aangesteld.
Voordien mochten de katholieken geen bestuursfunctie uitoefenen maar daar was door de Franse invloed
verandering in gekomen. Joseph kende veel mensen uit katholieke families die toen allerlei functies op zich
namen. Deze families waren ook meestal familie van elkaar en daar hoorde zijn familie ook bij. Het waren
niet alleen functies voor de gemeente, maar ook voor het waterbeheer, voor bouwplannen, onderwijs en
natuurlijk voor de katholieke kerk. Het geloof mocht nu weer vrij worden beoefend en er werden plannen
gemaakt voor de bouw van een eigen kerk. Door de aardappelziekte en de aanhoudende misoogsten door
de extreme weersomstandigheden in de jaren 40 zou het tot 1860 gaan duren voordat dit plan kon worden
gerealiseerd. Tot die tijd gingen de bewoners van Rapenburg naar de kerk in Boschkapelle. Cornelis was tot
zijn overlijden in 1848 burgemeester van Stoppeldijk en loco-burgemeester van Boschkapelle. Zijn broer
Jan Baptist van Trappen werd burgemeester van Hengstdijk vanaf 1845 tot 1853 en was daar lid van het
RK kerkbestuur. Cornelis, Maria Anna en Jan Baptist van Trappen waren vanaf jonge leeftijd opgegroeid bij
ome Adriaan van Campen, die zelf 3 zonen en 1 dochter kreeg waarmee Joseph vanaf zijn kinderjaren mee
vertrouwd raakte.
Aangenomen mag worden dat Joseph ook vertrouwd was met de familie Serrarens. Tante Apolonia van
Campen en vader Jan hadden een bijzondere genegenheid voor elkaar. Toen in 1811 tante Apolonia
trouwde met Jacobus Serrarens was vader Jan haar huwelijksgetuige. Bij het huwelijk van Joseph zijn
ouders in 1812 was Jacobus Serrarens getuige van de bruidegom. Toen er bij Joseph thuis een meisje werd
geboren werd tante Apolonia vernoemd. Bij het 2e huwelijk van Francisca van de Keer in 1823 met Pieter
Borm was Jacobus Serrarens huwelijksgetuige van de bruid. De kinderen Serrarens hadden dezelfde
leeftijd als Joseph en zijn broers en zusjes. Zowel moeder Francisca als tante Apolonia verloren ieder 7
kinderen op jonge leeftijd. Dat is nauwelijks te bevatten. Regelmatig was er ‘rouw’ en ‘trouw’ in de familie
en de kerk speelde daarbij een belangrijke rol. De moeders zullen daar veel kaarsjes hebben gebrand.
Van Jacobus Serrarens en zijn broer Cornelis Serrarens zijn geen bestuursfuncties bekend, maar zij
behoorden zeker tot de boerenelite. De gebroeders hadden een aanzienlijke boerderij in Cambron. In 1847
trouwde Pieter Cornelis Serrarens met Christina van Trappen en in 1848 trouwde Cornelis Serrarens met
Apolonia van Trappen. Beide zonen van tante Apolonia en Jacobus Serrarens met dochters van de
burgemeester Cornelis van Trappen en Francisca Lauwers. Dat zal een prachtige bruidsstoet zijn geweest
toen zij van huis reden naar de kerk in Boschkapelle. De bruidsparen zagen er natuurlijk fantastisch uit
maar voor de koetsen zullen ook prachtige paarden hebben gereden; glanzend van het poetsen en
roskammen, opgetuigd met witte leren tuigen, versierd met rood-wit-blauwe linten. Ome Jacobus Serrarens
en Cornelis van Trappen hadden prachtige paarden. Daar stonden zij alom bekend. De enige hoefsmid die
aan hun paarden mocht komen was wellicht Pieter Lauwers, een broer van Francisca. Hij was een vakman,
die de karakters van de paarden goed kon beoordelen en snel kon zien of het paard iets onder de leden
had. Als hij het niet vertrouwde haalden ze de veearts Jan Charles Kegelaer er wel bij die in 1841 is
getrouwd met Francisca van de Keer, dochter van Theodoor van de Keer en tante Jaqueline van Campen.
In 1835 trouwde Maria Anna van Trappen, ook een dochter van Cornelis en Francisca Lauwers, met
Francies Vereecken die naast Joseph woonde op ‘het Pauwenhof’. Francies was ook een paardenman die
veel interesse had voor de fokkerij. En dan had je nog de familie Verstraaten die daarnaast woonde en
waarmee de familie Serrarens was bevriend. Ook deze boerderij kreeg bekendheid vanwege het fokken van
paarden. Na de crisisjaren in de jaren 40 brachten deze paarden welvaart in de buurtschap van
Rapenburg.
In deze omgeving groeide Joseph uit tot een jonge man die leergierig was en interesse had voor de zaken
die besproken werden door de voornoemde personen die hem lief waren. Joseph werd ook een liefhebber
van paarden en kreeg steeds meer interesse voor bestuurlijke zaken, maar het meisje van zijn dromen liet
nog op zich wachten. In de jaren 1833-1847 overleden bijna alle broers en zussen van zijn vader. Alleen
ome Pieter van Campen die woonde bij ‘Het Veer’ in Boschkapelle leefde toen nog. In 1849 hebben
moeder Francisca (57 jr.) en Pieter Borm (64 jr.) net als heel veel andere landbouwers een deel van de
boerderij moeten verkopen. De moeilijke omstandigheden waarin men toen verkeerde is al eerder
beschreven.
Het jaar 1850 was een bijzonder jaar. Op 18 april 1850 trouwde JOSEPH VAN CAMPEN, 36 jr., met JOANNA
SCHELFHOUT, 35 jr., en vier maanden later op 13 augustus 1850 trouwde zijn zus ROSALIA VAN CAMPEN
met FERDINANDUS JOSEPHUS LAUWERS, zoon van Pieter Lauwers, de hoefsmid.
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Joanna Schelfhout
Is geboren op 23 febr. 1815 te Stoppeldijk als dochter van Jan Francies Schelfhout en Maria Anna
Dankaert. Bij de geboorte van Joanna overleed haar moeder die was toen nog maar 24 jaar oud. Haar man
bleef toen achter met 4 kinderen: Pieter 4 jr., Francies 3 jr., Anna Catharina 1 jr. en de pasgeborene. Drie
maanden later op 3 juni 1815 hertrouwde Jan Francies Schelfhout met Marianna van Trappen, dochter van
Pieter van Trappen en Apolonia Andriessen, die in 1796 huwde met Adriaan van Campen (4-1).
Aktedatum: 30-04-1810 Aktenummer: 3 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Jean Francois Schelfhout Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 25 Beroep: Cultivateur
Bruid: Maria Anna Dankaart Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 20 Beroep: Particuliere
Vader bruidegom: Corneille Schelfhout
Moeder bruidegom: Petronille Dobbelaar
Vader bruid: Jacques Dankaart
Moeder bruid: Jeanne van Es
Geboortedatum: 23-02-1815 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Kind: Joanna Schelfhout
Vader: Jan Francies Schelfhout
Moeder: Maria Anna Dankaert
Aktedatum: 03-06-1815 Aktenummer: 8 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Jan Francies Schelfhout Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 30 Beroep: Landman
Bruid: Maria Anna van Trappen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 28 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Cornelis Schelfhout
Moeder bruidegom: Pieternella Dobbelaar
Vader bruid: Pieter van Trappen
Moeder bruid: Apolonia Andriessen
Opmerkingen: Bgm wdnr van Maria Anna Dankaert

3 juni 1815: Huwelijksakte te Stoppeldijk van Jan Francies Schelfhout en Marianna van Trappen. Mede ondertekend
door de moeder van de bruid Apolonia Andriessen. De moeder van de bruidegom verklaart niet te kunnen schrijven.
Getuigen: Pieter Schelfhout, landman te Hontenisse, 44 jr. broer, Jacobus Francies Danckaert, winkelier, 52 jr.,
Johannes van Cranenbroeck, koster, 44 jr., Jan Heije, herbergier, 61 jr. De drie laatste als vrienden.
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Toen Jan Francies Schelfhout huwde in 1815 met Marianna van Trappen was hij landman in de
Pauluspolder. Daarna kwam Jan Francies Schelfhout in de financiële problemen. Een jaar later werd hij
herbergier op perceel C-211, die toen eigendom was van Cornelis van Trappen, ½ broer van Marianna. In
1822 kwam hiernaast het gemeentesecretarie van Stoppeldijk. In dat jaar werd Cornelis van Trappen
burgemeester en verliet Jan Francies Schelfhout de herberg. Hij werd arbeider en Marianna van Trappen
werd vanaf die tijd omschreven als werkvrouw. Uit het huwelijk van Jan Francies Schelfhout en Marianna
werden 7 kinderen geboren, waarvan 3 kinderen jong zijn overleden.
Overlijdensdatum: 1-10-1816 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Maria Coletta Schelfhout Leeftijd: 4 maanden
Vader: Jan Francies Schelfhout Leeftijd: 31 Beroep: Landman
Moeder: Maria Anna van Trappen
Overlijdensdatum: 1-9-1818 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Maria Catharina Schelfhout Geboorteplaats: Niet vermeld Leeftijd: 20 dagen
Vader: Jan Francies Schelfhout Leeftijd: 33 Beroep: Herbergier
Moeder: Maria Anna van Trappen
Overlijdensdatum: 26-9-1822 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Jacobus Schelfhout Geboorteplaats: Niet vermeld Leeftijd: 17 dagen
Vader: Jan Francies Schelfhout Leeftijd: 36 Beroep: Arbeider
Moeder: Maria Anna van Trappen
Aktedatum: 18-04-1850 Aktenummer: 5 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Josephus van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 36 Beroep: Landbouwer
Bruid: Joanna Schelfhout Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 35 Beroep: Dienstmeid
Vader bruidegom: Johannes van Campen
Moeder bruidegom: Francisca van de Keer Beroep: Landbouwster
Vader bruid: Jan Francies Schelfhout Beroep: Werkman
Moeder bruid: Maria Anna Dankaert

18-04-1850 Huwelijksakte Joseph van Campen en Joanna Schelfhout. Bij de huwelijksvoltrekking werden de
geboortebewijzen getoond en het bewijs van nationale militair door de bruidegom. Getekend door het bruidspaar
behalve de bruid, die verklaarde niet te kunnen schrijven. Getuigen: Jan Baptist van Braband, koster, 55 jr., Jacobus
Johannes Lauwens, herbergier, 62 jr., Joseph Neve, landbouwer, 33 jr., en Pieter Jacobus Michielsen, 39 jr.,
veldwachter. Allen geen bloedverwanten. Getekend in aanwezigheid van Cornelis van Esbroeck, burgemeester van
Stoppeldijk (opvolger van Cornelis van Trappen).
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6-1 N.N. VAN CAMPEN
Overlijdensdatum: 30-8-1850 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Levenloos van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Geslacht: Mannelijk Leeftijd: n.v.t.
Vader: Josephus van Campen Leeftijd: 36 Beroep: Landbouwer
Moeder: Johanna Schelfthout

18-06-1854 Overlijdensakte van Maria Anna van Trappen, 68 jr., weduwe, aangifte door Augustinus de Maat, 55 jr. en
Antonius Adriaansens, 39 jr., beide landbouwers in Stoppeldijk en medegebuur. Bij Joannes Vereecken, burgemeester
van Stoppeldijk (opvolger van Cornelis van Esbroeck).

Overlijdensdatum: 12-2-1860 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Johanna Schelfhout Geboorteplaats: Stoppeldijk Gehuwd 45 jaar Beroep: Landbouwster
Partner: Josephus van Campen Leeftijd: 46 Beroep: Landbouwer
Vader: Jan Francies Schelfhout
Moeder: Anna Maria Dankaert
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12-02-1860 Overlijdensakte van Joanna Schelfhout 45 jr., aangifte door Josephus van Campen, 46 jr.,
landbouwer te Stoppeldijk, echtgenoot, en Pieter Augustinus Sponselee, 36 jr.

Joanna
Schelfhout
was
aanvankelijk
dienstmeid bij Francies van Huffel (18041847) die eigenaar was van de inmiddels
verdwenen boerderij het ‘Laaghuis’ in de
polder Hulster-Nieuwland, boerderij nr. 5, wijk
D-56, gemeente Stoppeldijk. Na hun huwelijk
in 1850 tot 1860 zijn Josephus en Joanna
bewoners geweest van deze boerderij.
Het ‘Laaghuis’ stond achter de modelboerderij
het ‘Hooghuis’, die in 1850 eigendom was
van
de
Hulsterse
dokter
Emanuël
Vogelvanger. boerderij nr. 6. Later kwam ze in
het bezit van de familie Collot d’Escury te
Kloosterzande.
Op 29 januari 1862 hertrouwde Josephus van
Campen met Maria Johanna de Maat.
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Maria Johanna de Maat

Is geboren op 19 juni 1834 als oudste dochter van Augustinus de Maat, landman, en Maria Magdalena
Moerman die vanaf 1834 tot 1866 een boerderij hadden in de Pauluspolder aan de Margaretsedijk. Maria
Johanna had twee zusjes: Anna Catharina die ovl. op 18 augustus 1865, 30 jr., ongehuwd. Haar jongste
zusje Paulina huwde in 1866 met Jacob Francies de Maat, zoon van Pieter Augustinus de Maat en Anna
Catharina Krieckaert. In 1866 werd door hen de ouderlijke boerderij voortgezet. Paulina ovl. op 4 mei
1882, 45 jr. oud. Haar man hertrouwde in 1882 met Anna Catharina Kegelaer, weduwe van Andries de
Schepper. De ouderlijke boerderij van Maria is inmiddels verdwenen.

29-01-1862 Huwelijksakte getekend door Josephus (Jis) van Campen 47 jr., en Maria Johanna de Maat 27 jr., met
getuigen: Pieter Johannes Borm, landbouwer, 77 jr., Jan Francies Serrarens, timmerman, 29 jr., Pieter Jacobus
Michielsen, veldwachter, 50 jr., Desiré IJsebaert, secretaris, 35 jr. en de vader van de bruid Augustinus de Maat terwijl
de moeder van de bruid verklaarde door ongeleerdheid niet te kunnen naamteekenen; bij Johannes Vereecken,
burgemeester van Stoppeldijk.
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De terugkeer van Josephus in 1862 naar de Margaretsedijk gaf een nieuwe wending aan de plaats
Heernisse nr. 9 waar de familie van Campen vanaf 1735 was gevestigd.
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1735

ADRIAAN VAN CAMPEN (1709-1783) 3e gen. Door zijn huwelijk in 1735 met Maria Wilsens,
weduwe van Jan de Schepper, kwam Adriaan op de boerderij Heernisse 9, waarvan hij in 1738
eigenaar werd. In vergelijking met andere boerderijen was dit een aanzienlijke hofstede. Uit het
huwelijk van Jan de Schepper en Maria Wilsens zijn meerdere kinderen geboren, waaronder
Francies A. de Schepper wiens dochter Anna Catharina de Schepper in 1810 huwde met
Judocus Borm (1782-1829), broer van Pieter J. Borm, de stiefvader van Josephus van Campen,
die woonden op de boerderij nr. 46. Na het ovl. van Anna Catharina de Schepper huwde Judocus
Borm met Maria Weemaes. Adriaan had bij zijn ovl. in 1783 één meerderjarige zoon: GILLIS.

1783

GILLIS VAN CAMPEN (1736-1805) 4e gen. Na zijn huwelijk in 1765 met Judoca Verhoeven kwam
hij op de boerderij van zijn tante Catharina in Cambron. Na het ovl. van vader Adriaan in 1783
kwam Gillis met zijn gezin naar Heernisse nr. 9. Na het ovl. van Gillis in 1805 en Judoca in 1810
kwam hier hun 2e zoon Jacobus (JAQUE) als opvolger.

1810

JAQUE VAN CAMPEN (1773-1835) 5e gen. Jaque huwde in 1797 met Maria de Maat die geboren
is op boerderij nr. 10. Zij kregen 5 zonen: De oudste zoon GILLIS JACOBUS huwde in 1830 met
Maria Weemaes, weduwe van Judocus Borm, en kwam hierdoor op de boerderij nr. 46. De 2e
zoon ADRIAAN ovl. 4 jaar oud. De overige 3 zonen BRICTUS, JAN en CORNELIS ADRIAAN zetten
met elkaar de boerderij Heernisse nr. 9 voort na het overlijden van hun vader in 1835.

1835

BRICTUS, JAN en CORNELIS ADRIAAN VAN CAMPEN 6 e gen. Zij ondervonden op jonge leeftijd de
moeilijke jaren 40 van de 19e eeuw. Ook persoonlijke tegenslagen bleven hen niet bespaard.
Brictus ovl. op 11 dec. 1862, 54 jr., ongehuwd, zonder beroep.
Cornelis Adriaan trouwde in 1852 met Elisabeth Verdurmen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen
bekend. Cornelis Adriaan ovl. in 1886, 71 jr., als landbouwer. De aangifte werd toen gedaan door
zijn neef Gillis Jacobus van Campen.
Jan trouwde twee keer: In 1848 met Apolonia Danckaert. Zij ovl. in 1849, twee weken nadat hun
enige dochtertje was ovl. In 1851 trouwde Jan met Cornelia Burggrave. Zij werden de ouders van
4 kinderen, waarvan 3 kinderen jong ovl. Op 29 dec. 1857 ovl. moeder Cornelia Burggrave en
ruim 1 jaar later ovl. vader Jan op 28 jan. 1859. De enige die uit dit gezin overbleef was JAN
FRANCIES VAN CAMPEN die nog maar 5 jaar oud was toen beide ouders waren overleden. Bij wie
dit kleine ventje toen is ondergebracht is niet bekend, maar het is wel duidelijk dat hij een
bijzondere relatie had met JOSEPHUS VAN CAMPEN, die een neef was van zijn vader. Jan
Francies trouwde in 1877 met Anna Maria Compiet en samen kregen zij 10 kinderen. Vanaf
1877 zette hij de boerderij voort van Jan de Schepper boerderij nr. 18. Op 3 sept. 1882 werd bij
hen een zoon geboren die zij JOSEPHUS REMACLUS VAN CAMPEN noemden. Remaclus of
Remakel (Aquitanië, ca. 600 - Stavelot, ca. 673) was een geestelijke, kloosterstichter,
missiebisschop en bisschop van Maastricht. De feestdag van de heilige Remaclus is op 3
september. Helaas ovl. de kleine Remake Josephus na 2 maanden. Twee jaar later werd er weer
een kindje geboren, een zoon die zij weer Josephus noemden. De komst van JOSEPH naar
Heernisse nr. 9 zal voor hem van een bijzondere betekenis zijn geweest.

1862

JOSEPH VAN CAMPEN (1814-1876) 6e gen. Door zijn huwelijk met Maria de Maat op 29 jan.
1862 kwam er een ommekeer in zijn leven. Hij zag met Maria een toekomst op de plaats waar
zijn vader JAN VAN CAMPEN vanaf zijn 1e levensjaar opgroeide. In 1862 werd een nieuw
woonhuis gebouwd aan de Margaretsedijk tussen de boerderij nr. 12, Heernisse 9 en de
boerderij nr. 14 waar Maria J. de Maat is geboren. In het boerderijenboek wordt deze boerderij
aangeduid met boerderij nr. 13, tevens Heernisse nr. 9. Uit het huwelijk van Josephus en Maria
werden 14 kinderen geboren, waaronder een drieling, waarvan 10 kinderen jong zijn overleden.
Josephus ovl. op 25 april 1876, twee maanden nadat zijn jongste dochter is geboren. Maria de
Maat hertrouwde op 13 febr. 1878 met Gijsbrecht Mangnus, zoon van Jan Cornelis Mangnus en
Petronella Staal. De boerderij werd toen beboerd door Willem Staal. Na het ovl. van Maria de
Maat in 1883 is Gijsbrecht op het dorp gaan wonen en bleven de vier overgebleven kinderen
AUGUST (20 jr.), MARIA (19 jr.), ROOS (11 jr.) en FERDINAND (8 jr.) op ‘het hof’ Heernisse nr. 9
wonen. Van daaruit zijn zij getrouwd.

18991931

FERDINAND VAN CAMPEN (1875-1937) 7e gen. Na zijn huwelijk in 1899 met Maria Louisa
Vereecken werden hun 11 kinderen hier geboren en bleef zijn gezin hier wonen tot 1931. In
1899 ging zijn oudste broer August van hieruit wonen in Graauw.
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14

12
13
Heernisse nr. 9

De Heernisse is een wijk in de (Ser)Pauluspolder, in de gemeente Stoppeldijk. Deze kaart, waarop de
hofstede Heernisse nr. 9 (12) staat afgebeeld, werd gemaakt door D.W.C. Hattinga in 1774 in opdracht van
het polderbestuur. In 1769 omvatte deze boerderij bijna 40 ha. Links van deze boerderij het geboortehuis
van Maria J. de Maat (14). Tussen deze twee boerderijen werd in 1862 een nieuwe boerderij gesticht (13).

Heernisse nr. 9, uit kaart van 1774 (12)
Familie van Campen 1735-1862

Schilderij boerderij aan de Margaretsedijk (13)
Familie van Campen 1862-1931
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Uit het huwelijk van Josephus van Campen en Maria Johanna de Maat werden 14 kinderen geboren:
6-2 PIETER AUGUSTINUS (August) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 27-11-1863 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 14-06-1892 Aktenummer: 8 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Pieter Augustinus van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 28 Beroep: Landbouwer
Bruid: Maria Catharina de Wael Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 29 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Josephus van Campen
Moeder bruidegom: Maria Johanna de Maat
Vader bruid: Dignum de Wael
Moeder bruid: Sophia Teenaert Beroep: Landbouwster

14-06-1892 Stoppeldijk. Huwelijksakte Pieter Augustinus van Campen en Maria Catharina de Wael.
Na overhandiging van de geboorteaktes, akte nationale militie en overlijdensaktes van beide ouders van de bruidegom
en van de vader van de bruid, geeft de moeder van de bruid Sophia Teenaert toestemming voor het huwelijk. Getuigen
bruidegom: Gijsbregt Mangnus, 53 jr., zonder beroep, Alphonsus Lauwers, 36 jr., landbouwer, neef, beide wonende te
Stoppeldijk. Getuigen bruid: Petrus Vereecken, 46 jr., landbouwer te Hontenisse, zwager; Johannes de Wael, 44 jr.,
landbouwer te Graauw, broer. Mede getekend door Sophia Teenaert, moeder van de bruid. Bij wethouder V. Boeding.

Overlijdensdatum: 5-6-1924 Overlijdensplaats: Graauw en Langendam
Overledene: Pieter Augustinus van Campen Geb.: Stoppeldijk Gehuwd, 60 jaar Beroep: Burgemeester
Partner: Maria Catharina de Wael Beroep: Zonder
Vader: Josephus van Campen. Moeder: Maria Johanna de Maat

Pieter Augustinus (August) van Campen
was burgemeester van Graauw en Langendam
vanaf 1915 tot 1924.
Hij ovl. 5 juni 1924, 60 jr. oud.
Maria Catharina de Wael
is geboren te Stoppeldijk op 9 jan. 1863
en ovl. op 9 juni 1952 te Hulst, 89 jr. oud.
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De nieuwe burgervader staat
verhoogd opgesteld voor zijn
woonhuis aan de Dorpstraat te
Graauw.
Niet lang daarna bouwt Pieter
Augustinus (August) van Campen
een nieuw woonhuis ‘De Splinter’
aan de Zandbergsestraat; bij de
familie bekend als ‘de Villa’.

Uit: de Katholieke Illustratie, jaargang 1915.

HOE MEN IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN EEN NIEUWEN BURGERVADER INHAALT:
Zeeuwsch-Vlaanderen, het mooie stuk Zeeland aan de overzijde van de Schelde, is vooral in den
tegenwoordigen tijd een land dat onze belangstelling ten zeerste waard is. Niet alleen in ons vaderland,
maar ook daarbuiten is de aandacht op dit deel van Nederland gevestigd; eenige aardige kiekjes vandaar
zullen zeker welkom zijn, zij geven weer de feestvreugde te Graauw ter gelegenheid van den intocht van
den nieuwen burgemeester: bruidjes met strooisel, de keten op een kussen, een eerewacht van versierde
fietsen, een keurig schip, op fietsen gemaakt, en nog veel meer feestbetoon hebben, op echtouderwetsche wijze, den eerbied der Graauwsche burgers voor den vertegenwoordiger van het burgerlijk
gezag duidelijk getoond !
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Uit: het familieboek ‘Bij ons thuis’, uitgegeven in juni 2010. Het huis ‘de Splinter’

Na de plotselinge dood van August, op 5 juni 1924, op de trappen van het Graauwse gemeentehuis, bleef
zijn vrouw Mie van Campen-de Wael hier wonen. De functie van het burgemeesterschap werd toen
voortgezet door zijn broer Ferdinand van Campen, die burgemeester bleef tot 21 juni 1937. Op die dag
verongelukte Ferdinand op weg naar ‘de Splinter’. Op deze plaats is inmiddels een modern woonhuis
gebouwd.
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Schutterssociëteit ‘De Friezen’, opgericht in 1868, gefotografeerd in
1901. Vanaf links vooraan:
1.August van Campen 2.Imandus Poppe 3.Gijs Verstraaten 4.Jacobus van
Gassen 5.Alphons Kindt 6…Moorthamer met roffeltrom. Staand: 1.Miene
van Eerdenburgh 2.Sjef Verhaegen 3.Theo Bauwens 4.Wies Verhaegen
5.Honoré Aubroeck 6.Peet van Eerdenburgh 7.A.Kindt 8…van Kruijssen
met signaalhoorn. Achteraan: 1.Honoré Vermast 2. ? 3. Jan de Wael
4.Honoré Bauwens 5.Jan Verstraeten

Gijs Verstraaten heeft in 1901 de koningsvogel (in top) geschoten en werd
toen schutterskoning. Aan de bloemen en trofeeën (vogels) is te zien dat
ook August van Campen in de prijzen viel.

Uit het huwelijk van Pieter Augustinus van Campen en Maria Catharina de Wael is 1 kind geboren:
6-2-1 JOSEPH GIJSBERTUS AUGUST JULIUS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 18-07-1903 Geboorteplaats: Graauw en Langendam
Kind: Joseph Gijsbertus August Julius van Campen
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Joseph Gijsbertus August Julius (Jos) van Campen werd tot priester gewijd op 11-06-1927 en werd
kapelaan te Clinge. In 1929 vertrok hij naar Breda als assistent van mgr. Frencken. Na de bevrijding werd
hij algemeen directeur van de katholieke actie in het bisdom Breda. Op 03-09-1953 werd hij benoemd tot
pastoor in Terneuzen; was geestelijk adviseur van de Provinciale Bond Wit-Gele Kruis, de RK vereniging
voor gezinszorg, de RK schippersvereniging ‘Sint Nicolaas’ en Bisschoppelijk Commissaris van de Zeeuwse
Raad voor Maatschappelijk Werk. Onder zijn leiding kwamen tot stand het Maatschappelijk Centrum, de RK
jongens- en kleuterschool, een hulpkerk en een bejaardentehuis. Pastoor Jos van Campen was een groot
voorstander van samenwerking en toenadering tussen de gelovige christenen van verschillende richtingen.
Hij overleed thuis, in Terneuzen, op 27-11-1960, 57 jaar.
6-3 MARIA MAGDALENA (Maria) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 13-12-1864 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 14-06-1892 Aktenummer: 7 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Petrus Ludovicus de Wael Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 35 Beroep: Landbouwer
Bruid: Maria Magdalena van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 27 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Dignum de Wael
Moeder bruidegom: Sophia Teenaart Beroep: Landbouwster
Vader bruid: Josephus van Campen
Moeder bruid: Maria Johanna de Maat
Overlijdensdatum: 25-2-1949 Overlijdensplaats: Vogelwaarde
Overledene: Maria Magdalena van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Weduwe Leeftijd: 84 jaar
Partner: Petrus Ludovicus de Wael
Vader: Josephus van Campen
Moeder: Maria Johanna de Maat
Petrus L. (Piet) de Waal en Maria M. van Campen trouwden op dezelfde dag als Pieter Augustinus (August)
van Campen en Maria Catharina (Mie) de Wael (dubbel huwelijk).
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Na hun huwelijk in 1892 vestigden Petrus L. de Waal en Maria M. van Campen zich te Rapenburg, boerderij
nr. 37, genaamd de ‘Sara-Hoeve’, nu Provinciale weg 10, 4581 RN Vogelwaarde (nabij de Rapenburg Tol)
waar hun kinderen zijn geboren. Dit was de ouderlijke boerderij van Petrus L. de Wael. Zijn ouders Dignum
de Wael (1816-1891) en Sophia Teenaert (1822-1901) woonden hier vanaf 1847 tot 1892.
Uit het huwelijk van Josephus van Campen en Maria de Maat zijn 3 van de 4 overgebleven kinderen
gehuwd met familieleden de Wael-Teenaert., tevens verwant met de families Borm en Vereecken.

Dignum de Wael (1816-1891)

Sophia Teenaert (1822-1901)

Dignum de Wael was vanaf 1858 tot 1891 raadslid te Stoppeldijk en vanaf 1849 tot na 1876
penningmeester van het R.K.Kerkbestuur. Zijn vader Dignum de Wael sr. was burgemeester en landbouwer
te Ossenisse. Dochter Mie de Waal huwde in 1892 met August van Campen; zoon Piet de Waal huwde in
1892 met Maria van Campen en dochter Elisabeth de Waal huwde in 1872 met Pieter Vereecken, waarvan
dochter Maria Louise Vereecken in 1899 huwde met Ferdinand van Campen (7e gen) en dochter Mathilde
Vereecken in 1915 huwde met Eduard J. Borm (nonkel Ward).

Petrus Ludovicus (Piet) de Wael
gehuwd met Maria van Campen, was
raadslid (1895-1905)
wethouder (1905-1907)
burgemeester (1907-1930) van Stoppeldijk.
Dijkgraaf (1916-1928) van de Stoppeldijkpolder.
Hij was voorzitter van het R.K. Kerkbestuur en
voorzitter van de Raad van Toezicht van de
Boerenleenbank. Hij was voorts voorzitter van
fanfare ‘Amphion’ het latere ‘St.Cecilia’.
Petrus L. de Wael ovl. 17-02-1931, 74 jr.
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Op de achterkant van
zijn portret schreef
Pieter Vereecken:

“Wie vragen mocht
naar Piet, wanneer hij
is verdwenen;
Herschapen in een
geest, die spieren
heeft noch beenen.
Zo was hij van postuur,
ogen neus en mond,
geloof den photograaf,
’t is of hij voor U stond”
Elisabeth de Wael en Pieter Vereecken

Deze portretten zijn vervaardigd door Th. van der Biest te Hulst in 1921. Zij hebben vele jaren gehangen in
het huis van Mathilde Vereecken (tante Tiele) en Eduard Borm (nonkel Ward). Later in de Wieringermeer bij
Guust en Angela van Campen-Borm; daarna bij nonkel Joos in Den Haag.
8 Kinderen uit het huwelijk van Petrus Ludovicus de Wael en Maria Magdalena van Campen:
6-3-1 SOPHIA MARIA AUGUSTA DE WAEL
Geboortedatum: 05-02-1896 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 13-06-1922 Aktenummer: 7 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Bernardus Gijsbertus de Vos Geb: 18-08-1894 te Oosterhout Leeftijd: 27 Beroep: Aannemer
Bruid: Sophia Maria Augusta de Wael Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 26 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Johannes Baptist de Vos
Moeder bruidegom: Hendrika Cornelia Pietronella Speekenbrink Beroep: Zonder
Vader bruid: Petrus Ludovicus de Wael Beroep: Burgemeester
Moeder bruid: Maria Magdalena van Campen Beroep: Zonder
6-3-2 ROSALIA DOROTHEA HUBERTA DE WAEL
Geboortedatum: 23-11-1897 Geboorteplaats: Stoppeldijk
6-3-3 AGNES MARIA JOHANNA ROSALIA DE WAEL
Geboortedatum: 02-02-1899 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 01-09-1948 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Petrus Ferdinandus Maria van Campen Geboortedatum: 18-01-1903 Geb: Stoppeldijk
Bruid: Agnes Maria Johanna Rosalia de Wael Geboortedatum: 02-02-1899 Geb: Stoppeldijk
Vader bruidegom: Ferdinandus Josephus van Campen
Moeder bruidegom: Maria Louisa Vereecken
Vader bruid: Petrus Ludovicus de Wael
Moeder bruid: Maria Magdalena van Campen Beroep: Zonder
Agnes huwde in 1948 met haar neef Petrus F.M. van Campen. Zie: 7 e gen
Overledene: Agnes de Wael Geboortedatum: 02-02-1899 Geb: Stoppeldijk Burgerlijke staat: Gehuwd
Partner: P.F.M. van Campen Overlijdensplaats: Hulst Overlijdensdatum: 08-04-1980
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6-3-4 HENRIETTE MARIA FERDINANDA MATTHEA SOPHIA DE WAEL
Geboortedatum: 23-02-1900 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 08-09-1925 Aktenummer: 13 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Alfred Anthonius Johannes van Putte Geb.: Hengstdijk Leeftijd: 29 Beroep: Expediteur
Bruid: Henriette Maria Ferdinanda Matthea Sophia de Wael Geb: Stoppeldijk Leeftijd: 25 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Camillus Eduardus van Putte
Moeder bruidegom: Appolonia Heijens Beroep: Zonder
Vader bruid: Petrus Ludovicus de Wael Beroep: Burgemeester
Moeder bruid: Maria Magdalena van Campen Beroep: Zonder
Uit het huwelijk van Henriette en Alfred van Putte zijn 8 kinderen geboren in Dordrecht, waar Alfred van
Putte in 1925 boekhouder werd, later notarisklerk. Henriette ovl. 8 mei 1991, 91 jr. en Alfred ovl. 28 juli
1996, 100 jaar oud.
6-3-5 PETRUS ANTHONIUS DE WAEL
Geboortedatum: 09-01-1902 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 8-6-1902 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Petrus Anthonius de Wael Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 5 maanden
Vader: Petrus Ludovicus de Wael Leeftijd: 45 Beroep: Landbouwer
Moeder: Maria Magdalena van Campen Beroep: Landbouwster
6-3-6 ALMA AUGUSTA MARIA DE WAEL
Geboortedatum: 13-05-1904 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 24-10-1962 Overlijdensplaats: Hontenisse
Overledene: Alma Augusta Maria de Wael 58 jaar Beroep: Zonder
Vader: Petrus Ludovicus de Wael
Moeder: Maria Magdalena van Campen
6-3-7 IRENA MARIA SOPHIA DE WAEL
Geboortedatum: 05-05-1907 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 07-08-1930 Aktenummer: 17 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Albertus Josephus Alphonsus van Putte Geb: Hengstdijk Leeftijd: 29 Beroep: Onderwijzer
Bruid: Irena Maria Sophia de Wael Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 23 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Camillus Eduardus van Putte
Moeder bruidegom: Appolonia Heijens Beroep: Landbouwster
Vader bruid: Petrus Ludovicus de Wael Beroep: Zonder
Moeder bruid: Maria Magdalena van Campen Beroep: Zonder
Ook dit was een dubbel huwelijk. Na het huwelijk in 1930 vestigden Albert van Putte en Irena de Wael zich
in Rijswijk (ZH) waar hun oudste vier kinderen werden geboren. In 1936 trokken zij naar Breda waar 7
kinderen zijn geboren en waar beide zijn begraven. Irene ovl. op 17 december 1989, 82 jr., en Alfred ovl. in
1990, 90 jr. oud.

6-3-8 ARTHUR PETRUS GERARDUS ANTONIUS DE WAEL
Geboortedatum: 27-08-1909 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 22-12-1909 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Arthur Petrus Gerardus Antonius de Wael Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 3 maanden
Vader: Petrus Ludovicus de Wael Leeftijd: 53 Beroep: Landbouwer
Moeder: Maria Magdalena van Campen
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6-4 JOHANNES VAN CAMPEN
Geboortedatum: 13-11-1865 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 5-12-1865 Leeftijd: 3 weken
6-5 JOHANNES FRANCISCUS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 22-11-1866 Geboorteplaats: Stoppeldijk
6-6 PIETER JACOBUS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 01-12-1867 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 24-4-1868 Leeftijd: 4 maanden
6-7 JACOBUS JOSEPHUS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 11-11-1868 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 3-12-1868 Leeftijd: 23 dagen
6-8 JACOBUS JOSEPHUS VAN CAMPEN
Geboortedatum: 14-03-1870 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 12-8-1889 Overlijdensplaats: Stoppeldijk, om een uur ‘s nachts
Overledene: Jacobus Josephus van Campen Ongehuwd Leeftijd: 19 jaar Beroep: Landbouwer
Aangifte door broer Pieter Augustinus van Campen bij wethouder Dignum de Wael
6-9 ROSALIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 20-03-1871 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Opmerkingen: Drielingzus van Mathilda en Ludovica Maria.
Overlijdensdatum: 6-4-1871 Leeftijd: 17 dagen
6-10 MATHILDA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 20-03-1871 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Opmerkingen: Drielingzus van Rosalia en Ludovica Maria.
Overlijdensdatum: 24-4-1871 Leeftijd: 1 maand
6-11 LUDOVICA MARIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 20-03-1871 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Opmerkingen: Drielingzus van Mathilda en Rosalia.
Overlijdensdatum: 27-6-1871 Leeftijd: 3 maanden
6-12 ROSALIA (Roos) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 10-04-1872 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 28-08-1899 Aktenummer: 18 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Desire Krieckaart Geboorteplaats: Hengstdijk Leeftijd: 29 Beroep: Koster
Bruid: Rosalia van Campen Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 27 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Jan Francies Krieckaart
Moeder bruidegom: Pitronella van Esbroeck
Vader bruid: Josephus van Campen
Moeder bruid: Maria Johanna de Maat
Op 28 aug. 1899 huwde Rosalia van Campen met Desire Krieckaert, kleinzoon van Nicolaas Kriekaert en
Dorothea de Beule (2-7-1-2)
11 Kinderen uit het huwelijk van Rosalia (Roos) van Campen en Desire Krieckaart:
6-12-1 RICHARD JACOBUS MARIE KRIECKAERT
Geboortedatum: 20-10-1900 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 20-11-1926 Aktenummer: 26 Huwelijksplaats: Hontenisse
Bruidegom: Richard Jacobus Marie Krieckaart Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 26 Beroep: Lijnwerker
Bruid: Carolina Louisa d' Hont Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 25 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Desire Krieckaart Beroep: Koster
Moeder bruidegom: Rosalia van Campen Beroep: Zonder
Vader bruid: Adriaan d' Hont Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Rozalia d' Haene Beroep: Zonder
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Richard Krieckaert was lijnwerker ZVTM op 20 nov 1926, boekhouder administratiekantoor,
gemeenteraadslid vanaf 28 mei 1953 te Sas van Gent, ovl. (71 jr. oud) op 30 dec 1971 te Sas van Gent.
6-12-2 JULIUS GIJSBERTUS KRIECKAART
Geboortedatum: 11-10-1901 Geboorteplaats: Stoppeldijk
ovl. (75 jaar oud) op 1 dec 1976 te Genk [België].
6-12-3 MARIA ROSALIA CHRISTINA AUGUSTA KRIECKAART
Geboortedatum: 05-10-1902 Geboorteplaats: Stoppeldijk
kloosterlinge tot 13 mrt 1987 te Zundert, ovl. (84 jaar oud) op 13 mrt 1987 te Zundert.
6-12-4 URSULA MARIA ALPHONSINA ROSALIA KRIECKAART
Geboortedatum: 06-06-1904 Geboorteplaats: Stoppeldijk,
Kloosterlinge als Zr. Lucia, ovl. te Zundert op 4 febr. 1995, 90 jr. begr. Begraafplaats Zuylen, Breda

6-12-5 AGNES MARIA ISABELLA FERDINANDA KRIECKAART

Geboortedatum: 03-08-1905 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 21-10-1905 Agnes Maria Isabella Ferdinanda Krieckaart Leeftijd: 2 maanden

6-12-6 AGNES MARIA LOUISA KRIECKAART

Geboortedatum: 02-10-1906 Geboorteplaats: Stoppeldijk
6-12-7 FERDINANDUS JOSEPHUS KRIECKAART
Geboortedatum: 24-02-1908 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 24-8-1908 Ferdinandus Josephus Krieckaart Leeftijd: 6 maanden
6-12-8 JOSEPH ANDREAS MARIE KRIECKAART
Geboortedatum: 10-06-1909 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 19-10-1909 Joseph Andreas Marie Krieckaart Leeftijd: 4 maanden
6-12-9 AGNES ANNA ISABELLA KRIECKAART
Geboortedatum: 14-12-1910 Geboorteplaats: Stoppeldijk
6-12-10 ANNA MARIA KRIECKAART
Geboortedatum: 02-01-1912 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Kloosterlinge als Zr. Cresentia ovl. te Zundert op 24 sept. 2005, 93 jr. begr. Begraafpl. Zuylen, Breda
6-12-11 OTTO FERDINAND ROSA JOSEPH KRIECKAART
Geboortedatum: 11-01-1913 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Aktedatum: 18-01-1940 Aktenummer: 1 Huwelijksplaats: Hontenisse
Bruidegom: Otto Ferdinand Rosa Joseph Krieckaart Leeftijd: 27 jaar Beroep: Timmerman
Bruid: Francina Cornelia Courtin Geboorteplaats: Heinkenszand Leeftijd: 27 jaar Beroep: Costuumnaaister
Vader bruidegom: Desiré Krieckaart Leeftijd: 69 jaar Beroep: Zonder
Moeder bruidegom: Rosalia van Campen Leeftijd: 67 jaar Beroep: Zonder
Vader bruid: Frans Courtin Leeftijd: 64 jaar Beroep: Herbergier
Moeder bruid: Johanna Langemaire Beroep: Zonder
6-13 ROSALIA MATHILDA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 19-10-1873 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 1-11-1873 Leeftijd: 13 dagen
6-14 FERDINANDUS JOSEPHUS (Ferdinand) VAN CAMPEN = stamhouder zie: 7e generatie
Geboortedatum: 10-01-1875 Geboorteplaats: Stoppeldijk
6-15 MATHILDA MARIA VAN CAMPEN
Geboortedatum: 03-02-1876 Geboorteplaats: Stoppeldijk
Overlijdensdatum: 9-3-1876 Leeftijd: 1 maand
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Overlijdensdatum: 25-4-1876 Overlijdensplaats: Stoppeldijk, drie ure namiddag
Overledene: Josephus van Campen Geb.: Stoppeldijk Gehuwd Leeftijd: 62 jaar Beroep: Landbouwer
Partner: Maria Johanna de Maat Beroep: Landbouwster
Vader: Johannes van Campen
Moeder: Franciesca van de Keer
Aangifte door Pieter Jacobus Michielsen, veldwachter, en Desiré IJsebaert, secretaris,
bij burgemeester Johannes Vereecken.
Aktedatum: 13-02-1878 Aktenummer: 2 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Gijsbregt Mangnus Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 39 Beroep: Landbouwer
Bruid: Maria Johanna de Maat Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 43 Beroep: Landbouwster
Vader bruidegom: Jan Cornelis Mangnus
Moeder bruidegom: Petronella Staal
Vader bruid: Augustinus de Maat
Moeder bruid: Maria Magdalena Moerman
Opmerkingen: Brd wed van Josephus van Campen
Overlijdensdatum: 24-10-1883 Overlijdensplaats: Stoppeldijk
Overledene: Maria Johanna de Maat Gehuwd. Leeftijd: 49 jaar Beroep: Landbouwster
Partner: Gijsbregt Mangnus Leeftijd: 44 Beroep: Landbouwer
Vader: Augustinus de Maat
Moeder: Maria Magdalena Moerman
Opmerkingen: Eerder gehuwd met Josephus van Campen.

Maria Johanna de Maat
en Gijsbregt Mangnus

Ter nagedachtenis van
Maria Johanna de Maat
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Ferdinandus
van Campen
1875 - 1937

7e generatie
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Ferdinandus Josephus (Ferdinand) van Campen

Is de jongste zoon van JOSEPHUS VAN CAMPEN en MARIA JOHANNA DE MAAT, geboren op 10 januari 1875
aan de Margaretsedijk, Heernisse nr. 9 (wijk B 69) gemeente Stoppeldijk. Ferdinand was nog maar één jaar
oud toen zijn vader ovl. op 25 april 1876. Zeven en een half jaar later ovl. ook zijn moeder op 24 oktober
1883. Ferdinand was bijna negen jaar oud toen zijn 44-jarige stiefvader Gijsbregt Mangnus naar het dorp
verhuisde, kort na het overlijden van zijn moeder. Hij groeide toen op met zijn 20-jarige broer August, zijn
19-jarige zus Maria en 11-jarige zusje Roos. Gijsbregt Mangnus ovl. op 6 augustus 1919, 80 jr. oud.

11-01-1875 Geboorteakte: Heden den elfden van de maand januari des jaars eenduizend acht honderd
vijf en zeventig, verschenen voor mij Burgemeester (Joannes Vereecken) Ambtenaar van den Burgelijken
stand van de gemeente Stoppeldijk, provincie Zeeland, JOSEPHUS VAN CAMPEN, oud zestig jaren, van
beroep landbouwer, wonende te Stoppeldijk, dewelke mij heeft verklaard, dat op den tienden van den
maand januari des jaars achttienhonderd vijf en zeventig des avonds te tien ure, binnen deze gemeente, in
het huis Wijk B nummer negen en zestig, is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem
aangegeven van zijne huisvrouw MARIA JOHANNA DE MAAT, landlieden, wonende te Stoppeldijk
aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van FERDINANDUS JOSEPHUS welke aangifte en
verklaring zijn geschied in bijwezen van Désiré IJsebaert, oud acht en veertig jaren, van beroep secretaris,
wonende te Stoppeldijk, en van Pieter Jacobus Michilsen, oud vier en zestig jaren, van beroep veldwachter,
wonende te Stoppeldijk, als getuigen daartoe door den aangever gekozen. En is hiervan aanstonds
opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is
getekend.
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Mogelijk is FERDINANDUS JOSEPHUS VAN CAMPEN vernoemd naar FERDINANDUS JOSEPHUS LAUWERS,
de vakkundige hoefsmid die in 1850 is gehuwd met het enige gehuwde zusje van Josephus: ROSALIA VAN
CAMPEN (5-6). Josephus en Rosalia onderhielden nauw contact met elkaar. Tante Rosalia ovl. op 12 juni
1885. Alphonsus Lauwers (zie: 5e gen 5-6-4), haar zoon, was huwelijksgetuige samen met Gijsbregt
Mangnus van de bruidegom August van Campen op 14 juni 1892. Alphonsus Lauwers trouwde in 1889
met Coleta Constantia Verstraaten, dochter van Pieter Verstraaten en Anna Catharina Heijens die woonden
in Rapenburg (boerderij nr. 46), vlak naast het geboortehuis van Josephus van Campen (boerderij nr. 51).
In het geboortehuis van Josephus woonde de familie Borm tot 1886. Daarna werd het bewoond door Pieter
A. Serrarens, neef van Josephus.
Tante Apolonia van Campen ovl. op 14 mei 1872, 57 jr., ongehuwd.
Ome Jan Francies van Campen ovl. op 29 augustus 1885, 65 jr., ongehuwd.
Ome Adriaan Francies van Campen, ovl. op 5 maart 1890, 77 jr., ongehuwd.
In 1890 was Ferdinand 15 jaar oud en waren niet alleen beide ouders van Ferdinand overleden, maar ook
alle broers en zussen van zijn vader. Door de relaties met de families Lauwers, Serrarens en Verstraaten,
die op Rapenburg woonden, is het aannemelijk dat Ferdinand al op jonge leeftijd vertrouwd raakte met het
fokken van paarden. Dat deze families bekendheid verwierven met de paardenfokkerij is al eerder
beschreven. Ook Ferdinand ontwikkelde zich daarin en weldra werden er aan de Margaretsedijk hele mooie
veulens geboren. Met trots zal hij ze hebben getoond aan een jonge dame die hem bijzonder lief werd. Haar
naam was Maria Louisa Vereecken en weldra stapten zij in het huwelijksbootje op 19 augustus 1899.

19-08-1899 Huwelijksakte te Hontenisse van Ferdinandus Josephus van Campen en Maria Louisa Vereecken met
getuigen van de bruidegom: Petrus Augustinus van Campen, 35 jr., landbouwer te Graauw, broeder; Petrus Ludovicus
de Wael, 42 jr., landbouwer te Stoppeldijk, behuwd broeder. Getuigen van de bruid: Petrus Vereecken, 26 jr.,
landbouwer te Hontenisse, broeder en Constantinus Franciscus Vereecken, (gehuwd met Cornelia Verstraaten) 52 jr.,
landbouwer te Stoppeldijk, oom.
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Soort akte: Huwelijksakte Aktedatum: 19-08-1899 Aktenummer: 23 Huwelijksplaats: Hontenisse
Bruidegom: Ferdinandus Josephus van Campen Geb.: Stoppeldijk Leeftijd: 24 Beroep: Landbouwer
Bruid: Maria Louisa Vereecken Geboorteplaats: Hontenisse Leeftijd: 23 Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Josephus van Campen
Moeder bruidegom: Maria Johanna de Maat
Vader bruid: Pieter Vereecken Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Elisabeth de Waal

Maria Louisa Vereecken
Is geboren op 24 februari 1876 als 2e dochter van PIETER VEREECKEN en ELISABETH DE WAEL in de
boerderij ‘Hazenhof’ Havendijk nr. 7, 4583 RW Terhole, gemeente Hontenisse.
Het toeval wil dat in deze boerderij ‘Hazenhof’ in Terhole GILLIS VAN CAMPEN (2e gen), de zoon van de
stamvader JOANNES VAN CAMPEN (1 e gen), zich vestigde in 1705 en waar ADRIAAN VAN CAMPEN (3 e gen)
in 1709 is geboren die zich in 1735 vestigde in Heernisse nr. 9 aan de Margaretsedijk waar GILLIS VAN
CAMPEN (4e gen) en JOANNES VAN CAMPEN (5e gen) opgroeiden, evenals FERDINAND VAN CAMPEN (7e
gen) en zijn kinderen (8e gen).
De oudste broer van Maria Louise die bij het huwelijk haar getuige was: Petrus D.A. Vereecken huwde in
1904 met Leonie Catharina Steijaart en ging wonen in het geboortehuis van JOSEPHUS VAN CAMPEN (6e
gen): Rapenburg 143 in Vogelwaarde. Daarmee werd deze genealogische cirkel wel bijzonder rond.
Maria Louisa Vereecken was 10 jaar oud toen haar 34 jarige moeder overleed op 31 oktober 1886. Haar
vader Pieter Vereecken was landbouwer, gemeenteraadslid en later wethouder van Hontenisse. Hij
hertrouwde in 1888 met Maria Cammaert en overleed op 22 sept. 1920, 74 jaar oud. Maria Louisa
Vereecken kwam uit een gezin van 10 kinderen.

Pieter Vereecken (1845-1920)
Zoon van Andries Vereecken en Elisabeth Buijsrogge
Elisabeth de Wael (1852-1886)
Dochter van Dignum de Wael en Sophia Teenaert
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10 Kinderen uit het huwelijk van Pieter Vereecken en Elisabeth de Wael:
Geboren boerderij ‘Hazenhof’ Havendijk nr. 7, 4583 RW Terhole, gemeente Hontenisse
Geboortedatum: 10-04-1873 Petrus Dignus Andreas Vereecken, landbouwer
Huwt op 28 juli 1904 met Leonie Catharina Steijaart
Geboortedatum: 01-11-1874 Sophia Maria Vereecken
Huwt op 3 sept. 1904 met Jacobus Bernardus Steijaart, landbouwer
Geboortedatum: 24-02-1876 Maria Louisa Vereecken
Huwt op 19 aug. 1899 met Ferdinandus Josephus van Campen, landbouwer
Geboortedatum: 23-04-1877 Jacobus Constantinus Franciscus Vereecken, landbouwer
Huwt op 31 juli 1906 met Maria Isabella Michielsen
Geboortedatum: 28-08-1878 Mathilde Petronella Vereecken
Huwt op 19 jan. 1915 met Eduard Joseph Borm, landbouwer
Geboortedatum: 16-05-1880 Theodorus Cornelis Vereecken, landbouwer
Huwt op 26 nov. 1913 met Maria Amelia Borm
Huwt op 29 april 1919 (wedn.) met Sophia Leontina Maria Aerts
Geboortedatum: 26-03-1882 Leonie Honorine Vereecken
Huwt op 24 nov.1906 met Ludovicus Joseph Colsen, veearts
Geboortedatum: 15-07-1883 Petrus Emanuel Vereecken
Ovl. op 3 april 1903 te Hontenisse, 19 jr.
Geboortedatum: 08-01-1885 Jules Cornelis Petrus Vereecken, landbouwer
Huwt op 15 mei 1919 met Maria Theodora van Haelst
Geboortedatum: 05-09-1886 Elisabeth Sophia Vereecken
Ovl. op 8 juli 1908 te Hulst, 21 jr.
De kinderen van Ferdinand van Campen en Maria Louisa
Vereecken zijn geboren tussen 1900 en 1920; een periode
die gevuld werd met de dreiging en het uitbreken van de 1e
Wereldoorlog. De periode 1914-1918 heeft grote gevolgen
gehad voor de hele bevolking in Zeeuws Vlaanderen. Het
was een bizarre tijd in de eerste maanden van de Duitse
inval in België, augustus t/m oktober 1914. Vooral na de val
van Antwerpen op 9 oktober kwam de grootste stroom op
gang. Twee miljoen Belgen sloegen op de vlucht waarvan de
meeste de grens met Zeeland passeerden, de zuidgrens via
Zeeuws-Vlaanderen en de oostgrens via West-Brabant. Van
de circa twee miljoen Belgen die tijdens de Eerste
Wereldoorlog naar Nederland vluchtten bleven er uiteindelijk
zo'n 450.000 in Zeeland. Door de strenge winter in 1915
brak de tyfus uit en greep de regering in. Vanuit Zeeuws
Vlaanderen werden toen veel mensen met schepen naar de
andere kant van de Schelde gebracht en vervoert naar de
noordelijker gelegen Nederlandse steden. In de loop van
1915 legden de Duitsers een elektrische draadversperring
aan, de zogenaamde ‘doodendraad’. Hiermee sloot de
Duitse bezetter de Nederlands-Belgische grens nagenoeg
hermetisch af. Toch hield de grens een zekere
aantrekkingskracht,
onder
andere
op
Belgische
oorlogsvrijwilligers, spionnen, grenssmokkelaars, maar ook
op Duitse deserteurs. Velen moesten hun poging om de
‘doodendraad’ te omzeilen met de dood bekopen. Na de
Wapenstilstand op 11 november 1918 begon de massale
terugkeer van Belgische vluchtelingen naar huis.
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Mathilda Petronella Vereecken (1878-1953)
geboren te Hontenisse,
gehuwd op 19 jan. 1915 met E. J. Borm,
werd vereerd met een Belgische Koningin
Elisabeth medaille en met een medaille
van het Belgische Rode Kruis.

In Hontenisse werd in 1914 een goed
georganiseerd tentenkamp opgericht waar
ca. 8.000 mensen werden ondergebracht,
waaraan Mathilda Vereecken blijkbaar een
belangrijke bijdrage heeft geleverd. Zij was
tevens lid van verschillende Broederschappen; dit lidmaatschap was destijds ter
ondersteuning van kloosterlingen.

Belgische vluchtelingen in Middelburg bereiden een maaltijd. (Prentbriefkaart uit 1914, Zeeuws Archief).

In 1914 brachten de Belgen veel paarden met zich mee. Daar waren topfokkers bij die de paarden in
veiligheid brachten bij hun Nederlandse collega’s in Zeeuws Vlaanderen. Onder meer in Rapenburg en in
Graauw werden deze paarden ondergebracht. Zij werden met de Zeeuwse paarden gekruisd wat bijzondere
nakomelingen heeft voortgebracht. Het Zeeuws-Belgische Paardenstamboek werd opgeheven in 1914.
Daarna kwam de oprichting van het Stamboek voor het Nederlandse Trekpaard (Belgisch type).
Ferdinand van Campen sloot zich al gauw aan bij het Stamboek voor het Nederlandse Trekpaard. Van zijn
stamboekmerrie ‘Flora’ en de Belgische hengst ‘Nemrod d’Ossogne’ werd op 27 maart 1918 aan de
Margaretsedijk een hengstveulen geboren onder het stamboeknr. 890: ZODIAQUE DE NEMROD.
Op 3 april 1920 werd uit dezelfde ouders een hengstveulen geboren onder het stamboeknr. 1076:
JAN DE NEMROD.

Het meest bekende paard wat uit deze omstandigheden is voortgekomen is NICO VAN MELO van eigenaar
Emiel Verstraaten. Emiel werd geboren op 23 jan. 1901 te Graauw en Langendam als zoon van Johannes
Franciscus Verstraaten en Angelica Francisca Michielsens. Emiel huwde in 1940 in Vogelwaarde met
Mathilda Mangnus, dochter van Petrus August Mangnus en Elisabeth de Waal uit Boschkapelle. Jules
Vereecken, een neef van Maria Louisa, is nog een poos eigenaar geweest van dit paard.
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NICO VAN MELO (1935-1953)

Een paard dat zijn naam verbonden ziet aan een boek, een fietsroute en een standbeeld moet wel heel
bijzonder zijn. En dat was Nederlands beroemdste trekpaardhengst Nico van Melo zonder twijfel. Hij werd in
1935 geboren in Graauw in de Melo-polder in Zeeuws-Vlaanderen. Al op vierjarige leeftijd schreef hij
historie door in Den Bosch algemeen Nederlands Kampioen te worden en in de jaren daarna oogstte hij
zowel nationaal als internationaal veel roem. In 1939, vlak voor het landskampioenschap, was hij
eigendom geworden van de Hengstenassociatie ‘Vooruitgang’ Venray-Horst-Sevenum e.o. en tot aan zijn
dood in 1953 verbleef hij in de hengstenstallen in Castenray. Omdat Nico van Melo in al die jaren zoveel
betekend heeft voor de Nederlandse trekpaardfokkerij en van zeer groot economisch belang is geweest
voor de agrarische sector in Noord-Limburg, wijdde de Stichting Heemkundig Genootschap Castenray in
2009 een project aan de Hengstenassociatie ‘Vooruitgang’ en hun beroemde hengst Nico van Melo.
Behalve een boek, een beeld en een expositie organiseerde de stichting ook een koetsentocht van 25 km.
Herman Verstraaten uit Graauw in de Melo-polder in de gemeente Hulst vertelde onder meer dat hij het
beeld mede zag als een eerbetoon aan zijn vader Emiel Verstraaten, de fokker van de legendarische Nico
van Melo.

Nico van Melo, landskampioen 1939
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Volgens Van Broekhuizen ontstonden in 1890 de eerste hengstenstammen in Zeeuws Vlaanderen. Nadat
in 1901 de eerste Wet op de Paardenfokkerij aangenomen was, ontstond door de toekenning van
Rijkssubsidie een opleving van de paardenfokkerij over geheel Zeeland. Zeeland was een uitsluitend
koudbloedfokkerij-gebied geworden. In 1911 telde men er 120 koudbloedhengsten en 12.810 gedekte
merries. Het Zeeuws-Belgische Paardenstamboek werd, na de oprichting van het Stamboek voor het
Nederlandse Trekpaard (Belgisch type), opgeheven in 1914. In hetzelfde jaar, het eerste jaar van WO I,
brachten Belgische fokkers tal van fokpaarden van grote waarde op Nederlandse bodem in veiligheid.
Zeeuws-Vlaanderen leverde toen ruim 70% van alle in Nederland gefokte en goedgekeurde jonge
trekpaardhengsten. Nagenoeg alle merries in dat gedeelte van Zeeland behoorden toen al tot het `zuivere
Belgische type'. Veel landbouwers/ paardenfokkers uit Brabant, Groningen, Gelderland en Zuid-Holland
kochten toen in Zeeuws-Vlaanderen (en in Limburg) hun fokmerries. De meest bekende kampioenhengst,
Nico van Melo, is in Zeeland geboren en opgefokt. Op 4-jarige leeftijd werd hij naar Limburg verkocht.

Uitgegeven: 02-04-2009
Castenray krijgt dit najaar een beeld van
Nico van Melo, het uithangbord van de
vroegere hengstenvereniging Vooruitgang.
Jan Strijbos schrijft een boek over club en
paard.
Hij werd beschimpt. Nico van Melo was
weliswaar een imposante dekhengst, maar die
kleur ! Een zwartschimmel met een blauwe
schijn. Het zag er niet uit, vonden de boeren in
Zeeland, toch de kenners van Belgische
trekpaarden. Zij hielden meer van vossen. Eigenaar Emiel Verstraaten uit Graauw
(Zeeuws-Vlaanderen) verkocht Nico in 1939 voor 13.500 gulden aan een groepje
Limburgers en kreeg de lachers vervolgens op zijn hand als hij over de deal vertelde.
De nieuwe baas was de hengstenvereniging Vooruitgang, een club van
paardenbezitters in Noord-Limburg die samen hengsten kochten. Ze werden gestald in
Castenray, bij boer Rambags. De vele honderden leden waren allerminst gelukkig met
de aanwinst. Ze hadden veel te veel moeten betalen voor Nico van Melo. Voor 13.500
gulden kon je toentertijd wel twee boerderijen kopen, hielden ze het bestuur voor.
Voorzitter Toon Poels hield zijn rug recht en beleefde datzelfde jaar nog zijn mooiste
moment. De hengstenvereniging nam deel aan de nationale kampioenschappen in Den
Bosch. Vanwege het 25-jarig bestaan van de vereniging van het Nederlandse trekpaard
was ook koningin Wilhelmina aanwezig. De vorstin zag Nico van Melo de titel in zijn
klasse winnen. Tevens werd hij uitgeroepen tot kampioen der kampioenen. De
paardenkenners in Zeeland trokken zich de haren uit het hoofd, de leden van de
Vooruitgang klopten het bestuur op de schouders en complimenteerden de
aankoopcommissie met haar voortreffelijke keus.
Nico bleek een geweldige investering. Hij won nog vele prijzen en zorgde voor prachtige
nakomelingen. Beroemd werden ook zijn zoons Nico van Beek en Nico van het Zwarte
Water. De veulens leverden duizenden guldens op. Waar de boeren in Noord-Limburg
moesten ploeteren om de touwtjes aan elkaar te knopen op de schrale zandgronden,
leverden Nico van Melo en de andere hengsten een welkome aanvulling op hun
inkomen. „De hengstenassociatie heeft een enorme bijdrage geleverd aan de
economische ontwikkeling van de regio”, meent Jan Strijbos, lid van Heemkundig
Genootschap Castenray.
Het boek van Jan Strijbos ‘Trekpaardfokkerij in het land van Nico van Melo’ is exclusief verkrijgbaar bij
Wim van Lankveld Tel: 0031 (0) 651920437 E-mail: wimvanlankveld@hetnet.nl
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Op 5 juni 1924 kreeg de familie het bericht van het overlijden van August van Campen, de oudste broer van
Ferdinand, die toen burgemeester was van Graauw en Langendam. Hij werd 60 jaar oud. Na zijn overlijden
heeft Ferdinand gesolliciteerd voor deze functie die toen landbouwer was, tevens voorzitter van de
Boerenbond en bestuurslid van de Landbouwwinterschool. Ferdinand kreeg de benoeming en werd
sindsdien burgemeester van Graauw en Langendam tot 1937, het jaar waarin hij overleed ten gevolge van
een noodlottig auto-ongeval. Voor de aanstelling van het ambt ‘verhuisde’ Ferdinand naar de Graauw,
inwonend bij zijn schoonzus Mie de Wael, weduwe van August, in het statige huis ‘de Splinter’. Zijn gezin
bleef toen nog wonen aan de Margaretsedijk. In 1927 verhuisde zijn schoonzus Mie de Wael naar het
Liefdehuis in Hulst en kwam zijn vrouw met het gezin bij Ferdinand wonen in ‘de Splinter’, behalve de
zonen Piet, Guust en Arthur. Zij bleven tot het najaar 1931 boeren op de Margaretsedijk. In 1931 kwamen
zij naar de Graauw op de boerderij de ‘Mariahoeve’ aan de Zandbergsestraat 22A in de Willem
Hendrikpolder. Daarmee kwam een einde aan het verblijf aan de Margaretsedijk, waar de boerderij
inmiddels is verdwenen.
In 1937, na het overlijden van vader Ferdinand, verliet moeder Maria Louise met haar jongste kinderen het
huis ‘de Splinter’ en kwam zij naar de ‘Mariahoeve’ waar eerder haar 3 zonen waren gevestigd. Inmiddels
waren er al enkele zonen en dochters gehuwd. De zonen Piet en Emerie (op de boerderij) en Door (vanuit
het huis ‘de Splinter’) boerden samen verder op de ‘Mariahoeve’ en deelden de belangstelling voor de
paardenfokkerij. Meerdere paarden werden door hen ingeschreven in het keurstamboek, waaronder WILLY
en CERTAIN VAN DE MARIAHOEVE die met mooie prijzen werden bekroond.

Certain van de Maria-Hoeve
(1 mei 1940-7 febr. 1953)
V: Certain van Lamswaarde
K1429
M: Marie K25171
Keurstamboeknr. K 2034
Per 4 febr. 1943 te Hulst
Fokker/eigenaar: gebroeders
van Campen te Graauw

Willy van de Maria-Hoeve
(10 mei 1945-..)
V: Certain v.d. Mariahoeve
K2034
Stamboek 24 jan. 1957 te Axel
Fokker/eigenaar: gebroeders
van Campen te Graauw
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Artikel uit boek Groot Hontenisse: met FRANS K 714, nationaal kampioen in 1929; voorouder van Nico van
Melo. Twee zoons van Frans werden nationaal kampioen: Carlo K 1229 in 1927; en Certain van
Lamswaarde K 1429 in 1932. De laatste is de vader van Certain van de Mariahoeve K 2034.
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Deel van de medaillecollectie familie van Campen

Veulenkeuring Hulst 1921

Paardenfokvereniging D.E.S. Hulst
Veulenkeuring 1946
Hengsten met afstammelingen
Certain van de Mariahoeve, 1e prijs
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Zeeuws Vlaamsche Fokpaardendag 1920

Veulenkeuring Hulst 1923

Veulenkeuring Hulst 1934

Beker, aangeboden door de Z.L.M. (Zeeuwse Landbouw Maatschappij) aan
de kampioen hengst: Certain van de gebroeders van Campen. Uitgereikt op
de provinciale landbouwtentoonstelling in 1946 te Goes. In 1943 bestond
de Z.L.M. 100 jaar maar vanwege de oorlog werd de viering uitgesteld tot
1946. Ook in 1947 ontving Certain bij de Centrale Keuring in Goes de 1e
prijs, in de categorie ‘oudere hengsten - grote maat’.

1911. Het gezin van Ferdinand van Campen en Maria Louisa Vereecken aan de Margaretsedijk, met op de achtergrond
een bijenstal met bijenkorven. V.l.n.r.: Arthur, vader Ferdinand, Theodoor op de arm van moeder Maria L., Lenie in wit
jurkje, daarnaast Marie, Piet, Guust en Eugène. Vanaf 1924 woonde vader Ferdinand in deeltijd in het huis ‘De Splinter’
op de Graauw in de Willem-Hendrikspolder; in 1729-1931 gevolgd door zijn vrouw en kinderen.
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De Willem-Hendrikspolder, die vanaf ca. 1752 werd bewoond door de familie van (K)Campen
3

Ca.

9

EduardHoeve

10

MariaHoeve

12
14

W.H.-Hoeve
‘De Splinter’

1752-1784

1784-1833
1833-1849
1792-1840
1840-1863
1884-heden
1858-1882
1931-1979
1979-2016
1927-1971
1907-1924
1924-1937
1937-1939
1939-1947
1947-1995

Egidius van Campen (2-7) x 1752 Catharina Stobbelaer
Dochter Maria Anna van Campen is in 1766 hier geboren.
Maria Anna van Campen (2-7-1) x 1784 Johannes de Beule
Joanna Maria de Beule (2-7-1-1) x 1809 Andries d’Haens
Cornelis Rosseel x 1792 Maria Anna van Campen (4-3)
Theodoor (4-3-1) en Josse (4-3-3) Rosseel
(Zn. Jan F. Rosseel x Maria van Kampen (4-15-12) ‘Mieke Moei’)
Familie Maerman
Gijsbrecht van Kampen (4-15-13 broer van ‘Mieke Moei’)
Gebroeders Piet (7-3), Door (7-7) en Emery van Campen (7-10)
Maatschap van Campen (8e en 9e generatie)
Elisabeth M. van Kampen (kleindr. van Gijsbrecht) x Cyrillis Mahu
Petrus Aug. van Campen (6-2) x Maria C. de Wael
Ferdinandus J. van Campen (6-14) x Maria L. Vereecken
Gebroeders Piet (7-3) en Emery van Campen (7-10)
Th. Bauwens x Mathilda Steijaert
Familie Theodoor van Campen (7-7)
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Laatste schoolfoto van de oude school in de Pauluspolder gemaakt in 1911
met Marie en Piet, daarvoor Guust en Eugène
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Schoolfoto nieuwe O.L. School Pauluspolder gemaakt plm. 1918, met Achiel, Arthur, Lenie en Door

In 1924 werd de Pauluspolder geteisterd door een overstroming.
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1923-1924 Burgerwacht in Rapenburg met 37 zwaar bewapende mannen waaronder vader Ferdinand van
Campen, landbouwer, later burgemeester van Graauw; en twee muzikanten.
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Op 25 november 1920 werd de R.K. Middelbare Landbouwschool in Hulst opgericht. Deze school werd toen
de Landbouwwinterschool genoemd. Bij de oprichting, sterk aanbevolen door Mgr. P. Hopmans, Bisschop
van Breda, hebben August en zijn broer Ferdinand van Campen bijgedragen aan de totstandkoming van
deze school. Zij maakten deel uit van het 1e bestuur. Piet van Campen, zoon van Ferdinand, volgde zijn
vader op na diens overlijden in 1937. Bij de uitgave van het jubileumboek in 1960 maakte hij nog steeds
deel uit van dit bestuur. Arthur C.M. van Campen, zoon van Ferdinand, heeft hier in 1945 en in 1946 les
gegeven als leraar in Nederlandse taal en wiskunde. Zijn schoonvader Emmanuel Buijsrogge behoorde ook
tot de 1e bestuursleden. Louis Colsen (gehuwd met Leonie Vereecken, zwager van Ferdinand) was
rijksveearts en gaf vanaf het eerste uur in 1920 tot 1944 les in veeteeltvakken. Deze school stond niet
alleen bekend als onderwijsinrichting maar ook als het culturele landbouwcentrum van Zeeuws Vlaanderen.
De grote landbouwtentoonstelling in Hulst van 1927, en ook die van 1937, die bezoek mocht ontvangen
van H.M. Koningin Wilhelmina, gingen voor een groot deel uit van de Landbouwwinterschool. Vijf zonen van
Ferdinand en Maria Vereecken mochten hier hun diploma in ontvangst nemen: Piet in 1922, Omér (Guust)
in 1924 (beide woonden toen nog in Stoppeldijk), Theodoor in 1930, Achillis in 1933 en Emery in 1938. De
laatste drie wonend in Graauw.
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Kinderen uit het huwelijk van Ferdinandus Josephus van Campen en Maria Louisa Vereecken
Geboren te Heernisse (wijk B-61) aan de Margaretsedijk, gemeente Stoppeldijk:

7-1 MARIA ELISABETH (Marie) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 03-06-1900, ovl. 14-04-1988 te Zundert. Maria Elisabeth werd in 1923 kloosterzuster bij
de Franciscanessen van Breda en legde haar gelofte af op 08-09-1924 als Zr. MARIA CLEMENTINA.

03-06-1900 Stoppeldijk. Geboorteakte Maria Elisabeth van Campen.
Aangifte door vader Ferdinandus Josephus van Campen, 25 jr., met getuigen Hypolithus Antonius IJsebaert, 36 jr.,
secretaris, en Daniël de Koning, 39 jr., veldwachter.
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7-2 EUGENIUS GIJSBERTUS (Eugène) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 22-07-1901, ovl. 21-02-1984 te Hulst

14 juli 1931 IJzendijke. Huwelijksakte Eugenius Gijsbertus van Campen en Maria Elisabeth Johanna van Oers met
getuigen: Petrus Ferdinand Marie van Campen, 28jr., landbouwer te Stoppeldijk, broeder van de echtgenoot en
Adrianus Marinus van Oers, 28 jr., landbouwer te IJzendijke, broeder van de echtgenote.

Aktedatum: 14-07-1931
Aktenummer: 17
Huwelijksplaats: IJzendijke
Bruidegom: Eugenius Gijsbertus van Campen
Geboorteplaats: Stoppeldijk
Leeftijd: 29
Beroep: Directeur kantoor boerenbond
Bruid: Maria Elisabeth Johanna van Oers
Geboorteplaats: Wouw
Leeftijd: 24
Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Ferdinandus Josephus van Campen Beroep: Burgemeester
Moeder bruidegom: Maria Louisa Vereecken Beroep: Zonder
Vader bruid: Marinus Petrus van Oers Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Johanna Jacoba Luijckx Beroep: Zonder
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7-3 PETRUS FERDINANDUS MARIE (Piet) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 18-01-1903, ovl. 22-09-1995 te Hulst

18-01-1903 Stoppeldijk. Geboorteakte Petrus Ferdinandus Marie van Campen,
aangifte door vader Ferdinandus Josephus van Campen met getuigen Hypolithus Antonius IJsebaert, 38 jr., secretaris,
en Daniël de Koning, 41 jr., veldwachter.

Aktedatum: 01-09-1948 Huwelijksplaats: Stoppeldijk
Bruidegom: Petrus Ferdinandus Maria van Campen, landbouwer
Geboortedatum: 18-01-1903
Geb: Stoppeldijk
Bruid: Agnes Maria Johanna Rosalia de Wael
Geboortedatum: 02-02-1899
Geb: Stoppeldijk
Vader bruidegom: Ferdinandus Josephus van Campen
Moeder bruidegom: Maria Louisa Vereecken
Vader bruid: Petrus Ludovicus de Wael
Moeder bruid: Maria Magdalena van Campen
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7-4 OMÉR AUGUSTINUS FERDINANDUS (Guust) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 08-10-1904, ovl. 10-11-1991 te Lutjebroek

7 oktober 1940 Sint Jansteen. Huwelijksakte Omér Augustinus Ferdinandus, van Campen, 36 jaar, landbouwer
geboren te Stoppeldijk en wonende te Graauw en Langendam, en Angelina Josepha Borm, 33 jaar, geboren te Hulst;
met getuigen: Eugenius Gijsbertus van Campen, directeur van de Coöpratieve Handelsvereniging van de Noord
Brabantse Christelijke Boerenbond, broeder van de bruidegom, wonende te Hulst en Maria Johanna Henriëtta
Philomena Borm, zuster van de bruid, wonende alhier.
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7-5 ARTHUR CONSTANT MARIE (Thuur) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 01-09-1906, ovl. 27-05-1999 te Hulst

29-12-1937 Graauw en Langendam. Huwelijksakte Arthur Constant Marie van Campen, 31 jaar, onderwijzer, geboren
te Stoppeldijk en wonende te Bergen op Zoom, en Gerardina Ludovica Buijsrogge, 27 jaar, met getuigen: Eugenius
Gijsbertus van Campen, 36 jr., directeur van de Coöperatieve Handelsvereniging wonende te Hulst, broeder van de
echtgenoot, en René Petrus Emmanuel Buijsrogge, 29 jr., landbouwer wonende te Graauw en Langendam, broeder van
de echtgenote.

Soort akte: Huwelijksakte
Aktedatum: 29-12-1937
Aktenummer: 10
Huwelijksplaats: Graauw en Langendam
Bruidegom: Arthur Constant Marie van Campen
Geboorteplaats: Stoppeldijk
Leeftijd: 31 jaar
Beroep: Onderwijzer
Bruid: Gerardina Ludovica Buijsrogge
Geboorteplaats: Graauw en Langendam
Leeftijd: 27 jaar
Beroep: Zonder
Vader bruidegom: Ferdinandus Josephus van Campen
Moeder bruidegom: Maria Louisa Vereecken Beroep: Zonder
Vader bruid: Emmanuel Buijsrogge Leeftijd: 65 jaar Beroep: Landbouwer
Moeder bruid: Louisa Kegelaer Leeftijd: 59 jaar Beroep: Zonder
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7-6 LEONIA PETRONELLA MARIA (Lenie) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 15-09-1908, ovl. 31-03-1964 te Oostburg

Aktedatum: 28-06-1939 Aktenummer: 10. Huwelijksplaats: Graauw en Langendam.
Huwelijksakte Leonia Petronella Maria van Campen, Geboorteplaats: Stoppeldijk Leeftijd: 30 jaar Beroep: Zonder, en
Clement Joseph Wijffels, 35 jaar, landbouwer, geboren te IJzendijke, wonende te Waterlandkerkje met getuigen: Emile
Petrus Wijffels, 33 jr., zonder beroep, wonende te Waterlandkerkje, broeder van de echtgenoot, en Eugenius Gijsbertus
van Campen, 37 jr., directeur van de Coöperatieve Handelsvereniging wonende te Hulst, broeder van de echtgenote.

Vader bruidegom: Hypolitus Josephus Wijffels
Moeder bruidegom: Mathilde Marie Sophie Modde
Vader bruid: Ferdinandus Josephus van Campen
Moeder bruid: Maria Louisa Vereecken Beroep: Landbouwster

7-7 THEODORUS FERDINANDUS PETRUS MARIA (Door) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 28-08-1910, ovl. 22-03-1995 te Terneuzen
7-8 ACHILLUS CORNELIS MARIA (Siel) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 15-09-1912, ovl. 20-12-1995 te Emmeloord
7-9 JULIËTTE MARIA HENRIËTTE (Jet) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 31-01-1915, ovl. 22-03-1993 te Agen (Frankrijk)
7-10 EMERICUS LEONARDUS (Emerie) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 31-05-1918, ovl. 15-09-1964 te Graauw
7-11 JOSEPH FERDINANDUS (Jos) VAN CAMPEN
Geboortedatum: 20-07-1920, ovl. 30-09-2015 te Den Haag
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De 8e generatie:
7-1

Maria Elisabeth (Marie / zr. Maria Clementina) van Campen

* 03-06-1900 + 14-04-1988

7-2

Eugenius Gijsbertus (Eugène) van Campen
huwt 14-07-1931 Maria Elisabeth Joanna van Oers

* 22-07-1901 + 21-02-1984
* 01-07-1907 + 23-02-1982

7-3

Petrus Ferdinandus Maria (Piet) van Campen
huwt 01-09-1948 Agnes Maria Johanna Rosalia de Wael

* 18-01-1903 + 22-09-1995
* 02-02-1899 + 08-04-1980

7-4

Omér Augustinus Ferdinandus (Guust) van Campen
huwt 08-10-1940 met Angelina Josepha Borm

* 08-10-1904 + 10-11-1991
* 02-12-1906 + 29-10-1989

7-5

Arthur Constant Marie (Thuur) van Campen
huwt 29-12-1937 met Gerardine Ludovica Buijsrogge

* 01-09-1906 + 27-05-1999
* 04-09-1910 + 06-08-1999

7-6

Leonia Petronella Maria (Lenie) van Campen
huwt 28-06-1939 met Clement Joseph Wijffels

* 15-09-1908 + 31-03-1964
* 11-09-1903 + 12-04-1962

7-7

Theodorus Ferdinandus Petrus Maria (Door) van Campen
huwt (1) 16-02-1947 met Alice Pauwels
huwt (2) 01-07-1966 met Maria Weesepoel

* 28-08-1910 + 22-03-1995
* 05-09-1918 + 13-11-1963
* 09-06-1923 + 27-11-2012

7-8

Achillus Cornelis Maria (Siel) van Campen
huwt 04-05-1946 met Anna Maerman

* 15-09-1912 + 20-12-1995
* 14-07-1918 + 19-01-2014

7-9

Juliette Maria Henriette (Jet) van Campen
huwt 30-06-1948 met Josephus Marie Leonardus Seegers

* 31-01-1915 + 22-03-1993
* 10-11-1911 + 06-03-1995

7-10

Emericus Leonardus (Emery) van Campen
huwt 28-10-1953 met Maria Amanda Judith Plasschaert

* 31-05-1918 + 15-09-1964
* 29-08-1921 + 06-06-2012

7-11

Joseph Ferdinandus (Joos) van Campen
huwt (1) 31-08-1949 met Maria Josepha Buijsrogge
huwt (2) 28-02-1957 met Anna Maria Oomen

* 20-07-1920 + 30-09-2015
* 31-03-1926 + 08-08-1955
* 06-10-1926 + 22-08-2012

8 september 1949. Zr. Clementine 25 jaar Franciscanesse
Piet, Guust, Joos, Siel, Eugène, Emery
Thuur, Lenie, Zr. Clementine, Jet, Door
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Genealogisch
overzicht
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1e gen.

2e gen.

3e gen.

4e gen.

Mechelen /
Sint Jansteen

Sint Jansteen /
Lamswaarde-Terhole

Lamswaarde-Terhole /
Heernisse-Margr.dijk

Cambron
gem. Stoppeldijk
Heernisse-Margr.dijk

JOANNES
van Campen
ca. 1650-1683
x (1) 1672
Amelken
van Bunderen

1-1

x (2) 1674
Walburga
Meessens

EGIDIUS
van Campen
1675-1725
x (1) 1701
Catharina
Bogaerts
x (2) 1705
Elisabeth
Bogaerts
1680-1740
x 1735
Johannes Tessens

x (3) 1681
Maria Heijns
weduwe van
Adriaen de Koninck 5 k.

2-1

7 k. 2-2

2-3
1-2

Catharina
van Campen
1678- ..

Elisabeth
van Campen
ca. 1655- v. 1687
x (1) 1676
Jan Thoen
x (2) 1677
Michael
van Goethem
1 dr. Catharina
1678-..

2-4

1-3

Joanna
van Campen
1680- ..

2-5

2-6

2-7

Maria
van Campen
1706-17..
x 1729
Pieter Harleveij

3-1

Katharina
van Campen
1708-1802
x (1) 1732
Joos van de Weerden
x (2) 1775
Jean van Remortel 7 k.
ADRIANUS
van Campen
1709-1783
x 1735
Maria Wilsens
wed. J. de Schepper
Lijsabeth
van Campen
ca. 1712- v. 1687
x 1741
Pieter Bertraad
Joannes
van Campen
ca. 1714-17..
x 1749
Elisabet Her(e)mans
Diana
van Campen
ca. 1720- n. 1751
x 1747
Gerard de Nijs
Egidius
van Campen
1723- n. 1787
x 1752
Catharina Stobbelaer
1 dochter:

3-2

2-5-1
4 k.
3 k.
2-5-2

7 k. 2-5-3

1 k.
2-5-4

2-5-5

2-5-6

2-5-7

2-7-1
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EGIDIUS
van Campen
1736-1805

Johannes
van Campen
1739-17..
jong ovl.

Anna Catharina
van Campen
1750-1823
ongehuwd
Adrianus
van Campen
1751-v. 1753
jong ovl.
Pieter Th.
van Campen
1751-1810
x 1802
Josine Stout
geen kinderen
Adrianus
van Campen
1753-1817
x 1794
Anna Coba Wilsens
2 k. jong ovl.
Elisabeth
van Campen
1754-v. 1756
jong ovl.
Elisabeth
van Campen
1756-18..
ongehuwd
Joannes
van Campen
1763-1841
ongehuwd

Maria Anna
van Campen
1766-1820
x 1784
Jan de Beule
4 k.

3-1

4e gen.

5e gen.

6e gen.

7e gen.

Cambron
gem. Stoppeldijk
Heernisse-Margr.dijk

gem. Stoppeldijk

gem. Stoppeldijk

gem. Stoppeldijk

EGIDIUS
van Campen
1736-1805
x 1765
Judoca Verhoeven

17 k.

4-1

Adrianus
van Campen
4 k.
1766-1841
x 1796
Apolonia Andriessen 3 k.
wed. Pieter van Trappen

4-2 Jacobus van Campen
1767-17..
4-3 Marie Anne van Campen
1769-1840
x 1792
Cornelis Rosseel

jong ovl.

4-1-1 Pieter van Campen
1797-1876
4-1-2 Josina J. van Campen
1799-1806
4-1-3 Jacobus van Campen
1801-1855
4-1-4 Cornelis van Campen
1807-1867

13 k. 4-1-3-1 / 4-1-3-13
8 k. 4-1-4-1 / 4-1-4-8

5 k.

4-4 Petrus van Campen
1770-17..

jong ovl.

4-5 Jacobus van Campen
1771-17..

jong ovl.

4-6 Marie Catharina van Campen
1772-1844
x 1803
Jaque Lemsen
wedn. v. M. Janssen
4-7-1 Marie C. van Campen
4-7 Jaque van Campen
1798-1809
1773-1835
7 k.
4-7-2 Gillis J. van Campen
x 1797
1801-1858
Maria C. de Maat
4-7-3 Adrien van Campen
1804-1809
4-8 Francies van Campen
4-7-4 Brixe van Campen
1774-1833
geen k.
1808-1862
x 1803
4-7-5 Apolonia van Campen
Anna M. van de Voorde
1810-1811
4-7-6 Joannes van Campen
4-9 Apolonia van Campen
1814-1859
1775-1847
11 k.
4-7-7 Cornelis A. van Campen
x 1811
1815-18..
Jaques Serrarens
4-15-1 Izabella van Campen
4-10 Petronella van Campen
1811-18..
1776-17..
jong ovl.
4-15-2 Pieter van Campen
1812-1826
4-11 Joannes van Campen
4-15-3 Jean van Campen
1777-17..
jong ovl.
1813-1814
4-15-4 Maria Anna van Campen
4-12 Jaqueline van Campen
1814-1814
1778-1835
4 k.
4-15-5 Apolonia van Campen
x 1808
1815-18..
Theodore van de Keer
4-15-6 Marianna van Campen
1819-18..
4-13 Joannes van Campen
4-15-7 Judocus E. van Campen
1779-17..
jong ovl.
1820-1820
4-15-8 Cornelis van Campen
4-14 Petronella van Campen
1822-18..
1780-17..
jong ovl.
4-15-9 Paulina van Campen
4-15 Pieter van Campen
4-15-10 Jacobus van Campen
1782-1855
4-15-11 Coleta C. van Campen
x 1809 Elisabeth Verdurmen
8 k. 4-15-12 Maria van Kampen
4-15-13 Gijsbrecht van Kampen
x 1829 Anna C. Staal
6 k. 4-15-14 Pieter van Campen
4-16 JOANNES van Campen
1783-1822
4-17 Anna van Campen
1785-17..

7 k. 4-1-1-1 / 4-1-1-7

7 k.
jong ovl.
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2 k. 4-7-2-1 / 4-7-2-2

5 k. 4-7-6-1 / 4-7-6-5

7 k. 4-15-8-1 / 4-15-8-7
1830-1892
1831-1831
1832-1833
1834-18..
1835-18..
9 k.
1839-18..
8 k.

4-16

5e gen.

6e gen.

7e gen.

HeernisseMargr.dijk
gem. Stoppeldijk
Vogelwaarde

Vogelwaarde
gem. Stoppeldijk
Heernisse-Margr.dijk

Heernisse-Margr.dijk
gem. Stoppeldijk
Graauw

JOANNES
van Campen
7 k. 5-1
1783-1822
x 1812
Francisca van de Keer
x 1823
Pieter J. Borm
5-2
I
7 k.

5-3

5-4

Adriaen F.
van Campen
1813-1890
ongehuwd
JOSEPHUS
van Campen
1814-1876
x (1) 1850
1 k.
Joanna Schelfhout
x (2) 1862
14 k.
Maria J. de Maat
x 1878
Gijsbrecht Mangnus

6-1
6-2

Apolonia
van Campen
1815-1872
ongehuwd

6-3

Francisca
van Campen
1816-1816
jong ovl.

6-4
6-5

5-5

5-6

5-7

8e gen.

Jan Francies
van Campen
1819-1885
ongehuwd

6-6

Rosalia
van Campen
1820-1885
x 1850
8 k.
Ferdinand J. Lauwers
Johannes
van Campen
1822-1822
jong ovl.

6-7
6-8
6-9
6-10
6-11

6-12

6-13

6-14

6-15
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N.N.
van Campen
P. August
van Campen
1863-1924
x 1892
Maria C. de Wael
Maria M.
van Campen
1864-1949
x 1892
Petrus L. de Wael

1 k. 6-2-1

Joseph G.A.J.
van Campen
1903-1960

8 k.

Johannes
van Campen
1865-1865
Johannes F.
van Campen
1866-18..
Pieter J.
van Campen
1867-1868
Jacobus J.
van Campen
1868-1868
Jacobus J.
van Campen
1870-1889
Rosalia
van Campen
1871-1871
Mathilda
van Campen
1871-1871
Ludovica M.
van Campen
1871-1871
Rosalia
van Campen
1872-n. 1940
x 1899
Desire Krieckaart

11 k.

Rosalia M.
van Campen
1873-1873
FERDINAND J.
van Campen
1875-1937
x 1899
Maria L. Vereecken
Mathilda M.
van Campen
1876-1876

11 k.

7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
7-7
7-8
7-9
7-10
7-11

Maria E. van Campen
Eugenius G. van Campen
Petrus F.M. van Campen
Omér A. F. van Campen
Arthur C. M. van Campen
Leonia P.M. van Campen
Theod.F.P.M. van Campen
Achillus C.M. van Campen
Juliette M.H. van Campen
Emericus L. van Campen
Joseph F. van Campen

Naamregister

Naam
A
Aarsen
Aartzens/Artjens
Adriaensen(s)
Aerts
Andries(s)en
Ardewels
Arleveij, zie: Harleveij
Asselman
B
Baar de
Baart
Bakker de
Basselaer
Bauwens
Beerten
Belle van
Berg(h)e van den
Bertraad/Bertrant
Beul(l)e de
Biest van der
Blieck de
Bock de
Boeding
Boeijkens
Bogaerts/Boogaartz
Bois du
Borm
Bourgulliüen
Bouwel van
Braband van
Braeckelaer
Brande van den
Brand(t)/Brant
Breys
Brissen van
Broekhuizen van
Bruggeman
Brule/Brune de
Bruijn de
Bunderen van
Burggrave
Burm
Buijens
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Buijsrogge
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35.65.66.72.105
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3
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25.26
7.12.16.17.18.19
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58
57.131
81
41.42.43.53
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9.12.16.17
45.72.73.109
62
82

C
Cabooter
Cammaert
Cappendijck
Castenmiller
Collesaer
Collot d’Escury
Colsen
Compiet
Coninck (de)
Coolsen
Coppieters
Courtin
Craene de
Craenenbroeck
Craeijenbeck
Crieckaert, zie: Krieckaert
Crombeen
Cruijce
D
Damme van
Danckaert
Deckers
Deis van
Denijs/de Nijs
Detremmerie
D’Haens/Haens
D’Hond
Dobbelaer(e)
Douck van der
Duerinck
E
E(e)ckelaer(s)
Eeckhout van den
Eltens
Engels
Es van
Esbroeck van
Everaert
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65.127.141.146.149
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41.42.43.63
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20.21.25.26
41.43.56
34
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43.65.72.83
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69.71.81.84
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17.18.19.25.27
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6.87.88.93
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F
Fessens, zie: Tessens
Fierens
Flerij La
Freijser
Fruijtier
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84
81.90

G
Gel(d)hof
Goet(h)em
Graef(f) de
Grave de
Greep
Groot de
Gijsseling
Gijzel de

62.63
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17
17
20
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74

H
Haak
Haelst van
Hamelink
Harleveij/Herleveij
Hattinga
He(e)rmans
Hendericks
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Heije
Heijens
Heijman
Hiel
Hoecke van
Hoefeijzers
Hopmans
Huffel van
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43
18.19
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41.42.43.59
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25
83
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106

I
Ingels/Inghels
J
Janssen(s)
K
Kauwenberg van
Keer(e) van de(r)
Keersmaeckers
Kegelaer
Kerf
Kin(d)t
Kinderen van der
Kock de
Koen
Kolsen, zie: Colsen
Koning de
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66.67.81
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79.102.107.146
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59.67.79.81.82
63
26.33
26

Konings/Koninckx de, zie: Coninck de
73
Kort de
35.39.57.95.107.119.120
Krieckaert
L
Lafeber
Lambert
Lange de
Langemaire
Lankveld
Lauwens
Lauwers
Leenknegt
Lemsen
Loor de
Lucas
Luijcks
M
Maas/Maes
Maat de

Maerman
Maetelings
Maeijer de
Mahu
Mak
Mangnus
Mannaert
Marcelis
Marreman
Martens
Meessens
Mel
Mele van
Michielsen(s)
Modde
Moerman
Moor de
Mullem van
Munck de
N
Nanders
Neefs
Neve
Nollemans
Nonnemans
Nijs de, zie: Denijs

142.144
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3
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130
70.71.104
41.42.43.53.56.57.61.
76.77.78.87.91.92.93.
102.111.126
65
41.43.44.53.54.56.65.
66.67.75.77.80
61
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62.143
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58.71.77.80.83.84.109
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59.67.69
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7.16.17.18.19.20.25.
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70
104.107.121.125.128.129
147
5.107.121
94
31
73

25.26
39.45
92.104
18
17

O
Oers van
Oliviers
Onderberghen van
Ongena
Oomen
Oudenaarden

143.149
27
31
58
149
31

P
Panhuysen
Pauwels
Penninge met de
Picavet
Pieters
Plasschaert
Poels
Poorter de
Potlitz de
Potter de
Putte van

12
63.149
26
69.70.84
59.61
149
131
60
88
25.26.95.97
12.118

R
Raes
Rambags
Rechter de
Remortel van
Reijck de
Reijers
Roo de
Ro(o)ij de
Rosier
Rosseel
Rottier

17.18
131
84
30.51.75.78
31.32
33
26
46.59.79.88
35.82
54.55.65.66.78.83.137
60

S
Saman
Schaverbeek
Scheers
Schelfhout
Schepper de
Schillemans
Schooten van
Seegers
Serrarens
Servaes
Seijdlitz
Smit de
Speekenbrink
Sponselee
Stael/Staal

39
32
18.19
5.57.59.67.69.102.103.
104.105.106
39.41.42.43.44.45.46.51
53.56.59.67.69.72.73.78
87.88.107.109.
71
88
149
41.55.56.57.62.66.75.76
77.78.79.84.88.94.102.
107.129
46
35
79
117
12.63.106
30.59.61.80.82.83.109.
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Staes
Stallaert
Stevens
Steijaart
Steijns
Stobbelaer
Stout
Strijbos
Strijdonck
Suijkens
T
Tessens
Teenaert
Thoen/’t Hoen
Tieleman
Tocke
Totte
Trappen van
V
Veen van der
Ve(e)rman
Veken van der
Velde van de
Verdickt
Verdonck
Verdurmen
Vereecken

Vergouwen
Vergragt
Verhassen
Verhoeve(n)
Verstraeten
Vervoort
Vin van de
Vlaminck
Voet
Voet(h)em
Vogelaer
Vogelvanger
Vonck
Voorde van de
Vos de
Vree de
Vrient de
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26
77
88
94.127.128.137
12
34.137
32
130.131
60
31

27.28.39
111.115.116.127
19
16
16
30
43.54.55.56.57.58.75.76
77.78.91.101.102.103.
104.105
59
16.17
60
77
17
17.18.19
45.51.52.57.62.74.77.80
81.82.109
5.6.52.54.56.57.78.94.102
105.107.109.111.116.117
121.125.126.127.128.129
137.141.142.143.144.146
147.148.149
57
80
20
6.41.43.44.45.51.52.53.55
65.66.67.68.74.75.79.80.
82.87.88.93.109
43.56.57.92.102.126.129.
130.131
30
74
16
35.42
18.19
25
106
62
54.74.95.97
27.117
59.61.62.63
16.17

W
Wael / Waal de

Wittocks
Wolffelaar(s)
Wijffels

5.61.63.64.66.71.94.111
113.114.115.116.117.118
119.126.127.128.129.132
137.144.149
53
25.26
75
26
55.69.71.109
30.31.51
72.149
7
62
16.17
59
41.42
6.32.39.41.42.43.44.45.
46.51.52.53.55.87.88.109
17
83.88
147.149

IJ
IJsebaert

107.121.125.142.144

Waertel
Walle van den
Waterschoot van
Wee van der
Weemaes
Weerde(n) van (de)
We(e)zepoel
Welsens
Wentzler
Wesenmaele van
Wielen van der
Wilde de
Wilsens
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Beste
Joos…
1941 – 1943

Vanuit originele brieven bewerkt door dochter van Joos

Liesbeth Deckers-van Campen
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Maandagavond half elf
Beste Joos,
’t Is al zeer laat voor ons soort menschen. Wel wil ik niet nalaten om U nog vlug eenige bonnetjes op te
sturen die ik toevalligerwijze heb gekregen. Misschien kunnen jullie die nog wel inschikken. Vooral met het
oog op het verminderd aardappelrantsoen.
Joos wat is het vandaag warm geweest. Niet dat het mij veel gedeerd heeft want ik en Herman hebben wat
onder de boom gezeten en gelegen. Herman in zijn wagen en ik op een stoel. Ja, Herman berijdt een eigen
wagen. Joos je zal hem wel niet meer kennen, want zijn gewicht is al verdubbeld en kijken of heel de wereld
van hem is, als hij begint te praten zal het wel Belgs zijn want alle mogelijke Belgen staan dagelijks tegen
hem te praten als ze om patatsjes komen vragen en melk. Aardige kun’t niet zijn of hij lacht dr tegen. Joos,
Moeder en Peet en Nicht en Lenie zijn vandaag naar den Wieringermeer he. Als Nichte heel de weg heeft
moeten staan in den trein zal ze vannacht wel in d’r rokske slapen denk ik.
Wat hadden we vandaag een bak. Toen we vanmorgen opstonden waren allebei onze varkens weg. We
dachten die komen wel terug. Maar niks hoor. Vanavond om half zeven was er nog niks. Toen begon zich
het gerucht te verspreiden dat ze gestolen waren. De marreschausees liepen te zoeken in een blok gerst.
Mijn grootste zorg was maar dat ze over de grip waren, zou Prudan zeggen. Wie zou dat geloven als je
kwam vertellen mijn varkens zijn gaan lopen. Toen evenwel de arbeiders van het land kwamen kwam het
bericht van alle kanten. Wij hebben ze gezien met het gevolg dat Prudan ze thuis gebracht heeft en d’r op ‘t
oogenblik weer al een kwijt is maar die zal nu toch wel zo ver niet zijn. Joos, we hebben vier veulentjes
waaronder een van Cora van thuis. Peet heeft het gebracht. Door en Eem zijn per tandem hier geweest
vorige zondag. Ze hadden op Sluiskil pech. De vork van hun fiets brak. Twee fietsen van de Ekster noemen
ze die geloof ik en ze kwamen ook thuis.
Joos ik eindig met veel groeten van het heele gezin Je zus Lenie
Graauw, vrijdagavond
Beste Joos!
Gisteren je brief ontvangen. Ik was er blij mee, daar ik al enige dagen met het gedacht rond liep hoe zou
het Joos maken, zou die niks te kort hebben. Ik was van mening te schrijven. Joos kunnen wij je ergens niet
mee van dienst zijn, maar we merken wel dat het in het geheel niet nodig is, he Joos. Den twee en
twintigste februari komt ge naar huis he Joos. Bij voorbaat hartelijk welkom hoor Joos. Wij vieren dan
zaterdag den verjaardag. ’t Is toch juist hetzelfde of we het zaterdags of ’s maandags vieren he. De
vordering heeft vandaag plaats gehad. Nou ’t is goed verlopen hoor Joos. We hebben ze allebei mogen
behouden. Cora omdat ze drachtig is en Wardje omdat ie wat krom was. Ons mannen zijn blij dat ze Cora
terug hebben. Cleman en Leonie zijn drie dagen thuis geweest en Piet en Siel zijn deze week naar
IJzendijke naar de Hengstenkeuring geweest en hebben er tevens het rijtuig gekocht. ’t Schijnt zich nog in
goede staat te bevinden. Maar ja we zeiden ook nou hebben we een rijtuig en geen paard. Toch nou we
……ken mogen houden is ’t voor mekaar he. Verder is hier alles gelijk jij vertrokken zijt. Menschen en vee
zijn kerngezond. Zondag is het hier concert, de familie uit Wolverdijk krijgen we op bezoek. Gerardien en de
kleine Irena maken het best, woensdag doet Dien der kerkgang en komt dan bij ons op bezoek. Gust is
maandag naar de Meer geweest. Hij was donderdag al terug thuis, dus een vlugge bediening he. Ik denk
dat ze hier nu blijven tot naar den verjaardag.
Joos, Jet vraagt of je volgende week je wasch wilt opsturen en tevens je zeepbon. Je kostvrouw zal wel
weten wat nummer het is. Hier is veel vraag naar katten, je weet wel dat we er een verkocht hebben, en je
weet misschien ook dat ze veel moeite deden om dien grooten kater te vangen. ’t Is hun nu gelukt. Ze
hebben hem dezen avond op zolder opgehangen. Ik gaan er niet naar kijken hoor Joos. Nou weet ik zo niks
meer. Het ga je goed hoor jongen.
De beste groeten van ons allemaal,
Je moeder!
Graauw, 8 februari ‘41
Beste Jos,
Eerst en vooral m’n hartelijke dank voor je speldje van de Unie, die al weer opgedoekt is. Ik ben nl. sinds
een week of drie ook lid van de Nederlandse Unie geweest. Ik zou je al veel eerder geschreven hebben,
maar ja, de laatste weken heb ik ’t veel te druk gehad met ’t toneel. We hebben veel tijd nodig gehad met
repeteren en nu ging het nog maar half. Het drama is zeer goed gespeeld, maar het blijspel ging zo best
niet. Zondagavond draaide het wel, maar maandagavond was het niet zo veel bijzonder. Zeg de Maasbode
is ook verboden he. Ze zeggen ook dat de Nederlandse Unie ontbonden is. Daarstraks hoorde ik ook al
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zeggen dat de Tijd er het loodje bij neergelegd had. Er blijft op den duur anders niets over dan de N.S.B en
Volk en Vaderland!! Dan trek ik die krant maar, want waar moet je anders de kachel mee aansteken??
Sinds jij weg bent heb ik niet meer geschaatst. Van de week zijn ze op de Kreek en de Binnenvest ook nog
bezig geweest maar ik had geen tijd. Het zal de laatste keer wel geweest zijn denk ik. Hier wordt vooral
gezegd dat er aan de kust zoveel Duitse soldaten komen. Ook in Zeeuws Vlaanderen zouden er veel
komen. Wij zouden 5 km van de kust moeten ruimen. Maar daar geloof ik niks van hoor.
Veel nieuws is hier niet. Hoe is ’t. Dreigen ze nog niet met de school te sluiten, of houden jullie je gemak
nogal? Anders, scholen sluiten, daar zijn ze goed in thuis.
Ja ik geloof dat ik maar ga stoppen hoor. De grootste helft mag je niet schrijven hè, dus moeten de brieven
sterk verkort worden. Hier is ’t Vreemdelingenverkeer nog steeds in volle gang. We zien hier van alles en
nog wat. De ene volksstam beneden op de grond, de andere volksstam in de lucht. Tenminste, vorige week
waren er zeer veel ‘vijanden’ in de lucht. Ik heb er overdag wel een stuk of vijf gezien. Nou, Jos, ik stop, t is
finis, punt! Je hebt de groeten van ons allemaal maar vooral van je vriend,
Gerard
P.S. Nog wel bedankt hoor voor je speldje. Bijlage: 1 dubbeltje
G.
OZV

Graauw, 26 maart

Beste Jos,
Ik heb gehoord dat je op 4 april naar huis komt. Nou de tijd schiet weer op hè.
Jammer dat we niet konden schaatsen hè.
Ik denk dat we meer kans hebben om hier of daar op straat te kunnen zwemmen, zo regent ‘t. Zeg ik heb
hier een epistel bijzitten voor Harry Roos. Dat wil je hem wel een geven hè. Ook toevallig dat wij elkaar
ontmoetten hè.
Ja de wonderen zijn de wereld niet uit.
Nou ik zou zaterdag weer naar Bergen moeten. Het regent hier als bij een wolkbreuk. Als dat Zaterdag zo is,
dan weet ik ’t wel. Dan ga ik niet op een droogje zitten denk ik.
Nou Jos, de beste groeten, en bij voorbaat dank voor het overbrengen van deze brief aan Harry.
Tot volgende week zeg
Je vriend. Gerard
Lieve Broer.
Hierbij eenig mondvoorraad. We hopen dat het goed mag smaken. Ons is het bijzonder bevallen.
Verandering van spijs doet eten en we hopen maar dat … nog niet klaar is in de wateren. Zo erg als
verleden jaar was ’t niet maar toch hebben we ons part er weer van. Is het de moeite van vuil goed
opsturen? Dan zorg je ervoor dat ik het de andere week Zaterdag heb. En als je het kunt rekken tot de
vacantie dan laat je het maar.
Veel nieuws is hier niet. Alleen dat de feestelingen van de Pinksteren weer al voorbereidingen aan het
treffen zijn voor een volgend avondje. Cor en Sjors Staal hebben het initiatief genomen en 2 fl Cognac 130
taartjes 4 bakken bus 4 l. limonade en 2 fl vermouth. Dan krijgen ze f 20 onkosten maar dat komt wel in
orde zegt Cor. Daag
Bovenschrift:
Joos L(ouis) Burm (toevoeging: broer tante Angela Borm) vindt het gevaarlijk om te verhuizen eenmaal
verhuisd valt het niet mee om terug in Zeeland te gaan wonen
Piet
Joos uw pen is terecht hoor. Opsturen zal ik ze maar niet doen, want ze moest eens breken.
T(= Thuur?)
Graauw, maandagmiddag
Beste Joos
Hiermee kom ik u eens berichten dat we je postwisseltje verzonden hebben. Je hebt het misschien al
ontvangen. Hoe dwaas van ons hè Joos dat we daar niet aan dachten, nou het kwam zeer gelegen hoor.
Door moest juist naar Hulst om 2000 gulden voor het oude vlas uit de Meer, zoo dus het ging zo een beetje
ongemerkt. Je had ook best het andere wisseltje erbij kunnen doen. Met het nieuwe vlas uit de Meer is het
niet al te best verlopen, twee vrachtwagens van dat vlas staan er op het ogenblik bij ons in de dreef op
stapeltjes. ’t Was te nat, zegde ze. Een deel hebben ze aan koopprijs genomen en de rest, daar hebben ze
nogal wat af moeten doen. Maar alla, we zullen er toch wel aan uitkomen en beter zo’n ongeluk dan een
groter he. Deze morgen om zeven uur kwam heel onverwacht Gust en Angela bij ons. Nu zijn ze weer al
terug weg. Gust vertrok om drie uur naar de Meer en Angela is naar haar Moeder. Bij een goede week komt
Gust haar terug halen. Ze waren van gistermorgen op reis en kwamen pas om tien uur op den Hoogenweg
aan, of het reizen nu vermoeilijkt is weet ik niet. Gust zei dat hij vandaag moest vertrekken om morgen
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thuis te zijn. …….. Anna Maerman aan haar knie mankeerde weet u wel he. Ze is in het Liefdehuis terecht
gekomen. Met ons rijtuig en ons kleppertje hebben ze haar weggebracht. Ik geloof dat het er nog al goed
mee is naar de operatie. Ons Jet heeft haar gisteren wezen bezoeken en onze Siel wel tweemaal. Ook een
bak he Joos onzen Thuur zijn meid heeft gisteren haar huur opgezegd. Bij vier weken trap ik het af had ze
gezegd. Ik dacht dat die het daar zo goed stelde. Joos je schrijft toch tijdig als je iets wil hebben, kom maar
niks te kort hoor. ’t Was u misschien bekend dat …… en Langenhorst en Burm naar Den Haag zouden gaan
teneinde aan Sjen zijn vrijstelling te werken. Ze zijn onverrichterzake teruggekomen. Ze hadden die
Mijnheer in het geheel niet kunnen spreken. Hoe jammer he. Nu zou Sjen graag hebben dat ze hem een
telegram zouden sturen, dringend overkomst gewenst betreffende de kolen, niettegenstaande dat
Langenhorst er niet voor is zullen we het toch doen. Helpt het niet het geeft toch moed zegt men wel eens
he Joos. Wat verdriet het ons toch Joos dat jij niet meer thuis zijt. We worden het maar niet gewoon en ik
denk het volk nog minder er wordt er nog al een teruggestuurd tegenwoordig. Vandaag zit Door al den
geheelen dag op het gemeentehuis betreffende die toeslag meel.
Wat heeft Door het er gisteren goed afgebracht. Hij had voor 13,5 guldens vogels geschoten. Siel is wegens
omstandigheden ook mee wezen schieten. Siel en Piet hadden er ieder een, Thuur had spijt zegde hij dat
hij ook niet mee was geweest.
Het beste hoor, je Moeder
Dinsdagmiddag
Beste Joos
Hier zijn de spullen Joos, ik zal er gauw een klein briefje bij schrijven, ’t is half zes en om zes uur moet het
gepost zijn. We maken ‘t goed hoor Joos alles is nog juist als dat je vertrokken zijt. We zijn nog niet naar
IJzendijke geweest, ik denk dat die schipper vastgevroren is, met dat dooiweer zal hij wel gauw los zijn. ’t Is
te hopen dat het nu maar gauw doordooit, dat je niet meer over Terneuzen behoeft te komen als je naar
huis komt. Reizen valt tegenwoordig niet mee. Dat ondervond dezer dagen Ulle van tante Fie. Zij was
Vrijdagsmorgens uit de Meer gekomen en was Zondagmiddag maar thuis. Ze was ook nog eens in Axel
moeten blijven slapen zouden ze jou daar houden, Joos
De sport begint hier zijn na……. te hebben, Boerke en de jonge(n) Greet B…….. zitten al eenige weken vast.
Sjef Eem(?) Gas en van Aardenburg maakten de week ook kennis met de gevangenis. Toch er zullen zeker
bekend hebben en dan ben je gauw vrij he. Buisrogge en Piet …. zitten ook lelijk in de klem. Ze dachten dat
de wijste was maar bekennen toch gerust he Joos wanneer je aan dat alles niet mee doet. Marie van Oers
ligt nog te bed Ria is nog steeds in de barak ofschoon ze geheel genezen is zal ze daar nog vier weken
moeten zijn Joos hierbij bloembonnetje hoor, kom niks te kort hoor, als je iets nodig hebt, schrijf je maar. ’t
Beste hoor en de groeten van ons allen
Je moeder
Onderschrift;
De bloembonnen verlopen 21 Mrt. Als je niet toekomt schrijf je maar dan sturen we je een broodbon 225 is
peulvruchten voor Mevrouw.
(Toevoeging: Tante Fie = zus van oma van Campen)
St. Nicolaasavond!

Beste Joos!
Hoe is het met jou jongen bij ons is alles wel aan boord hoor. Bij jullie ook is te hopen. Kom maar gauw
naar huis hoor. We beginnen er naar te trachten, als je naar huis komt zorg dat je achterlicht in orde is,
Fons de Bakker is vorige week geverbaliseerd ’s morgens om zes uur omdat zijn achterlicht niet brandde
Joos. Emerie is met onzen anderhalfjarige hengst naar de keur geweest. Piet raadde het hem altijd maar af
Toch Emerie zette maar door en met succes. Den hengst stond no 3 ge begrijpt dat Emerie glunderde toen
hij thuis kwam en weet je wat Piet toen zei: Dien kleinen kloot kent het beter dan ik. Nu stop ik maar he
Joos, anders weten we niks als gij thuis komt, ’t mesje is van St. Nicolaas van Turkeije. Bedankt de man
ervoor.
Het ga je goed en tot ziens
Je Moeder!
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MariaHoeve Zondagavond.
Beste Joos!
Op het oogenblik is het zeer stil bij ons, ik ben met Piet alleen thuis en die zit te slapen. Achter de kachel
zou een muis horen piepen tenminste als we er hebben en dat geloof ik niet hoor Joos. Deze week je brief
ontvangen. We waren weer al blij te vernemen dat je het goed maakt. Nou bij ons is ook alles in orde hoor
en de zorg voor Sjaten schijnt ook wel weg te zijn, want nu hoor ik andere praat. Ze zijn nu aan het regelen
wat dekgeld zullen we vragen en hoeveel merries zullen we toelaten. Men zegt wel eens men mag geen
mosselen roepen voor men aan wal is. Toch bij zo een kan men nu al wel mosselen roepen, denk ik. Een
hengstengeleider hebben ze al gehuurd, Fons Deveijne. Je kent hem evenmin als ik denk ik Joos. Hij wacht
op het oogenblik bij Bert Verschuren. Met maart zal hij van baas veranderen.
Joos wij sturen je vast wafelen. Gisteren is nonkel Zuul en Niek bij ons geweest. Tegelijkertijd was ook Sjef
van Wezendaal bij ons. Enfin ze stonden paf van zo’n beest. Hij schijnt den laatsten tijd toch zeer in zijn
voordeel veranderd te zijn. Ook wel een eer voor Siel hè. Die begint ernaar te verlangen dat ze hem nog
maar een tijdje thuis zouden laten, tot de keuring voorbij is wel te begrijpen he, toch daar staat een oud
begijn voor te bidden denk ik. Eerlijk gezegd vinden wij dat het nogal lang wacht. Het kan er zijn reden
misschien in vinden. De mannen uit den N.O. zitten op ’t oogenblik weer terug thuis, ’t heeft een paar
dagen gevroren en ze waren pas twee dagen daar als ze teruggekomen zijn. Toch nu de dooi is ingevallen
denk ik dat ze weer gauw opgeroepen zullen worden. Joos nu is de kist toch wel aangekomen zeker anders
zou ik er ook aan gaan twijfelen toch met die vorst heeft er wat vertraging ondervonden. Ze is nogal enige
tijd op de dorschvloer blijven staan. Wanneer je nu de kist terugstuurt zouden we wel graag hebben dat je
er dien ouden koffer in stak en tevens het waschgoed. We zouden het dan met gewasschen goed retour
kunnen zenden. Wanneer je nou in Tilburg een keer een mooi huistegeltje kon koopen kon dat ook tegelijk
verzonden worden. Onzen Gust heeft den onzen mee naar den Meer genomen en er tegelijk nog een in de
kerk gehaald voor Absdale. Hierbij sluiten we een broodkaart in. Ik denk dat je ze onderhand wel nodig zult
hebben. Ze zal wel de geheele week geldig zijn. Laat ze niet verloopen Joos. Lever ze tijdig in en schrijf
maar gauw wanneer we een andere zullen sturen.
’t Is op den oogenblik tien uur. Eem komt zojuist thuis en Piet is juist naar boven. Door en Jet zitten nog bij
Thuur denk ik en Aciel waar zou die zitten denk jij. Jet is dezen namiddag bij Thuur wezen thuiswachten.
Thuur en Dien moesten naar Buijsrogge. Daar kwamen vandaag Sjef en Agnes en al de verloofde noemt
men dat tegenwoordig. Ze zouden er daar nu wat voor hebben. Piet en Jet waren zondag op
Schelfhoutshoek gevraagd. Belachelijk he. Toch niettegenstaande het verschrikkelijk glad was zijn ze er
toch naar toe geweest. Ze kwamen te voet naar huis allebei gewapend met nen wandelstok. Ik hoor de
deur opengaan. Daar zijn Jet en Door. Siel is nog niet thuis. Die zal wel denken: ik zal het er nog maar eens
van nemen. Misschien is het vandaag zijn laatste zondag want die zal waarschijnlijk met mijn verjaardag
niet thuis zijn. Jij toch wel he Joos. Nu het beste hoor jongen.
Je moeder!
P.S. Joos kun je voor mijn moeder niet eens een pracht kerkboek koopen??
P

Donderdagavond
Bovenschrift: Joos, Stuur je op ’t eind van de volgende week +/- 7 maart je was met je zeepbonnetje dan
zorgen we deze week ervoor
Beste Joos,
We zijn zojuist klaar met ’t witte boonen uitzoeken voor morgenmiddag en kom nu nog eens vlug naar
Tilburg.
Wij maken het allen nog best en hopen dit ook van u. Jongen, wat waren die 2 daagjes toch weer vlug
voorbij hè! Je had er toch nog maar eentje bij moeten pikken man. Want de film van zondagavond was
werkelijk af. Fons de Bakker vindt het ook, dit is maar een geluk ook hè? Vind je niet.
Meneer pastoor vond hen niet erg duidelijk, maar ja, die zijn teveel gewoon hè.
Onzen Piet vond den eersten (en Engelsen) wel duidelijk maar den 2den (den Hollander) niet. Wat vind je
daarvan.
Len en Cleman zijn zondagavond ook nog vertrokken met een aardige kopwind geloof ik maar toch hebben
ze het er gehaald hoor. Vandaag kregen we van ons Len een brief waar in ze schreef dat Cleman zijnen pit
het best maakten en dat er bij Achiel een kleine mit was dus zo zal het Cleman wel leren om pitje te zijn.
Ook uwen brief hebben we ontvangen waaruit we vernamen dat je met de fiets tot in Tilburg gegaan bent
en dan boterhammen vergeten mee te geven zei moeder. Wat zal dat kind toch honger gehad hebben. Dit
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was wel waar ook zeker? Hoe ver ben je al met je rookbilletje. Als je denkt iets te kunnen gebruiken schrijf
toch op tijd hoor.
‘k Geloof dat de eierbonnetjes haast gaan verlopen dus zullen we ze je maar vlug op sturen.
Vandaag is Piersman voor de eersten keer voor van de jaar gearriveerd met zijnen hengst. Mijn moeder
vindt het zo een schonen witten en onze Thuur vindt het een slecht beest. Wie heeft er nu gelijk?
Piet Sponselee is Dinsdag met Lewie Borm vertrokken naar den Meer, want Lewie zijn vlas zal van deze
week moeten worden ingeladen en dan zal Piet wel van pas komen. Nora is niet gevorderd. Wist je dat
misschien al?
Verder weet ik ze niet meer. Ontvang vele
groeten van ons allen
Emerie

Graauw Donderdagavond
Beste Joos
Gisteren je pakje en je brief ontvangen, we zullen zorgen dat het netjes gewaschen en gestreken is als je
komt hoor, dat is nou Zaterdag over veertien dagen he Joos. Hier is nog alles het oude leventje. We maken
het goed, Gust en Angela zijn deze week onze loges. Gust zegt dat hij op die maand 5 kilo verzwaard is, als
dat iedere maand zo doorgaat zal dat bij een jaar nogal wat zijn he. Zaterdag is het bezoek uit Wolverdijk
gekomen en zijn Maandag weer vertrokken. Kee zou nog wel een dagje willen blijven zijn toch ……..
schetste er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Enfin alles heeft zijn reden he Joos. Gisteren heeft
Dien haar kerkgang gedaan. We hadden hen met Dien haar Moeder bij ons verwacht, toch er kwam een
kink in den kabel, Thuur kwam gistervoormiddag bij ons, ging recht naar de telefoon zei Bertha Mag ik
Dokter de Gier eens hebben. Ik verschrok dat ik klutste. Uit zijn gesprek vernam ik alras dat Mariaken nogal
ziek was, vandaag hebben we nog niks vernomen, toch gisteravond was ze al heel veel beter, als ze
genezen is wat we natuurlijk hopen dan komen ze Zondag. Concert is achter den rug Joos. Het toneelstuk
zal wel schoon geweest zijn. Er werd zoo geschreid dat sommige mensen der mantel er nat van was, ’t
blijspel ja dat weet ik zoo niet, wel weet ik dat de zaal stampvol was, dus wat de financiële (kant) betreft in
orde hoor. De vordering is voor sommige menschen goed afgelopen, Arie Beuggeman heeft voor twee oude
merrien f 2400 gekregen welke voor den oorlog 3 à 400 gulden zouden hebben opgebracht, den oorlog is
toch voor iets goed he Joos. De biggen zijn ook duur hoor Joos, bij ons worden ze zaterdag opgehaald voor f
25. Wij verwachten nog wel eens een brief van jou hè. Veel bonnen hebben we niet, we sturen wat we
hebben. Ons vleeschbonnen hebben we allemaal moeten afgeven en we mochten slachten, we riskeren nu
voorloopig niet. We hebben een schoon voorraadje als je er iets van kunt gebruiken geven we dat wel mee
als je thuis komt. Van Leonie hebben we vandaag een brief gekregen, voor hen was de vordering niet zo
naar wensch afgeloopen. Leonie had erop gerekend een oud paard te kunnen leveren voor duizend gulden
maar Opoe zoo noemt ze Miel was te oud, en we hebben ze zoo schrijft Leonie in natura teruggekregen. Het
beste hoor Joos en tot ziens,
Je Moeder!
Hulst 11 Oct 1942
Beste Joos,
Gisteren heb ik Uw brief ontvangen en gezien dat wij best om elf uur uit Breda vertrekken. Ik zal
dan daags tevoren naar Breda komen dan ben ik zeker op tijd. Dat is Woensdag en acht dagen hé 21 Oct.
Vrijdag zijn de Heeren Deelen – Langenhorst en Burm naar Den Haag geweest. Maar de Heeren waren daar
voor niemand te spreken. Ze werden zelfs niet eens binnengelaten, onverschillig waar ze ook voor
kwamen.’t Is te hopen dat wij het beter treffen. Ik heb dit ook naar Gène geschreven. Hij zal daar wel op
terug schrijven. Maar ik denk dat hij toch wel graag zal willen dat wij gaan. Mocht het nog veranderen dan
schrijf ik nog wel. Krijgt U geen bericht meer dan kunt U erop rekenen dat ik op tijd in Breda aan het station
zal zijn. U wacht voor het station hé.
De beste groeten ook van de kleine mannen.
Marie

Hulst 15 oct 1942
Beste Joos,
Gisteren heb ik een brief ontvangen uit den Haag en ze deelde mij mede dat het verzoek om vrijstelling
afgewezen is. Er zat daar wel een vergunning voor mij bij om Gène te bezoeken as Zaterdag. Ik ben nu van
plan om Vrijdag naar Breda te gaan en Zaterdagmorgen met den trein van omstreeks 10 uur naar Tilburg.
Gène schreef mij dat ik van Tilburg uit een bus naar Haaren had zoo dus dan zal ik daar voor de middag
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zijn. ’t Is jammer dat we in Den Haag niet toegelaten worden hè. Maar enfin we zullen de moed maar niet
verliezen. Een volgende keer zal het misschien wel eens lukken.
Verder maken wij het hier in Hulst nog goed.
Beste groeten ook van de kleine mannen
Marie

Hulst 18 Oct 1942
Beste Joos
U zult mijn brief van vorige week wel ontvangen hebben hé en gezien dat ik van plan was Zaterdag 17 Oct
naar Gène te gaan. Ik was echter Vrijdagavond in Breda en kreeg een telegram dat het toegestaan bezoek
niet door ging tot na 22 Oct.
Nu ben ik van plan om Donderdag weer naar Breda te vertrekken en Vrijdag naar Gène te gaan. Ik wilde U
vragen of U misschien Vrijdagmorgen eens even in Tilburg aan het station wilde komen, Mijn plan is om
8.38 uit Breda te vertrekken dan ben ik om 9.03 in Tilburg, en zou dan met de bus naar Haaren gaan. Zou
U voor mij eens willen informeren hoe laat de bussen uit Tilburg naar Haaren vertrekken en terug. Joos heb
U misschien daar ook telefoon als het noodig is U even op te bellen.
Zou ik echter op die trein geen bus naar Haaren hebben zal ik misschien maar best een taxi nemen. Als het
kan Joos zou ik nog graag voor Donderdagmiddag een berichtje terug ontvangen.
Joos mocht Gène nog graag hebben dat wij naar Den Bosch of naar Den Haag gaan voor hem, kunnen wij
dan nog afspreken als ik U
‘s morgens in Tilburg zie.
Verder maken wij het allemaal nog goed. Het was Vrijdagavond maar een tegenvaller toen ik dat bericht
ontving. Maar enfin ’t is te hopen dat het deze week beter lukt.
De beste groeten van ons allen.
Marie.
Haaren, 22-10-1942
Beste Joos,
Zoals je weet is Mama hier geweest. Lang heeft het niet geduurd zoals je gemerkt zult hebben. Maar voor
een paar uurtjes. Het is wel een zalige gewaarwording weer eens een bekend gezicht te zien. Jullie zijn naar
Den Haag geweest hoorde ik en het was in zover goed afgelopen dat Mama ……… binnen was geraakt.
Verder was het resultaat maar mager schijnt. Enfin, Mama wil graag dat we nog een poging wagen en
daarom heb ik twee modelbrieven gemaakt. Een voor het oud adres en een voor de Rijks……… zelf. We
zullen maar in een ……… ……… mikken en indien het dan nog niet helpt maar stoppen en verder afwachten.
Zou jij bijgaande brieven kunnen vertalen. Indien het te veel moeite is, want je krijgt onderhand veel werk
aan onze wensen, dan kun je misschien daar in Tilburg wel iemand vinden die voor de vertaling kan zorgen.
Een of ander correspondentiebureau of iets dergelijks. De onkosten geef je mij dan maar op. De brief voor
de Rijkscomm. is volledig. Die voor de bevelhebber is alleen in de aanhef gemaakt en de ……… kan volgen
volgens de brief van de R.C. Je dient er alleen op te letten dat het woord excellentie waar nodig gewijzigd
wordt. Wil je na de vertaling de stukken doorzenden naar …H…len…. en doe er he.. …vragend…….. ook bij
dan weet Mama ongeveer wat er in staat.
Met beste groeten
Gène
P.S. Wil je mij een …….. schrijven of je deze brief ontvangen (hebt), want ik weet niet zeker of ik het goede
adres heb.
G.
Haaren 22 – 10 – 42
Beste Joos,
Vandaag ontving ik jouw brief, ik had er ook een paar weken geleden één ontvangen en tussentijds ook nog
je zending met boeken. Ik stel dat allemaal zeer op prijs, de brieven maar ook de boeken want die zijn
werkelijk zeer aardig. Den fransen zijn nog een beetje zwaar, je moet niet vergeten dat ik pas een maand
bezig ben. Maar het gaat toch al een beetje en dat zal iedere week nog beter worden. Ik denk dat ik ze na
verloop van enige tijd wel zal kunnen lezen. Ik hoop echter wel dat ik de kunst van ’t Frans hier niet
helemaal meester (kan) want dan zouden ze mij geloof ik nog al lang moeten houden. Ik word het zachtjes
aan hier wel een beetje beu en vooral sinds ze zo nu en dan eens een greep onder ons komen doen. Maar
enfin aan dat laatste zullen we maar niet denken. Jullian v.d. Ven is inderdaad vorige week vertrokken en
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v.d. Veen die per vergissing in zijn plaats was weggezonden is inmiddels terug gearriveerd. Het lijkt mij wel
dat de ontdekking van die vergissing voor de eerste ……….. wel aangenamer zal zijn geweest dan voor de
laatste. Allen waren hier zeer begaan met v.d. Ven die ongeveer een maand te lang hier was gehouden. Ik
voor mij wilde echter best dat ze morgen tot de bevinding kwamen dat mijn internering op een vergissing
berustte. Dat komt echter wel eens meer voor hoor. Want Dinsdag is Poter Smits van Oijen hier vertrokken die is ongeveer een maand na ons gekomen en nu bleek dat ze eigenlijk zijn broer hadden bedoeld die
nota bene al twee jaar geïnterneerd zit. Het zal je overkomen. Morgen verwacht ik Marie en van die
gelegenheid zal ik dan gebruik maken om deze brief buiten te krijgen. Je hebt hem dan uit de eerste hand.
Jouw voetbalschoenen zal ik ommekeer zenden. Want de velden staan hier momenteel blank. Ik hoop dat
je er weer flink op kunt schaatsen. Het moet maar weer flink vriezen dat is goed voor het land lijkt mij. Van
Guust heb ik ook een brief gehad. Die zit blijkbaar op het ogenblik alleen. Angela schijnt in Zeeland te
verblijven. Zodra ik de boeken gelezen heb zal ik ze naar Hulst zenden die ze dan aan jou kunnen
doorzenden want rechtstreeks gaat niet zo makkelijk.
Met beste groeten
Gène
Hulst 25 Oct 1942
Beste Joos,
Toen ik gisteren avond thuis kwam lag er uit Den Haag reeds een brief te wachten. Ferdy en ik zouden 2
Nov. weer naar Gène mogen. Maar U was van plan om met Allerheiligen naar huis te komen hè. Zeg Joos
hoe zou ik dat nu moeten doen. Zou ik in Tilburg voor Ferdy een fiets
kunnen huren. Wil jij misschien voor mij eens uitkijken hoe ik dat zou doen.
Wie had durven denken dat ik zoo vlug een vergunning zou krijgen hè. Die brief was hier vrijdagavond al. Je
kunt wel denken dat Ferdy blij is hè.
Nu Joos ik krijg van U wel een antwoordje terug.
De beste groeten ook van de kleine mannen
Marie
Joos, Papa schreef daar juist een brief en had graag dat U die vertaalde brieven even naar mij stuurde om
ze te ondertekenen.

Beste Joos
Gods wegen zijn wonderbaar maar die van de Heren Duitsers niet minder. Nu komen hier zonder enig
bewijs een van je kennissen binnengewandeld en brengen mij jouw groeten. Ik maak van die gelegenheid
gauw gebruik een enkel woordje op papier te krabbelen. Het moet een beetje vlug gaan want ze gaan direct
vertrekken en ze moeten die nog mee buiten smokkelen. Ik maak het op mijn rechterbeen na, uitstekend.
Vorige woensdag ben ik de voetbalwedstrijd: Blauwe schenen - Zachtmoedigen zoo geweldig in botsing
gekomen met L……… Hohman dat er een bloeduitstorting in de dijspier is opgetreden. Ik heb een paar
dagen erg stijf gelopen, maar nu gaat het weer beter. Ik heb nu wel iets weg van Sen ………. Die vandaag
hier toevallig op bezoek is met de heer Rauter. Ik heb hem nog niet gevraagd of hij mijn brief in goede
gezondheid ontvangen heeft.
Je schreef over den boekje die misschien van de bibliotheek zou zijn. Ik geloof het niet, er staat
geen stempel in doch in alles alleen jouw naam.
Joos, dra het vriesweer invalt stuur ik je schoenen even
Met beste groeten,
Gène
Hulst 5-11-1942
Beste Joos
Ik ontving je schrijven van eergisteren in goede orde en daarvoor mijn beste dank. Ik heb inmiddels
ook berichten uit Hulst dat ze in goede staat daar aangekomen zijn. Ze hadden zich weer geamuseerd
vooral Ferdy. Ik kreeg alleen wel de indruk dat het paard hem meer belang inboezemde dan lopen.
Dat jou de brief van mij niet bereikte verwondert mij weer. Ik heb deze een paar dagen na die
ander gezonden. Maar was jij toen al niet naar huis vertrokken. Vraag het nog eens bij je Kostvrouw, want
ik weet ook niet meer precies wat er allemaal instond. Indien hij niet tevoorschijn komt dan schrijf je nog
wel even he.
Morgen vertrekken 220 van onze gasten naar Gestel. Wij blijven nog hier voor hoelang weten we
ook niet.
Met beste groeten
Gen.
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Toevoeging. 1953. Uit: dagblad ‘De Stem’

(Zie: krantenbankzeeland.nl, waarin veel artikelen over de familie Van Campen staan vermeld).
Tijdens de Duitse bezetting werd de oudste broer van Joos: Eugenius Gijsbertus (Gène) op 12 juli
1942 gearresteerd en geïnterneerd te Haaren tot 6 januari 1944. Als gijzelaar werd hij daar
vastgehouden. Nonkel Gène, op 14 juli 1931 gehuwd met Maria van Oers, was tijdens zijn huwelijk 29
jaar oud en directeur van de C.H.V., wonend te Hulst. Nonkel Gène was één van de stichters van de
C.H.V. in Zeeuws Vlaanderen in 1928. Na ongeveer 38 jaar in functie als directeur, ging hij op 22 juli
1966 met pensioen.
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Toevoeging. Uit Wikipedia: Kamp Haaren (Duits: Polizei- und Untersuchungsgefängnis Lager Haaren),
was van 1941 tot en met 1944 als gijzelaarskamp en als huis van bewaring in gebruik bij de SD. Het
was gevestigd in het grootseminarie Haarendael, gemeente Haaren in de provincie Noord-Brabant.

Grootsemenarie Haarendael

Het grootseminarie werd door de nazi’s Das Sanatorium genoemd. In het totaal zijn er vier
kampcommandanten geweest. Van 8 december 1941 tot 1 februari 1944 had SS-Obersturmführer (eerste luitenant) Heinrich Wacker als SD'er de leiding over het kamp. In het kamp kwamen
twee groepen gevangenen terecht. Zeker 1800 mensen werden gevangengezet voor Untersuchung.
Slechts enkelen van hen zijn vrijgelaten. Verder was er een groep van rond de 1400 gevangenen die
vastzaten voor Grenzübertritt. Dat waren gepakte gezochten waaronder verzetsmensen, piloten,
parachutisten, ontsnapte gevangenen en onderduikers. Daarnaast verbleven er in het kamp rond de
600 gijzelaars. Onder de groep Grenzübertritt waren ook tientallen tijdens het Englandspiel opgepakte
Nederlandse agenten. Op 31 augustus 1943 zijn twee van hen (Ben Ubbink en Pieter Dourlein) erin
geslaagd uit kamp Haaren te ontsnappen. Zij slaagden erin de Britten te waarschuwen dat het hele
Nederlandse marconistennetwerk in Duitse handen was.
Op de dag voor Dolle Dinsdag (5 september 1944) werd het kamp ontruimd en werden de
gevangenen naar Kamp Vught gebracht. Gijzelaars zonder papieren werden vrijgelaten. De
resterende 2800 mannen werden naar Sachsenhausen gedeporteerd; 650 vrouwen werden
naar Ravensbrück gebracht. Het is onbekend hoeveel van deze mensen de oorlog hebben overleefd.
De Duitse bezetters meenden het verzet te kunnen indammen en afschrikken door gevangenname
van gijzelaars. Als gijzelaars werden mannen opgepakt die door de Duitsers gezien werden als
gerespecteerde leiders in kringen waar ook verzetsstrijders uit gerekruteerd zouden zijn.
In het gebouw van het grootseminarie in Haaren zaten tussen 13 juli 1942 en begin 1943 ongeveer
600 min of meer bekende Nederlanders, waaronder de latere minister-president Jan de Quay, de
reder Willem Ruys, de latere hoge Brusselse ambtenaar Max Kohnstamm, de schrijver Jan Campert,
de componist Hendrik Andriessen, de concertpianist Willem Andriessen, de goochelaar Henri Nolles,
de cabaretier Lou Bandy. Woordvoerder was Jan Goudriaan (president-directeur van de Nederlandse
Spoorwegen).
Onder de gijzelaars waren 150 leiders van ondernemingen, 133 mensen uit de vrije beroepen, 60
hoogleraren, leraren en onderwijzers, 103 ambtenaren, 60 geestelijken, 3 vakbondsleiders en 5
studenten. Tweemaal, op 15 augustus 1942 en op 16 oktober 1942, werden er (totaal 85) gijzelaars
uit Haaren gefusilleerd.
26 Oktober 1944: Bevrijding van Haaren. Het gebouw werd korte tijd in gebruik genomen door de
Engelse bevrijders en daarna werd het ‘Canadian Head Quarters’.
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Conceptbrief, geschreven door papa, nonkel Joos. Later vertaald verstuurd

Tilburg, 25-10-‘42
Aan zijne Excellentie Dr. Seijs Inquart, Rijkscommissaris
voor het bezette Ned. gebied
’s Gravenhage
Excellentie,
Ondergetekende Jos van Campen te Tilburg neemt beleefd de vrijheid, namens zijn broer E.G. van
Campen uit Hulst, thans verblijvende in ’t interneringskamp te Haaren, het volgende onder uw welwillende
aandacht te brengen:
dat op 12 juli l.l. voornoemde E.G. van Campen werd geïnterneerd en dat volgens mededeling van
B. Tollenaar vroeger wonende te Hulst en thans als chauffeur in dienst van de Sicherheits polizei te
Terneuzen die internering gebeurd zou zijn op zijn aanwijzing. Als motief voor deze aanwijzing werd door
genoemde Tollenaar aangevoerd dat genoemde gijzelaar zou hebben bewerkt dat Tollenaar als besteller
van de Zeeuws- Vlaamsche Tramweg mij. uit die functie werd ontslagen.
dat genoemde gijzelaar volgens zijn mededeling op dat ontslag niet de minste invloed heeft
uitgeoefend en daartoe ook niet in staat zou zijn geweest omdat hij in die maatschappij niet was
geïnteresseerd. Bovendien al zou dat zijn gebeurd daaraan onmogelijk een politieke bedoeling zou
hebben voorgezeten omdat op ’t moment van ’t ontslag genoemde Tollenaar voor zoover bekend is niet bij
een politieke partij was aangesloten, althans zeker niet bij de N.S.B.
dat bovendien genoemde gijzelaar zich nooit in de politieke strijd heeft gemoeid en ook nooit
zitting heeft genomen noch tegen de N.S.B. als zoodanig noch tegen de daarbij aangesloten leiders. Als
bewijs daarvoor wil hij hebben aangevoerd dat hij ongeveer in ’t hoogtepunt van den politieke strijd nl in
1937 een bekend N.S.B.er als vertegenwoordiger van zijn zoon heeft aangesteld, nl. M. Bakker,
Nieuwendijk 47 te Axel en deze nog steeds heeft gehandhaafd. Bovendien dat hij bij de N.S.B.
aangesloten boeren steeds gelijk behandeld heeft als alle andere. Als bewijs van dit laatste wil hij zien
aangevoerd dat twee landbouwers NSB leden, nl. B. Kindt te Phillipine en Jos van ……. te Hengstdijk die in
zware financiële zorgen verkeerden en elders geen voldoende crediet konden krijgen, door hem financieel
zijn voortgeholpen door het beschikbaar stellen van de noodige bedrijfsbenoodigdheden op crediet en
daardoor in staat gesteld hun landbouwbedrijf normaal voort te zetten. Die credietverschaffing gebeurde
zonder speciale borgstelling en onder precies gelijke voorwaarden dan die aan andere landbouwers.
Bovendien heeft gemeende gijzelaar door propaganda van de ……….ieslag waardoor
thans in zijn streek honderd duizend kilo’s groenten en andere gewassen als tweede gewas zijn geteeld
en door vrijwillige leveringen aan de Duitsche weermacht, aan de bezettende machten de loyale
medewerking verleend waartoe hij als inwoner van een bezet land verplicht is.
Door de internering is zijn gezin zeer zwaar getroffen temeer omdat zijn vrouw reeds maanden
ziek is en bovendien komen groote hoeveelheden groente welke hij persoonlijk als tweede gewas
verbouwde in gevaar, omdat deze nu iedere verzorging missen.
Het is ondergetekende uiteraard der zaak niet bekend op welke gronden de internering van zijn
broer heeft plaats gehad, maar gezien zijn staat van verdiensten lijkt het hem niet uitgesloten dat daarbij
een vergissing in het spel is.
En waar het zeer zeker niet de bedoeling van de bezettende macht kan zijn goedwillige inwoners
zoo zwaar te treffen neemt ondergetekende beleefd de vrijheid Uwe excellentie te verzoeken te willen
bevorderen dat de zaak van genoemde E.G. van Campen opnieuw onderzocht wordt en hij zoo mogelijk
spoedig in vrijheid worde gesteld.
Het weer doende met de verschuldigde hoogachting
Hulst, den 23 Januari 1943
Den Heer Jos. Van Campen
Molenbochtplein 20
Tilburg
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Bovenschrift: Hierbij nog ‘n 12tal bonnetjes van Gerdien. Je vergeet je bonnen toch niet he Joos wanneer je
naar huis komt en je stamkaart om nieuwe te halen.
Voor de laatste keer voor de vacantie gaan we nog eens voor jou zorgen. ‘k Hoop maar dat het broodje niet
neerslaat in den oven want ik heb daar nog nooit in gebakken en m’n moeder is op reis. Maar enfin, we
zullen het beste er maar van hopen. We hebben toch ook weer ‘n ‘mootje’ om er bij te doen en dan smaakt
het allicht. Ja ze zijn vanmorgen vroeg vertrokken naar de Meer.’t Is maar te hopen dat ze ’t er goed vanaf
brengen, want ze zeggen dat het niet meevalt tegen-woordig in de treinen. ’t Moet ontzettend druk zijn en
dan mins mins zo werm. ‘k Denk dat nichte weer in d’r rokske slaapt. Joos gister hebben we uitvoering
gehad. ‘k Heb niet geweest. Naar ik hoor was het kort maar krachtig. Tuur en Gerdien zijn vanavond. Die
mensen mogen wel iets hebben om op verhaal te komen.’t Was toch ‘n trok van de voormiddag. De kindjes
waren kwijt. Mariaken en Ferdy. En gerdien zuchten en huilen, kwam ze kijken of ze hier waren en Sjors
met den mesthaak dreggen in den watergang en toen kwamen ze doodgemoedereerd bij Poppe vandaan.
Slim hè om daar eerst niet ‘ns te gaan vragen.
Zondag hebben wij meisjesfeest Joos. Ben je dan nog niet thuis? Je wacht natuurlijk op studentenfeest den
1sten Juli. Dat zul je veel lolliger vinden denk ik. Groot gelijk hoor! Den 6den juli komt ons Leni
waarschijnlijk naar huis, dan is ’t veulenkeuring en daar komt Clement toch naar toe. Ze weet niet of ze
neef Herman meebrengt maar ik vind dat moet ze maar doen. ’t Moet toch zo’n schonen jongen zijn. D’r
wordt algemeen op geboft. Wies v Stechem hebben ze ook te pakken daarmee zijn ook heel wat boeren de
sigaar. Men zegt: Maerman ook. Vanmorgen kwam hij hier hij had vast zo geen woord nu. Eerst hebben ze
Fons van S. onderhanden genomen en die heeft ze d’r allemaal ingeluld. ’n Bak met Jo de Jood Joos. Hij is
gezakt voor ’t eindexamen en Marika had nog zo een noveen naar OLVs van ter Eechen gehouden. Maar
dat zie je wel leren en vrijen dat gaat niet samen.’t Is maar goed dat Sjors Staal door al z’n examen heen is
anders kwam er ook niks van. Onze Door is vanmiddag naar de polderrekening geweest. Wat had hij het
weer goed. Watersooi en gebakken paling en patat frites en aardbeien en dan een dochter van Nonkel Peet
Vereecken z’n eigenaar naast hem. Wat wil je nog meer.
Nu geloof ik dat ’t nieuws op is alleen weet ik nog dat Ko Vermeulen bediend is. Daaaaaaaag.
(geen ondertekening)
Beste Joos,
Je brood zal weer al ’n eindje opraken daarom heeft m’n Moeder weer voor ’n ander gezorgd. Eet ’t met
smaak. We hebben al ‘n paar dagen ’n brief van je verwacht maar tot op heden niks ontvangen. Nu morgen
vroeg wel denk ik. Hoe is het nog met je druk voor het examen? Is ’t feest al achter den rug en heb je al
vacantie? Dat weten we eigenlijk niet. Gisteren zijn Door en Eem naar Len geweest. ’t Was laat eer ze thuis
waren. Je moet weten ze waren met den tandem en die brak in 2 stukken op Sluiskil. Toen zijn ze bij den
Exter twee fietsen gaan lenen en zo kwamen ze om half twaalf thuis. Maar dat gevalletje moest natuurlijk
terug en de tandem gehaald. Zo is onze Eem met de trainerskar en Door met 2 fietsen naar Sluiskil
getrokken. Ze pikten de premiekeuring in Aksel nog mee en nu zijn ze maar net thuis. Herman moet zo’n
schoon kind zijn. Hij meet 65 cm nog 7 cm en hij is uit zijn wieg gegroeid. En lekkere kersen hebben ze ‘r
ook Ze brachten ’n vol kistje mee. Morgen gaat onzen Peet er met Cora naar toe. Met de auto van de
Zeeuw. Hij zal ‘t reizen wel gewend worden. Morgen naar IJzendijke, Zaterdag naar de Wilhelminapolder
met onzen Thuur z’n cursus en Maandag gaan ze samen naar de Meer. M’n Moeder, Peet, Nicht, Lowie en
tante Tiele. Ze mogen den trein wel een extra rantsoen kolen geven. Zondag vertelden ze bij Borm dat Cees
van Meel ook vast zit. ’t Trouwen zal vooreerst niet doorgaan. Zondag hebben we hier uitvoering van: “De
vrome leugen” van ’t Z Nederlands Toneel. Dat komt in plaats van de fuif door Sjors Staal op touw gezet
want de Pastoor was er niet voor. Joos we hebben 2 veulentjes 2 nesten konijnen 13 biggen vind je niet dat
de fokkerij goed gaat? De leien staan in de gang. Prachtig jongen nu vinden wij dat er ’n Friesche klok in
thuishoort. We gaan ‘ns ‘n advertentie plaatsen te ruil gevraagd ‘n klok voor ’n ham. Zouden ze dat doen?
Je pak dat komt in orde hoor bij Klaas zonder vergunning maar met eiers. Op Kieldrecht hebben we ook ‘ns
gevraagd naar de prijs. ’t Valt niet mee. 3000frs. Nu gaan we maar stoppen en je pakje inpakken.
Daaaaag. Wat denk je van die gymnastiekschoenen. Zouden die niet te groot zijn. ’t Zijn anders nog
vooroorlogse.
(geen ondertekening)
Graauw Zaterdagavond
Beste Joos!
Deze week je brief ontvangen als ook die van ons Marie. Wij zijn als …Huub…… hoor we maken het best en
hopen dat ook van jou. Sjaten maakt het ook goed een beetje nen dikken poot, doch dat beter weer wel. ’t
Is nog lang eer het weer keuring is he. ’t Is toch treurig van Theo he. Goed dat hij zoo gauw is wezen
Nieuwjaar wenschten he nu zou het niet meer gaan. Men is algemeen van meening dat hij niet meer zal
vrijkomen voor alleer de oorlog klaar is. De menschen zitten verschrikkelijk in den put, alles wat natuurlijk
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in het werk gesteld om hem vrij te krijgen. ’t Is te hopen dat het lukt he maar ja he. Zoals U weet is Dinsdag
de familie Stijaard bij ons geweest, ze waren allen present, wij hebben ons uitstekend geamuseerd, nadat
ze mij beloofd hadden dat ze het volgende jaar weer zouden komen nieuwjaar wenschen, zijn ze allen zeer
voldaan naar huis gegaan, er is nieuws. Jullia gaat dezen zomer trouwen. Karel deelde het ons officieel
mede. toen we vanmiddag naar Hulst waren is Louwie nog bij ons geweest. Onzen Door zegt staat er niet
van te kijken dat die dezen zomer allemaal trouwen. Tante Mie is vandaag bijzonder veel eer aangedaan,
brieven kaartjes en telegram met hopen. Toen wij weg gingen kwamen Sjen en Marie Gust en zijn vrouw en
onzen Meester met zijn vrouw. Aciel en Jet komen juist thuis en zeggen dat ze het er goed gehad hebben.
Joos heb je niks te kort, heb je nog geen spijt dat je niks meegenomen hebt. ’t Is nog tijd hoor als je iets wilt
schrijf maar hoor. Siel wacht nog steeds op zijn oproep. ’t Is maar gelukkig ook met zoon weer. Morgen rijen
ze hier vol op het ijs. Piet en Jet zullen morgen niet schaatsen, die moeten naar Schelfhoutshoek. Verbeeld
je zoo iets Schelfhout van Groenendijk had Theo ook aan de station aangetroffen en kreeg premissie van
de marechees om wat met Theo te praten. Hij had hem gevraagd of hij hem nergens mee van dienst kon
zijn waarop hij antwoordde nee mijn goede Moeder heeft overal voor gezorgd. Schrijfpapier had hij echter
niet. Schelfhout kon hem daar toevallig aan helpen, bij Nonkel Door hadden ze een briefje van Theo
gekregen, de marechees hadden dat op Zaamslag gepost, hij schreef dat ze om hem maar niet moesten
treuren, hij schreef ik ben aan het leven gehard en ik zal er mij weer door heen slaan, nu Joos als je iets te
kort hebt schrijf maar hoor. Gust vertrekt Maandag naar de Meer Het beste hoor Je Moeder!
Bovenschrift: Joos wil je Uw stamkaart opsturen en zorgen dat we ze voor Zaterdag hebben. Je krijgt een
schoenenbon, zie je. De doos waar dit in verpakt is bewaar je wel hè Joos want die zijn tegenwoordig ook
schaars. Krijgen we je zeepbonnetje.
Beste Joos
Hier een pakketje maakt er maar goed gebruik hoor Joos en schrijf maar tijdig voor het op is. Bij Thuur
hebben ze bezoek. Zuul met haar gezin haar man en drie kinderen. Zou jij daar eind aan zien zoo zeven
kleine kinderen en dat voor een geheele week. Hij heeft ze gister met Maerman zijn rijtuig en ons kleppertje
naar Hulst gehaald. Anne is nog steeds in het Liefdehuis. Vrijdag moest ze naar huis komen. Gebuur met
ons span ervoor en toen hij in het liefdehuis kwam, bleek dat ze nog wat blijven moest, er is wel sprake dat
de operatie opnieuw zal moeten gebeuren. Marie kreeg donderdag bericht dat het verzoek om gratie voor
Sjen was afgewezen, toch dat ze vergunning had gekregen om Sjen te bezoeken. Ze ging dan vrijdag naar
Heeroom om dan zaterdag in Haaren te zijn, in Hulst kregen ze Vrijdagavond bericht dat ze niet kon komen
voor volgende week. Ze is dan Zaterdag maar naar huis gekomen en gaat volgende week. Joos je komt met
Allerheiligen toch naar huis he. Ik eindig maar want Loran is bij ons
Het beste hoor Joos alles is hier wel aan boord
Wij hopen ook bij U
(geen ondertekening)
Maandagavond 27 Oct ‘40
Beste Joos,
Jongen wat hebben we toch lang gewacht eer we iets van ons lieten hooren hè. We maken het hier
uitstekend. Tot eergisteren zijn Maria en Eem gebleven dat was echt gezellig man. We voelden ons drieën
groot boeren met een groot knecht en meid. Ja goed dat we die hadden, zonder die zou het hier nog niet
zoo goed en gezellig uitzien als nu. Toen we hier aankwamen stonden Door en Eem ons op te wachten. Ze
hadden het op hun reis goed afgebracht. Door is in de voormiddag terug vertrokken en was ’s avonds nog
thuis. Angela en Maria hebben direct flink aangepakt en hebben het op korte tijd aardig in orde gemaakt.
Het weer was van een bof prachtig wat ook voor de dames maar vooral voor ons maaien bezonder van pas
kwam. We hebben drie dagen gemaaid tot kwart over acht, dat was tijdens de maneschijn of weten
studenten daar niet van te praten. Donderdag hebben we Jac te Medenblik ingeladen. Die had er het
haer……. aan gedaan en de dag erna is Eme en Maria vertrokken en dan nam Eme dat beestje vanaf
Kruiningen mee naar huis. Nu zal ik het met twee paarden zien klaar te krijgen. Het gaat wel niet zoo vlug,
maar als ik het met Kerstdag klaar heb zijn we tevreden. We denken toch niet vroeger naar huis te gaan.
Ga jij met Allerheiligen naar huis of als je Zeeland niet in moogt kun je best naar ons komen. Nu zal het
geen stekels trekken zijn hoor.
Maar de kost zal je misschien wel afvallen, want nu je zo verlekkerd gemaakt zijt met die havermout zal die
boerenkost wel niet bevallen. Maar enfin als je komt zal de vrouw haar best wel eens doen en dan moet je
het nemen zo het is hè. Zeg Joos nu geen flauwekul, kunnen we je misschien plezier doen met een
broodkaart, je kunt er best een krijgen. Angela bakt zelf en we kopen enkel Zaterdag een wit broodje. Dus
als je er iets voor voelt schrijf je hè. Vandaag zijn we begonnen met onze correspondentie. Voor vanmiddag
hadden we de pen nog niet vastgehad. ’t Is eigenlijk niet mooi van zolang uit te stellen, maar de drukte is
daar de schuld van. In totaal moeten er zoowat 20 brieven geschreven worden + 100 kaartjes. ‘k Wist niet
dat ons zoveel eer aan gedaan was. ’t Is geweldig maar het duurt lang eer men ermee klaar is.
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Jongen wat had jij het getroffen met den eerste les bij je terugkomst. Jos ik geloof dat een stukje muziek je
goed doet. Ook tijdens de busreis Roosendaal - Breda zou ik het aardig gevonden hebben. Joos we hebben
een schone reis gehad. Tot 7 u zijn we bij ons Marie gebleven en vandaar naar Irene gegaan. Daar zijn we
blijven slapen en dan volgende dag naar Amsterdam gaan winkelen en daarna in Medemblik gaan slapen.
Vaart hebben we nog niet gehad en ik begin te geloven dat het best zal meevallen in den polder.
Enfin mee Kerstdag zien we elkaar zeker en dan zullen we er meer van weten.
Joos het beste en tot volgende keer
Angela en Guust
MariaHoeve Dinsdagmiddag
Beste Joos!
De maand is weer uit he Joos. ’t Wordt dus hoog tijd dat we bij Piet Staal komen, morgen zal ’t gebeuren
hoor Joos, ik zal je tachtig gulden sturen. Mocht je er om een of andere reden te kort mee hebben schrijf
gerust hoor. Wij verlangen weer al naar je thuiskomst Joos, ik denk zoo nog een veertien dagen, dan zal het
wel niet veel meer schelen he. Wat zou je mij toch een plezier doen als je dan eens een paar flinke
peperkoeken bij je had, ’t wordt Nieuwjaar he en die Pit en de Mit moeten toch een Nieuwjaar hebben he,
enfin je laat wel eens (horen) wanneer je naar huis komt. Toch zonder koeken even welkom hoor. Ze zijn
met grijsken naar de keur geweest Joos. ‘t Was niet zoo leutig als ‘t vorig jaar. Ze stonden nummer 7 maar
alla in acht genomen dat er 60 van die diertjes waren is toch nog zoo slecht niet he Joos. ’t Werk begint op
te schieten. Ik geloof dat ze vandaag in den polder W klaarkomen op de boerenkool. Net zijn de koolen ook
geruimd, de spruiten mogen we nogmaals de helft af. Enfin alles bij elkaar zal Sjen er toch wel een nieuwe
broek aan verdienen. Ze zijn duur de broeken. Ik hoorde vandaag dat iemand op de Zandberg 56 voor een
floere broek gegeven had. Zeep daaraan behoeft men geen gebrek meer te lijden. Ze komen ze
presenteren van 10 gulden de kilo. Vroeger nog geen kwartje. Vandaag kwam de koopman bij ons. Hij vroeg
of we hem niet een gans wilden verkoopen. Hij bood zonder dat we iets vroegen 20 gulden We hebben het
niet gedaan.
Volgende week gaan we slachten dus Joos als jij thuis komt staan de krippen te braden. Bij Thuur zijn ze
nog steeds zonder meid, ik dacht dat er om eens een uitkomst zou geweest zijn. Madelijn van Peet de Smet
stond zoo ineens onverwacht thuis uit Breda. Ik dacht een eerste klas meid voor Thuur toch. Ze maakt zich
nu in het Liefdehuis verdienstelijk. Mevrouw Vogelaar is gisteren begraven. Onzen Piet had nog een beetje
zin om te lijken te gaan. Wij meenden dat Anteunes ook zou gaan zijn. Toch hij dacht er niet aan, zoo dus
Piet is ook thuis gebleven. Tanneken Martens is ook plotseling gestorven. Om 8 uur was ze nog bij de buren
en om 12 uur was ze al dood. Ik geloof dat ze je noodig zullen hebben voor de uitvoering met Kerstmis.
Sjors en Lewieken zouden liever niet meer meedoen, zoo dus je zult waarschijnlijk een van die rollen
moeten nemen. Nou weet ik niks meer geloof ik Joos het beste hoor en tot ziens. Alles is bij ons wel aan
boord hoor.
Ik stuur deze week wel eens een pakje, toch in deze brief steek ik maar al een broodkaartje want ik denk
dat je brood op is.
Je Moeder!
Mariahoeve Zondagavond
Beste Joos
Deze week je brief ontvangen. Bedankt he zegt de ………. Ik heb zojuist een brief naar Marie geschreven
vanwege haar verjaardag deze week en nu heb ik nog den tijd ook aan U nog een paar regeltjes te pennen
Joos. We hebben onze Sander verkocht aan baas de Waal voor 25 honderd gulden, onzen Thuur zegt die
man doet altijd zulke domme dingen en we hebben al aan onze baas gevraagd of we nu weer niet eens iets
zouden laten op………, toch hij zegt dat hij er niet meer van ……komt. Joos onzen Eem heeft gisteren nen
goeden dag gehad. Hij is nu evenals Door aspirant keurmeester geworden. Ze betaalen goed. 6,5 gulden
per dag en dat is maar twee schof moet je maar zeggen. Deze week ik denk donderdag gaat hij met den
Derk naar Brabant bruine boonen selekteren. Daar willen ze nu weer mee beginnen en als Eem het dan
kent komen van Alfen en al die mannen zou Warmer zeggen het bij ons leeren. Een kolfken naar Eem zijn
hand he Joos. Schrijf toch tijdig hoor als je iets kunt gebruiken. Het ga je goed. Je Moeder!
Wieringerwerf 4 Nov –1941
Beste Joos,
Deze keer kom ik maar eens bij je buurten, want Guust heeft het steeds maar druk en anders schiet het er
nog bij in ook, want het wordt toch wel tijd dat we van ons iets laten hooren hè. Gehoord dat je het steeds
nog goed maakt. Nu met ons gaat het ook wel hoor. Steeds maar druk met studeren, Joos? Nu van ons
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beiden veel succes. Het zal met je wel loslopen. Deze morgen ontvingen wij een brief van Moeder en Peet.
Wij keken er weer al verlangend naar uit, te meer je ons schreef dat Jet (paard) ziek was en er nog niets
van gehoord. Maar goddank alles gaat weer z’n gewone gangetje en maar flink aanpakken. Wat hebben die
mannen het toch ook nog druk, maar enfin alles komt wel op z’n pooten. Als het weer maar goed blijft hè.
Koud is het hier op het ogenblik wel, maar droog. Met de zondagen was het verschrikkelijk, het zou toen
niet meevallen om de gazon te maaien hoor Joos, kom dat is een zomerwerkje. Het werk op de boerderij
schiet best op. De koebieten zijn binnen, het zaaien is klaar. De suikerbieten daar beginnen ze vanmiddag
aan om op een hoop te voeren. De mannen hebben wel al flink aangepakt en hopen begin December klaar
met ploegen te zijn. Dan kunnen ze hun winterslaap beginnen want tegen het voorjaar zal er wel gewaakt
moeten worden voor Nelly en vermoedelijk voor Bertha ook. Hoe is ’t Joos. Koomen ze je nog elken morgen
wakker zingen. Hier zou er wel zo eentje mogen zijn om Gust wakker te zingen want naar mij luistert hij niet
meer. Koo Baest was hier Zaterdag op bezoek. ’t Is altijd nog dezelfde maar blij dat hij weg was. Wanneer
kom je nog eens naar M 5? Vermoedelijk als we vergunning krijgen hopen we met Kerstmis thuis te zijn.
Zeg Joos kom jij ons hier afhalen. Dan trekken we er samen op uit. Ik geloof dat Gust het er op zitten heeft.
Dus voor mij zit er dan niets anders op dan te gehoorzamen en mee te gaan. Want daar de man gaat moet
de vrouw volgen! Vandaag kwamen er twee Heeren of liever controleurs ons bedrijf controleeren. Of we op
een slecht blaadje staan dat weet ik niet maar overal liepen ze, zelfs op Peet z’n kamertje. Gelukkig was
alles in orde hoor. Kan ook niet anders, ieder wil nu wel in orde zijn, ieder leeft toch graag lang hè. Hoe is
het met de kolen. Hier is het niet bar. De mannen zagen maar wat kromme ruiters kapot en eens een
gevonden plank van de cultuur en daar warmen wij ons mee dus uitbraaien zullen we niet. Nu Joos het
velletje is vol. Verder het beste hoor, veel ……. en de groeten van ons beiden Guust en Angela

Maandagmiddag
Beste Joos,
Gauw een briefje Joos, en je berichten dat je wel degelijk aan het feest moet deelnemen. Ik zou niet graag
hebben dat je het niet deed. Maakt maar veel plezier hoor Joos. Een mensch leeft niet van brood alleen.
Mocht je geen geld genoeg hebben je schrijft maar Joos. Ik heb goed nieuws. We hebben een prachtig
veulen van Cora. Moeder en dochter maken het uitstekend. Emeri heeft 9 jonge konijnen bij. Vorige week
kreeg hij van Sjen een konijn om wat op te mesten en nu is ze met 9 jonge voor de dag gekomen. Een
buitenkans he. Dan hebben we ook nog 5 jonge ganzen, biggen hebben we nog niet. We verwachten ze
binnen een paar dagen. De dure biggen daar is ook al weer een stokje voor gestoken, een paar weken
terug werden de beestjes voor vijftig gulden verkocht. Nu zal ‘t zoo maar iets van 20 gulden zijn. Enfin, we
waren besloten dat dier nooit alleen te laten, teneinde dood liggen te voorkomen. Doch nu er zoo veel van
de prijs af is weet ik ‘t nog niet hoor. We hebben een paar gymnastiekschoenen voor jou kunnen machtig
worden Joos. Maat 45 zou dat goed zijn? Zouden we ze opsturen of wacht je maar tot na de vacantie om ze
mee te nemen.
Joos we gaan weer een reisje naar de Meer maken, 22 juni vertrekken we met z’n zessen. Tante Thiele en
Nonkel Wout gaan ook mee. Een kleinigheid he Joos in dezen tijd zes man op bezoek te krijgen.
Verder weet ik niks meer als ja, Verstraten is deze morgen begonnen met de leren te stellen, mooi hoor,
nog goede kwaliteit zou Angela zeggen. ’t Beste hoor Joos en veel plezier op het feest.
Je moeder
Graauw 12 Maart!
Beste Joos!
Hier zijn de spullen Joos, wij hopen maar dat U ze in beste gezondheid weer ……. zult maken. Wel Joos, wat
zult ge toch gauw weer vacantie hebben he. Guust vroeg wie van de mannen met jou meekomt. Ik denk van
niemand. ’t Zal zoo druk zijn, denk ik die tijd, dus je maakt de reis wel alleen. Zijt toch voorzichtig hoor Joos
dat je geen averij oploopt en niet kwijt geraakt hoor, en kom maar gauw naar huis. Je bericht wel eens,
wanneer de vacantie begint. Bij ons is alles wel aan boord, met het goede weer begint het druk te worden.
Emerie zaait al de gehele week guano, geen benijdenswaardig baantje he. Jet en Emerie zijn Zondag naar
IJzendijke geweest, ook daar was alles in orde, ze kwamen geladen thuis. Emerie had een volle koffer
appels, de ons zijn op en Jet een volle mand haantjes? , die stonden onbeheerd met honderd zakken
onbeheerd aan de Isabellasluis.
Ons rijtuig is nog steeds niet thuis. Ze wachten op een gunstige gelegenheid om te verzenden, ’t is geen
bezwaar. We gebruiken dat van gebuur maar. Piet Lee schijnt het in de Meer goed te stellen. Deze week
hebben we van hem een kaartje gekregen. Er stond op: Ik blijf hier nog lang hoor, Joos ze willen jou toch
niet bij de burgerwacht nemen zeker. ’t Is te hopen van niet, als je met paschen niet thuis waart, dat
zouden we erg vervelend vinden. Op Graauw gaan ze een luchtwachtdienst benoemen, er zijn veel
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liefhebbers voor, achtenzeventig hebben zich aangemeld. Jammer dat er maar vier nodig zijn. Geen slecht
baantje. Het betaalt 17 gulden in de week. Zevenentwintig maart doet Ria haar Heilige Communie. Indien je
dan nog niet thuis zijt, stuur je ze wel een kaartje he. Je hebt wel al gelezen zeker dat ze in Zeeland weer
een paardenvordering zullen houden, enfin als ze nog een tijdje wachten dan is het werk toch weer gedaan,
de kippen hebben ze ook erg ingekrompen, wij mogen er maar zestien meer houden, toch ’t zou moeten
treffen dat ze nog komen tellen eer de paschen voorbij is he.
Verder weet ik zoo niks meer Joos
Het beste hoor, goede reis en tot ziens,
Je Moeder!
Maandagmiddag!
Beste Joos,
Vorige week je brief ontvangen dank hoor. Ik ga je maar gauw wat terugpennen, er is zoo nog al het een en
ander nieuws, soms weet ne mensch niet wat schrijven he Joos. We hebben de Villa verhuurd. Je zou nooit
raden aan wien, aan Irena den Dries. Haar man is tijdens den oorlog, gelijk met alle marechaussees en
rijksveldwachters opgetrokken naar ja wie weet waar. Op het Ogenblik zit hij in Portugal. ’t Mensch was tot
hier toe nog altijd in Sas van Gent waar hun standplaats is geweest. Toch zij moest ruimen voor andere
politie en kreeg toestemming om een mooi huis te huren op kosten van ’t rijk. Wij zijn er blij mee, vandaag
zullen we het nu eens geheel ontruimen. Waarschijnlijk komt ze deze week nog. Joos is het bij jullie ook
zoon noodweer geweest, bij ons leekt het wel een orkaan. Er waren wel tweehonderd pannen van ons huis
gewaaid. Het raam op den gevel was totaal ingewaaid en de blinden lagen er in stukken bij. Toen het licht
geworden was bleek er van het kippenhok niets over te zijn dan een hoopje glasscherven, gebroken latten
en stukken planken, gelukkig dat onzen Mijnheer verzekerd is voor windscha.
Nant de Wit is de boel nu aan het opknappen. Uit vertrouwbare bron vernemen wij dat Wout en Marie
Stijaart in Februari zullen trouwen. Op het bedrijf van Peet Schilleman zullen ze een nieuw huis zetten
waarin dan Karel en zijn jonge vrouw hun intrek zullen nemen. Joos deze week stuur ik je zeventig gulden
hoor, indien het lijden kan koop je daar maar eens een paar warme pantoffels van. Altijd die schoenen aan
is toch ook niks he. Wanneer je naar huis komt moet je toch maar met de trein komen. ’t Is zoo ver en dan
zoo alleen he, je mag wel rekening houden met den boot hoor, die vaart maar driemaal daags. Om half
twaalf arriveert pas de eerste boot, van den overkant, ik geloof half twee of zoo iets weer en dat was
misschien een schoone gelegenheid voor jou, want met die boot tegenwoordig geraak je maar in het
donker. Mocht dat soms het geval zijn, houd er dan rekening mee dat ze hier nu ook licht op de fiets
moeten hebben. Ik geloof afgeschermd of zoo iets. Joos naar een goedkooper kosthuis moet je niet
uitkijken hoor. De wijze man zegt ben je goed, houd je goed!
Ons Lenie is op het oogenblik thuis. Zaterdag is ze gekomen en vandaag gaat ze terug. We hadden wat lang
gewacht om terug te schrijven, ze maakte zich zoo op dat ze op onderzoek kwam. Ze dacht dat er thuis iets
niet in orde was. Als ze die foto van jullie zag dacht ze wie zou het nu zijn, dan dacht ze zou onzen Joos nou
kwijt zijn toch Sedin schikt dat Joos nog maar zoo niet kwijt is. We hebben hier een nieuwen controleur. Hij
zet de puntjes op de ie-en hoor. Hier geeft hij een bon voor ’t voederen van aardappelen, daar voor het
voeren van erwten aan de varkens, toch niet bij ons hoor. Bij D Beijgare nam hij 4200 kilo graan in beslag
of de man daar iets voor betaald zal krijgen weet ik niet. Tot ziens Joos, de groeten van ons allemaal
Je Moeder!
Turkeije, Woensdagmiddag
Beste Joos!
‘k Zit hier wat in de bonnen te frommelen en nu krijg ik in de gaten dat er heel wat graan vervalt. Nu ga ik
mij haasten om er een deel van naar U te sturen want met die aardappeldistributie d’r nu nog bij gaat het
helemaal maar schraaltjes worden he Joos jongen. Je moet ze gauw aan Mevrouw geven want het zijn er
zoo wat allemaal die op hun laatste benen loopen. ‘k Ga voor alle voorzichtigheid ’t adres van ons achter op
de brief achter (laten) want je kon wel eens verhuisd zijn. We hebben jou niet meer hier gezien he onder de
vacantie. ’t Is thuis toch ook zo lollig he. Ben je toen goed thuis gekomen. Hebben jullie toen de kapelaan
nog gezien. Hij zei ze hadden zeker haast want ze sprongen er niet eens af. Net ge zoudt zeggen jullie waart
oude bekenden van hem. Joos die kregen we diezelfde middag op bezoek tenminste hij is in huis geweest
maar niemand heeft hem gezien. Die deur waar ge langs binnen komt, dat weet je die praamt wat, toen
dacht hij die is vast. Maar hij zei ik zag door ’t sleutelgat dat de achterdeur openstond. Trekt dat nu eens
voor je, hij langs onder de trap naar den anderen kant. Toen was hij binnen, maar Kris was in de schuur en
ik een beetjen gaan slapen. ‘k Hoorde dat wel,’k zette me eens recht en dan zag ik net ne pastoorshoed
daar aan de karn staan. Enfin die is toch weer vertrokken ook en een paar dagen naderhand kwam hij
weer. Hij zou zoo graag geweten hebben wat ik gemankeerd had.’k Vond dat je dat zoo moeilijk kunt gaan
duidelijk maken he en daarom zei ik maar niks.
Joos we hebben een veulen ’t is een hengst ne goeden dat geloof ik niet. Cleman zegt ’t kan ter mee deur.
Joos wat gaat het ervan deur met de smokkelaars. In kooien van 10 brengen komiezen ze weg. ’t Moet
klaar zijn zeggen ze. Cleman was zondag op een vergadering van de Boerenleenbank. Daar werd een boer
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weggehaald van de vliegende. Men zegt op ’t oogenblik hij is weer thuis maar mag zijn erf niet verlaten. Wat
hij uitgespookt heeft weet ik niet.
Joosken het papier is vol dus tot ik weer wat bonnen heb.
Hartelijke groet Cleman en Lin
Zijschrift: heb je mijn kamp nog uitgelezen of was hij te saai
Jos,
Hierbij de sleutels en verdere benodigdheden. De vleesbon is die van thuis want de jouwe moet
beslist bij de andere gezeten hebben. Kijk maar ‘ns goed. ‘k Heb ze in dat zakje in je koffer gestoken.
Mocht je ze nog vinden wil je dan bijgaande retourneren want je krijgt ‘r toch niet meer vleesch om. Is ze
spoorloos dan redden wij ons toch wel hoor.
Tot Pinksteren. Snij maar eens goed langs je bil als je honger krijgt. Hierbij nog enkele bonnen. Ze verlopen
11 Mei. Daaaaaaag
St Nicolaasavond!
Beste Joos
Als alle dingen op de bonnen zijn
Stuurt men zoo maar geen marsepijn
Om u een beetje te versterken
Sturen we U een stuk van ’t verken
Bovenschrift: Jos, wil je je zeepbon No 104 zelf maar inwisselen, die is volgende week verlopen. Je koopt er
maar toiletzeep voor. Je krijgt 2 stukken op 1 bon. Zul je het niet vergeten? Wanneer er een andere ingaat
stuur je ze op he.
Ik zie juist in de krant dat ze niet meer geldig is. Dus laat maar zo.

Maria Hoeve Donderdagavond!
Beste Joos!
Dezer dagen je brief ontvangen, zoo jongen waar jij ook onder de indruk van ’t feest. Nou wij ook, toch nu is
het er geheel uit. We zijn nu allen weer zoo frisch als een hoentje. Donderdagmorgen zijn Sjefken, Door en
Emerie met de eerste boot naar de Meer getrokken, dat weet je wel he. Ze hebben een voorspoedige reis
gehad. Zonder enige pech kwamen ze ’s avonds om zeven uur in de Meer aan. Niemand was op de hoeve
te zien, maar ja Emerie is daar thuis he. Het huis stond wagenwijd open. Daarin konden ze natuurlijk niet
lossen, een paardenstal leende zich daar beter voor. Die ging tenminste op slot, na alles daar netjes in
opgeborgen te hebben, gingen ze samen naar Baas Jansen. Die goede menschen hadden maar twee
slaapgelegenheden. Door zou dan naar Agnes gaan, ’t was inmiddels negen uur geworden. Toch was het
maar een afstandje van 20 minuten fietsen, toch helaas hij was mis gereden en kwam om elf uur bij Sjef
aan de deur waar hij oogenblikkelijk binnengelaten werd en veel vriendschap mocht ondervinden. De
volgende morgen zijn ze om half negen aan de terugreis begonnen teneinde tijdig aan de boot te zijn. Vijf
minuten voor de boot vertrok waren ze zoo juist aanwezig. Toen ze op Kloosterzande kwamen was de
benzine op. Weemaas hield hen uit den brand. Door is een paar dagen een beetje ziek geweest van de reis,
toch alles is nu weer in orde hoor.
Gisteren hebben we een brief van Emerie gekregen. Hij schrijft dat het toch zoo lekker gaat om te zaaien.
Ze zaaien er in de maneschijn. Deze week krijgen ze (het) klaar. Toch Eem zal zaterdag nog niet thuis zijn,
want Maria heeft nog niet klaar en daar moet hij op wachten. Hij vroeg of ze Sjakie niet nog een poosje
mochten houden. Als dan daar ginds alles gedaan is komt Guust met al zijn paarden bij ons helpen
winterland ploegen. Hoe vind je dat? Emerie schrijft dat Guust zulke ontzettend mooie meubels heeft.
Jammer dat we niet eens kunnen gaan kijken he. Gisteren zijn we met het rijtuig naar Nonkel Siel geweest,
Piet en ik. Jongen, jongen, wat hebben die menschen toch een prachthuis. Van Karel kregen ze juist een
brief toen wij er waren. Hij vroeg of hij zondag naar hun huis mocht komen want dat hij zich Zondag altijd
zoo rot verveelde. Hij is juist tweemaal thuis geweest. Van Picavet uit Hulst is er ook een in Bergen. Die gaat
iedere Zondag naar huis, die is in een Hotel ingekwartierd tegen betaaling van Honderd gulden in de
maand, geld hebben is toch maar alles he Joos!
Zeg Joos, de kleermaker heeft voor jou twee nieuwe broeken gebracht. Zou je ze graag hebben, dan sturen
we ze op of zouden we maar wachten tot je eens een zendinkje vuil goed hebt. Wacht niet te lang om op te
sturen aangezien er allicht veertien dagen overheen gaat eer je het terug hebt. Je schrijft weer eens gauw
he. De beste groeten van ons allemaal
Je Moeder!
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Maria Hoeve Donderdagmiddag
Beste Joos!
Ik ga je eens een brief schrijven. Eigentlijk, zou tante Mie zeggen, hadden we al iets van jou verwacht.
Iedere dag verwachten we van U iets. Toch niks hoor. Je bent toch niet ziek zeker. Ik begin me een beetje
ongerust te maken. Wanneer je dit briefje ontvangt en daar is dan nog niks onderwegen dan schrijf je wel
direct he. Je zeepbon stuur je dan wel mee. Toontje van der Weelde en Stijaart hebben al vacantie, dat is
vroeg he. Toch ’t is niet natuurlijk niet naar wensch geheel, die school in Huijbergen is in beslag genomen
en al die studenten, de Broeders en de Weeskinderen hebben die inrichting moeten verlaten. ’t Is maar te
hopen dat het bij jullie niet zal gebeuren. Complimenten van Leonie en die laat je feliciteren. Ze zou wel
eens schrijven. Toch ze is je adres vergeten. Vroeger, zei ze, als ze vroeger vroegen waar leert Joos voor dan
wist ik het niet. Nu heb ik het in de krant gelezen en kan ik het weer niet uitspreken. Zoo juist waren hier
een paar mannen, mannen uit Den Haag, toch de mannen zitten allemaal in ’t land. Daar was een
polterman bij en dat is duidelijk zoo’n aardig recht he. ’t Zal wel niks gebeurd zijn, want als ze om Piet
kwamen dan zouden ze wel niet weggegaan zijn. Volgende week gaan ze met de anderhalve jarige hengst
naar Axel naar de keur. Ze zullen aan de ekster vragen hem te komen halen, die schijnt nog te mogen
rijden, daar mag toch niets meer, he Joos.
Dezen voormiddag is Joos van Campen bij ons geweest. Die moet het ook met de fiets doen hoor. Zijn
rijvergunning is nog niet ingetrokken. Toch hij krijgt iedere maand maar vijftien liter benzine. Ik denk dat je
daar niet ver mee kunt rijden. De bieten zijn weg Joos en de blaren van het land. Ze hebben erg gesjouwd
voor ze het zoo ver hadden.
Nou Joos je schrijft eens gauw
De groeten van ons alle zes die het allemaal goed maken Je Moeder!
Graauw Maandagavond!
Beste Joos!
Je pakje vorige week ontvangen, we zullen zorgen dat het gewasschen gestreken en getekend terug komt.
Voor ons zou het beste uitkomen wanneer je tot het eind van de volgende week kunt wachten daar het dan
waschweek is, zie je. Kan dat? Anders laat je ons een klein berichtje. Nu nog wat anders je geld was juist
verstuurd toen je pakketje kwam, anders had ik wel wat royaler geweest, want als je nog boeken moet
kopen zul je met tien gulden niet veel kunnen doen Indien je voor December nog geld noodig hebt schrijf je
maar hoor. Onzen baas heeft er nog wel.
Weet je wat Thuur zei toen hij je brief gelezen had: Mijn moeder is toch een aardig mensch, van dat kind
zoo weinig geld te geven. Die denkt nog steeds dat het nen kleinen jongen is. Maar zoo is het toch niet he
Joos, je hebt toch niks te kort he.
Ik zou je nog een beetje van Bejijne schrijven he Joos. Nou de baas schijnt veel gebruik te maken van
smokkelen, toen op dien Zondagmorgen een Kommies drie smokkelaars tegenkwam rees alras het
vermoeden dat die hun vrachtje weer bij bovengenoemde hadden gehaald, en hij zich toen naar de
hofstede begaf om te informeren. Dat stond de baas natuurlijk niet aan. Wat er dan gebeurd is zal wel
niemand vort klappen, die kommies begint toch zoo maar niet voor niks te schieten. Kort en goed de baas
kreeg kogels in zijn rug en tante Fie in haar been. Bij de baas schijnt het niet erg geweest te zijn. Die liep
anderen dag al op de Graauw. Toch de bazin is er erg aan toe, die ligt nog steeds met de kogels in haar
been in het bed en schijnen moeilijk te verwijderen (te) zijn, daar zij in het been zijn doorgedrongen. Joos,
Miel de Waard wordt vandaag in Goes geopereerd. Laten wij hopen dat alles goed afloopt.
Vandaag heeft de politie erg werk gemaakt op de stamkaarten. Die moet je van 1 November altijd bij je
hebben he. Vele menschen zijn hiervan al de dupe geworden. Zorg toch dat je ze altijd bij je hebt. Nog
enkele weken en ieder moet weer in het bezit zijn van zoon soort andere kaart en die moet natuurlijk weer
een gulden kosten toch. Bewaar dan toch vooral ook je stamkaart waarop wel zal staan, woonachtig
Graauw. Anders kom je niet in Zeeland en zou dat spijtig zijn als we eens aan de vooravond van Kerstmis
staan.
Vorige week is onzen kapelaan naar Breda geweest. Toen hij naar huis kwam moest hij ondervinden dat de
trein maar tot bergen liep. Dus het zou raadzaam zijn als je eens naar huis komt je fiets op de trein te
zetten. De kapelaan nam toen een auto, maar dat zou misschien niks voor jou zijn.
Nu Joos het ga je goed hoor, de groeten van ons allemaal en als je iets te kort komt, schrijf
gerust hoor. Maak je niet bezorgd over de broodkaart. We kunnen ze best missen
Boterbonnetjes
Je Moeder!
Is het goed dat je goed geeiers
tekend wordt met J.C. of
vleesbonnetjes
is ’t voor ’n wasserij. Dan
bevinden zich hierbij.
hoort er een nummertje op. Wij horen
daar nog wel wat van he
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Beste Joos!
Hierbij je pantoffels. ’t Is te koud als de schoenen uit zijn zonder pantoffels. Maar Joos we zouden je koffer
opzenden, doch hij is open en we denken, dat het sleuteltje in jouw bezit is. Wil je hem opsturen, dan
kunnen we hem vastdoen en verzenden. De mannen gaan hoogstwaarschijnlijk met den kerst naar Goes,
of ’t ware dat de Schelde dichtgevroren zou zijn. Het vriest hier verschrikkelijk hard, dezen nacht 15 g zegt
men en het is nog de vraag of ze een auto zullen kunnen krijgen. Ze denken van wel. We zullen je den
uitslag wel melden. Joos we kregen vandaag een ondertrouwkaart van den Heer, Mr. G. M. Vogelaar met
Cecile Marie Jeanne Colette Duijzen afkomstig uit Tilburg. Ze trouwen op 11 februari in de parochiekerk van
St Antonius Korvelplein. Je moet ‘ns gaan kijken. Ik denk dat het de moeite waard zal zijn. Dus Joos ge
stuurt je sleuteltje he. Gust is gisteren vertrokken. Alma is nog bij ons.’t Is veel te koud om naar huis te
gaan, we hadden weer boterhammen vergeten mee te geven he, je zaagt ze zeker wel vliegen he, maar
enfin dat is weer voorbij he. Het beste hoor Joos je Moeder
ZOZ
Naschrift: We zijn tot de ontdekking gekomen dat de pantoffels nergens te vinden zijn. Is ’t misschien
mogelijk dat ze al bij U in de koffer gezeten hebben. Mochten ze te voorschijn komen dan komen ze
spoedig.
ondertekening niet leesbaar
Zijschrift: Dees Wemaas heeft de bon voor jou nu in zijn bezit, dus zodra we je kaart hebben is de zaak in
orde.
Zaterdagavond
Beste Joos,
Hiermede ga ik jou eens een briefje schrijven. ‘k Val maar met de deur in huis, vorige week heb je een
schoenenbon gekregen. Toch daarvoor is de stamkaart nodig he. We hebben maandag een briefje in je
pakje gestoken en je gevraagd voor Zaterdag je stamkaart op te sturen. Gisteren hadden we die al
verwacht. Vandaag nog niks. Ik begon me al ongerust te maken of het pakketje wel terecht was. ’t Zou
jammer zijn, je schoenen en je broek zitten erin en ik loop steeds met de gedachte rond: zou die jongen nu
zonder brood zitten. Enfin ’t is te hopen dat alles terecht is en je er al van geprofiteerd hebt. Maakt er maar
goed gebruik van en schrijf als het noodig is maar gauw om ander, nu valt mij te binnen dat we bij ons deze
week om bonnen moesten. Dat was misschien bij jullie ook en dan kun je de stamkaart niet missen. Ik
denk zoo als jij deez schrijven krijgt dat wij de kaart hebben. Enfin je laat weleens iets van je hooren he.
Alles is hier in orde hoor. Thuur en Dien nemen dit briefje mee naar den post dus ik zal maar eindigen.
Je Moeder
(Op later moment gedateerd) -3-42
Dinsdagnamiddag!
Beste Joos!
Hiermede ga ik jou eens proficiat wensen met de geboorte van neef Herman Wijffels alles is in orde hoor
Joos. Moeder en kind zijn welvarend. Zaterdagmorgen zijn Jet en ik vertrokken teneinde in IJzendijke als
Meter te kunnen fungeren en gisteravond zijn we terug thuisgekomen. Ik voel het nog in mijn beenen, de
heenreis ging uitstekend, toch terug ging met eenige hindernis, daar dit de eenige gelegenheid was zijn we
over Terneuzen terug gekomen. Men moet daar ook met alles over de pont, allen uit de bus. Na veel
sjouwen en ploeteren kwam de pont weer over, dan allen weer in de bus. Toch toen we in Terneuzen
kwamen, was de tram vertrokken. Er zat niets anders op dan 2,5 uur wachten, dan vertrok weer een ander,
maar ja je loopt daar in Terneuzen met je ziel onder je arm. Kort en goed om zes uur kwamen we behouden
op Rapenburg aan. We waren afgesproken om drie uur op Rapenburg te zijn. Gelukkig dat de mannen zoo
vroeg geen tijd gehad hadden om daar die tijd te zijn. Toen we daar aankwamen was Aciel daar pas
gearriveerd. Joos ik wensch je een nuttig Retret hoor jongen dat je er de goede vruchten van moogt
plukken. Ik ben blij dat je een paar hammetjes voor mij gekocht hebt. Toch laat het bij deze maar eens. We
kunnen dan later nog zien. Je pyjama hadden we vergeten erbij te steken. Toch hier is ie hoor Joos. Door is
op het oogenblik om je pattattenkaarten want er was een vergissing ingeslopen. De nieuwe bonnen zijn nog
niet in. Zoodra ze bekend zijn zullen we ze gelijk meesturen.
Het beste hoor Joos tot het eind van de volgende week
Je Moeder!
Naschrift: Hierbij bonnen van ons want de jouwe hebben we terug ingeleverd om aardappelkaarten te
verkrijgen maar tot op heden zonder resultaat. Pas er goed op.
Daaaaag.
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Maria Hoeve Zondagavond
Beste Joos
Voor je naar huis komt ga ik je gauw een briefje schrijven en wel je berichten dat we je met pinksteren vast
zullen verwachten. Van harte welkom he, zeker daags voor pinksteren. Wel Joos wat zul je gauw aan de
vacantie zitten. Wij vinden het wel prettig hoor, want het vaart ons wel. Anders was het altijd: toe Joos doe
eens dit en eens dat, toch nu kunnen we het zelf doen. Op het oogenblik ben ik geheel alleen thuis. Piet,
Door en Thuur zijn naar de schieting, Siel is naar den film. Emerie is gaan ruiteren en Jet is zoo juist
vertrokken met Agnes de Waal naar Sjen naar de bloemen gaan zien. Wel wel Joos wat hebben ze dien
man toch een eer aangedaan met zijn feest. Zaterdag ben ik ook eens wezen kijken, zijn gehele zaal is een
zee van bloemen en dan ook heeft hij nog twee prachtige kassen gekregen. Dezen avond is het er fuif voor
al die milde gevers. Jet zal er als schenkster fungeren, de gasten komen pas om negen uur, bij geval blijft
ze tot morgen.
Zoals U weet is het donderdag concours. Emerie rijdt ook mee met het rijtuigje. Wat zou ik een lol gehad
hebben Joos als hij Kee eens tot dame genomen had en dan eens in baas Breedijk zen pakje had
verschenen. Toch hij is wel wijzer hoor. We hebben hem er niet toe kunnen overhalen. Jet zal nu die plaats
innemen en die vindt het wel goed hoor.
Ik vind het plezierig Joos dat je daar nog niks te kort hebt, ons Jet kreeg deze week een brief van Kee, die
schreef dat alles nu zoo wat op de bon was, toch dat wij daar niet veel last van zouden hebben. Toch dat
het er voor Joost op aan zou komen, toch ze heeft het niet geraden he Joos. Bij gebuur hebben ze ook flink
gefeest. Onzen Siel kwam om vier uur thuis. Ze hadden een erg mooi feestboekje. Wanneer je thuis bent
moet je het maar eens door studeeren. Piet en Jet zijn in den voormiddag gaan feliciteren. Enfin ’t was er
echt feestelijk. Omgeven van bloemen zaten buur en zijn vrouw in diepe zetels, die ze van de kinderen ten
geschenke hadden gekregen. Reneken moest zijn feestrede opzeggen natuurlijk en dan biggelden de
tranen over buur zijn wangen. Ze waren erg tevree over het cadeau dat ze van ons gekregen hadden. Hoe
toepasselijk, zeiden ze, zilver bij zilver. Enfin, een goed gedacht is alles. Vandaag heb ik de kalkoen te
broeden gezet Joos, onder ieder beest 22 en dan heb ik er nog 25 over. Gewoonlijk zijn er te kort maar
enfin die vinden hun weg wel.
’t Nieuws is op Joos en tot Pinksteren he. We krijgen voor die tijd misschien nog wel een kaartje he?
Je Moeder
WLK Donderdagmiddag
Beste Joos!
Daar we jouw adres in Tilburg niet meer hadden, komen wij nu pas onze felicitaties aanbieden voor ’t door
U behaalde examen, waarvoor het eigenlijk is dat hebben we in de krant gezien. Maar ‘k ben ’t
ondertusschen al vergeten. Enfin ik kon het bijna niet lezen, laat varen van onthouden. In ieder geval Joos
van harte gefeliciteerd hoor. En omdat ge dat zoo schitterend hebt afgebracht heeft Sinterklaas hier een
boterletter gebracht voor jou. Nu is die man mis geweest en in plaats van een J een S gegeven. Maar van
smaak zal het wel het zelfde zijn denk ik. ’t Is nog wel wat vroeg, maar deze week waren Peet en Siel hier
en die vertelden dat je zoo vroeg kerstvacantie hebt dit jaar. Dus kon je daar wel eens de gaten uit zijn. Ja
Joos het was keuring in IJzendijke. Regina is ook geweest. Die heeft het niet zoo schitterend afgebracht. Ze
stond 9 maar had toch den 4den prijs, tenminste op de medaille. De volgende dag was het in Axel en daar
stond de jonge hengst van thuis nummer 1. Dat is beter he, wat zullen onze jongens genoten hebben.
Cleman zei dat iemand tegen hem zei, een bekend paardenfokker uit deze streek, die zou op ’t oogenblik
toch wel 9000 gulden opbrengen. Nou dat is mooi he. Hoe is het in Tilburg. Alles rustig, hier niet hoor. Ze
gaan hier maar steeds door met alle boeren in de bak te steken en laatst hebben we enkele Engelsche
parachuten op bezoek gekregen in de streek. Toen zijn hier de meeste boerderijen onderste boven gezet
om ze te vinden maar naar later bleek hebben ze hun eigen aangemeld. ’t Werd hoog tijd ook want de
papieren lagen al gedrukt. Ingeval ze niet gevonden werden zouden er strenge maatregelen tegenover de
burgers genomen worden. In iedere gemeente 50 gijzelaars, tenminste zoo werd verteld. Verder weten we
niet veel meer en Cleman wil gaan eten dus Joosje tot in de kerstvacantie.
Het allerbeste toegewenst en nogmaals
hartelijk proficiat van
Cleman en Lin
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Zondagmiddag
Lieve broer,
Voordat we ons naar stadse kermis begeven, ga ik je eerst een paar woordjes doen schrijven teneinde je de
gevraagde bonnen te doen toekomen. Eerst een andere pen en dan verder. Op het oogenblik zijn we met
z’n tweetjes thuis m’n moeder en ik. We hebben het nog tamelijk druk en er zweeft een behaaglijke geur
door ’t huis. Maar nu ga ik me toch ook een beetje opknappen want Tilly Borm heeft me verzocht te komen
en dan zal ik toch maar ‘ns gaan. Ons mannen dwz ons Peet en Door zijn gaan schieten. Siel is met ’n
vrachtje naar Miel Verstraten. Daar weet je alles van zeker he en anders vertellen we het je wel eens. We
zijn niet meer bang. Ze hebben van de week wat verandering aangebracht in de kinderkamer en nu is de
zaak oké.
De recherche is ook vertrokken zegt men met pak en zak weg uit Hulst. Piet de Bloc is maar goed dat hij
een nieuwe baas gevonden heeft. Dees Weemaes is ook bij de distributie en de nieuwe onderwijzer blijft bij
Buijsrogge in de kost wat denk je daarvan. En als we tegen Gerdien zeggen dat ‘t ’n goeie partij is voor
Maria dan is ze kwaad. ‘k Geloof vast dat ze d’r nogal ’n beetje veel zin in heeft. Hij gaat niet dikwijls naar
huis want hij ziet op z’n broek en z’n fiets. Hij is ander(s) van alle markten thuis, zei onzen Thuur. Hij was
directeur van een zangkoor en van een toneelclub dus kan hij hier direct aan den slag. Wat hebben ze
Vrijdagavond Antwerpen toch gebombardeerd.’t Was bij ons of horen en zien verging en vliegers en
lichtkogels in de lucht raak hoor. Gisteren hebben we de lijst van winterhulp weer thuisgekregen. Naar ik
hoor hebben ze ze allemaal teruggebracht. Ik ook hoor. ‘k Gaf ze aan mevrouw. Ze zei niets en werd zo rood
als ’n haan. Zeker van kwaadheid. ‘k Ben benieuwd wie d’r nu zal komen. De raadsleden misschien? Jos
die melkbonnen moet je maar aan mevrouw geven dan zorgt zij toch wel voor ’n glas melk op tijd. Hier
zitten 124-125-126-127 bij die zijn voor brood of gebak voor jezelf. Die zijn 1 maand geldig. Die
bloembonnetjes die je al hebt moet je maar goed bewaren. Die komen nog wel ‘ns aan de beurt. Hierbij nog
’n halve broodkaart voor je Mevrouw. Laat van je vleeschbonnetjes toch niks verlopen hoor. Geef ze aan
het eind van de week liever aan de vrouw. No 120 is de zeepbon. Stuur je ze bij gelegenheid? Je moet je er
niet voor haasten, want ze is pas ingegaan.
Bovenschrift 1e pag (eind brief)
De bijen eten goed hoor. Eem had vanmiddag de azijnfles al nodig. Verder weet ik zo geen nieuws alleen
dat we weer ’n nieuwe buurman bij gekregen hebben de zoon van Cyril Mahu.
Daaag tot Allerheiligen
Jet

Turkeije Zaterdagmorgen
Beste Joos,
Eindelijk zijn hier de door U gevraagde bonnen, dat ik een oogenblik gewacht heb zit hierin, dat de
broodkaarten nog niet hier waren van Cris en Saam zoals ge misschien weet, wij zelf hebben er geen,
daarbij Miel Swarteler is weer maaglijder en mag niets hebben dan melk, dus die z’n bonnen had ik ook
gevraagd, echter heb ik die nog niet ontvangen. Mochten die deze dagen nog komen stuur ik ze nog wel
achteraan. Joos, ’t is hier volop aan ’t regenen. Dat is anders dan vriesweer. Heb jij de schaatschen niet
meegenomen en ‘k hoor nog wel beweren dat jij het schoonst kunt rijden van heel de baan, wat is het toch
jammer dat wij niet wisten dat jij nog thuis waart toen ’t hier ijsfeest was jongen. Jij was vast met den
eersten prijs gaan schuiven, onzen Door had er veel spijt van toen hij het niet geweten had. Hier was bij die
gelegenheid een kunstrijder uit Vlissingen. Kleeren had hij d’r in ieder geval voor aan. De rest was maar
gewoon.
Hoe is het ben je ’t al terug gewoon daar in Tilburg is het daar nogal stil vanwege den oorlog, zeg Joos bij
het minste onraad neem je de eerste de beste trein naar huis hoor, dat je daar niet insneeuwt. Deze
dinsdag stond ons huis wezenlijk te kraken van ‘t schieten in Vlissingen. Dan hoor je ook duidelijk de
sirenes loeien, ’t lijkt me toch benauwelijk. Die minister de Geer is een man he die zal wel heel erg welkom
zijn in Holland???? Denkt U ook niet. Cleman is ter heel erg mee in zijn schik!!!
Joosken jongen ’t is weer vol dus
tot de volgende keer het beste
toegewenst van Cleman en Lin.
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Turkeije donderdagmorgen
Beste Joos
Vlug een briefje naar Tilburg want als je niet terugschrijft krijg je zelf er ook geen en dat heb ik veel te
graag.’k Ben wel niet zo glad met de pen als de studenten, maar het zal toch ook wel leesbaar zijn he Joos.
Ben je ‘t weer al gewoon in Tilburg, kom je met allerheiligen weer al thuis misschien. Jet Gust en Angela zijn
hier zondag geweest. Toen was het een trok, toen werd buurman Siem die boer van schuin tegen-over ons
gek. Dat gaf een drukte op Turkeije, dat kun je begrijpen, die man scheurde zijn geld aan stukken. ’s
Middags zat de familie op hun knieën op het hof te zoeken. Zeker achter nummers of zoo, ‘k weet het niet,
dat was een rare patiënt hoor, ‘k ben blij dat hij nu weg is, die zei dat hij van God zieltjes moest redden en
bekeeren daar begon hij mee zondagnacht. ’s Nachts om half één trapt hij de deuren in, omdat ze niet uit
bed wilde komen om bekeerd te worden, toen werd hij bewaakt door een paar arbeiders, die hem niet in
bedwang konden houden. De volgende dag is er een broeder oppasser gekomen, dan hebben we Siem niet
meer gezien, dan zette hij zijn bekeeringswerk thuis voort, die in zijn gedachten kwam moest bij hem
komen, wij waren gelukkig nog niet aan de beurt, maar anders veel van Turkeije. Als je d’r niet was op ’t
door hem gestelde uur kwam hij ze halen, dus wat is nu het ergst, ik denk dat die broeder gezegd had geef
hem zijn zin maar want die menschen waar hij om vroeg zijn allemaal geweest. Dinsdagmiddag is hij
weggebracht.
Joos nu is het onderhand een week later. Terwijl ik zoo zat te schrijven komt Joos van Campen
binnengestapt dan was het natuurlijk direkt klaar. Hermien (dat is ons nieuwe meid) moet naar de post. ‘k
ga hem dan ook vlug afmaken en meegeven. Dus Joos eindig ik vlug na nogmaals hartelijk dank te zeggen
voor je brief ’t beste en tot ziens van
Cleman Lin en Herman

Zaterdagmorgen
Beste Joos,
In haast een briefje in verband met ’t bonnentekort van jou. ‘k Zal er de bonnen van de volgende maand
ook maar bijsluiten evenals ’t suikerbonnetje. Tegen dat we de volgende keer om onze bescheiden moeten
is het wel Pinksteren en breng je de stamkaart mee terug he. Zo Joos dan ben jij zo vroeg op geweest
Maandagmorgen en zo slecht uitgeslapen. Nou wij hadden eigenlijk wel iets te lang geslapen bij ons Lin
want we kwamen iets te laat aan de tram maar we pikten daar net nog ’n locomotiefje en zo haalden we
hem nog in IJzendijke. Dat was boffen. Ze hebben hier aardig vuurtje gestookt. Bij Alois Dekkers zijn 2
schuren afgebrand evenals bij v. Mul ’t huis en de schuur en bij Dolf de Nijs de hangar. Dat staat allemaal
vlak bij elkaar. Lein Blanchart is opgeroepen voor ’t front. Hij heeft uitstel gevraagd want hij is bang. Maar
ze zijn volop aan ’t inpakken. Zijn vrouw en kindje moeten naar een kamp in Valkenburg. Joos de man van
de waterleiding is geweest maar niks hoor! Hij zei dat we wel degelijk water hadden getapt gedurende die
maanden in de kuip! Want dat had hij zelf gezien en hij beweert dat we er goedkoop vanaf kwamen want de
reparatie had f 40 gekost. Want d’r was allemaal pek tussen de radertjes geloopen. Wat wil je dan zeggen.
Ze zijn nog maar steeds aan het waken, Joos. We hebben nog steeds geen veulen. Cleman had er twee.
Allebei grijsjes. Ons Lin was nu genezen. Maar had toch nog 10 dagen op haar bed gelegen nadat jullie d’r
geweest zijn. Herman maakt het ook goed hoor, hij kan al lachen zegt ze dat hebben we niet gezien maar
dat hij kan schreeuwen hebben we wel gekeurd. Er heerst een grote drukte op de Graauw in verband met ’t
pasterfeest Jong. Er moet gekroond worden en gerepeteerd en gecollecteerd. De menschen geven geld
zeggen ze. Ja die hebben vd winter zoveel kou geleden en nog want daar is geen beetje stooksel meer. De
patetters koken ze niet meer want ze weten niet waarop. De post zal onderhand gaan vertrekken daarom
zal ik maar stoppen. De nieuwe bloembonnen sturen we zodra ze ingegaan zijn. Dan kun je weer een
broodje kopen. Hoe gaat het heb je nogal genoeg tegenwoordig.
Nu de beste groeten van ons allemaal
Jet.
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Donderdagavond!
Beste Joos!
Hierbij zenden we U de broeken en een broodkaart er is een andere regeling getroffen zie je,
tegenwoordig mag voor ieder gezinslid 100 kilo gemalen worden. Je kunt ook in plaats van die honderd kilo
malen ook een broodkaart krijgen. Wij hebben er twee gevraagd zoodoende kunnen wij er maar een
missen. Toch dat is genoeg voor jou zeker he. We maken het allen goed en hopen dat het met U ook het
geval zal zijn. Maandag hebben we Uw brief ontvangen. Jij die van ons ook zeker.
Emerie is nog steeds in de Meer. We hebben gisteren nog een brief van hem ontvangen. Hij maakt het er
reuze goed. ’t Zaaien is er geheel klaar, eerdaags verwachten we hem thuis, heb je al in de Courant gelezen
van de schietpartij van Graauw. P Bejeine en zijn vrouw zijn beiden aangeschoten door nen komies, ge
begrijpt smokkelaffaire is hier de oorzaak. Sommige boeren maken hier goede zaken, de Belgen betalen
hier tot 25 gulden voor honderd kilo tarwe, ‘k weet waarlijk niets meer Joos, je bericht ons weleens de
goede aankomst van je pakketje. De beste groeten van ons allemaal
Je Moeder

Bovenschrift: de groeten van spulleken en ze vroeg wanneer je vertrokken was aan Tilly Borm
Beste Joos,
Hierbij ingesloten vind je ’n broodbon. Heb je daarom een dag geen brood gekregen of hebben ze
je toch meegedeeld?
Slachten mag m’n moeder niet maar nu zien we maar een paar vleeskaarten bij te krijgen en
slacht volgende week toch.
’t Geval met Cora dreigt ook goed af te lopen want ’t is in onderzoek en d’r is vanuit Goes voor ons
gunstige berichten gekomen schijnt. Clement heeft z’n opa d’r tussen kunnen schuiven. Die glunderde
hoor. Vanmiddag zijn ze vertrokken.
Maandag is ons Leni gekomen om Mitje te zijn maar ze kwam te laat want wij ik en René hadden het kind
Zondagavond al gedoopt. Heb je een kaart gekregen. Proficiat hoor.
’t Is een schoon kind. Hebben jullie nu ook een kind in huis? Maar dat is wel iets grooter zeker.
De groeten van ons allemaal. Kom je met Moeders verjaardag naar huis om op Zaterdag te feesten. Dan
vieren we het op Zaterdag. Je schrijft dat wel eens hè dan kunnen we de andere genodigden ook
verwittigen.
Daaaag.
(geen ondertekening
Zondagmiddag
Beste Joos,
’t Is toch zoo’n lekker weertje buiten en toch zitten we hier in huis m’n Moeder Siel Eem en ikke. Maar ja
het is ook lang geleden dat we eens rustig gezeten hebben want ’t is al raak geweest bij ons jongen. Nant
en Leon die staan zowat ’n hele dag aan hun gat te krauwen dus opschieten deden die niks en wij dan
maar kuischen. Maar alla tegen dat je met Pinksteren thuis komt zal ’t in orde zijn hoor. …… komt ook dat
wist je zeker al he. Je zult nog net thuis zijn om de vlag te helpen hijschen want vanaf Zaterdagavond zal
heel de parochie vlaggen bij ’t verwelkomen v d pastor. Die gaat vanaf Donderdag naar IJzendijke.’ k Denk
dat de pastoor van IJzendijke meekomt want die moet de feestpredicatie houden. Dat zal raak zijn. Onze
Siel is weer ‘ns over de streep geweest. ’t Valt niet meer mee hoor! Alle draden zijn opgespannen en bang
dat de mensen daar zijn. P. van Wesemaal zit ook opgeborgen voor ’t goud smokkelen evenals z’n zuster.
De officieren hebben ze ook even tuk hè. Cesar Verhagen knijpt h’m ook.
Je vergunning voor je pak is afgewezen. Dat van Thuur ook. We zullen d’r wat anders op koeten verzinnen.
De bloembonnetje gaan hierbij maar de peulvruchten daar krijgen we havermout op. Die zouden we liever
zelf ophalen maar dan moet je maar wat peul-vruchten meenemen na Pinksteren.
Onze Siel en Anna gaan naar Z. Nederlands Toneel in Hulst. Daar is ‘t zooveel als kermis. Tenminste de
zondag ervoor maar ik denk dat er niet veel te doen zal zijn. Joos we hadden 11 jonge konijnen maar nou
zijn er twee van dood.’t Is toch nog een mooi broed he. Wanneer je Jop de Rijck ‘ns ontmoet zul de direct
merken dat hij ernstiger geworden is want hij is aan t vrijen, vertelde Alma de Wael. Daar ben ik donderdag
naar toe geweest. Die werd 37 jaar maar daar sprak (ze) maar niet over want dat is zo plezierig niet voor
haar. Agnes was op reis naar de meisjes. Gepakt en gezakt, want die hebben daar ook geen overschot.
Hoe gaat het bij jullie? Kom maar wat reserve op doen hoor. Is Verhagen al gedoctoreerd? Heb je Riek al
gezien? Kun je je rookerskaart nog afhalen? ‘k Sluit No .. nog maar bij in. ‘k Ga h’m maar in de enveloppe
sluiten dan kan Thuur hem posten
Dááááág, tot Zaterdag! Jet
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Maria Hoeve Zaterdagmiddag! Beste Joos!
Hiermede ga ik jou eens een briefje schrijven, tijd heb ik nu volop. Ik heb nu een ………… ……, onzen Gust en
zijn vrouw zijn bij ons. Die zijn er ingevrooren en de wegen zijn hier zoo glad dat ze beslist op den Hoogen
niet kunnen geraken, in den Meer schijnt zoo veel sneeuw te liggen dat de bus van Alkmaar niet meer
loopt, er is in het geheel geen verbinding, zoo dus dat ze maar zullen wachten tot de dooi invalt. Spijtig is
het voor Eem dat het zoo vriest. Hij zou vandaag naar de zilveren bruiloft gegaan zijn als ’t mogelijk geweest
was, de boot aan den perkpolder gaat allang niet meer, de eenigste weg zou over Breskens geweest zijn en
hoe daar te geraaken met zoo’n gladheid. We zullen ze straks een telegram sturen. Dat het reizen niet
meevalt ondervond Karel van Arie. Die kregen deze week een brief dat piet nog al erg ziek was en dat het
gewenscht was dat ze kwamen. Toen ze kwamen was Piet veel beter en zijn ze gauw teruggekomen. Zoo
goed en zoo kwaad als het kon waren ze terug in ……………… gekomen en hoopte over Kloosterzande in
Hulst te geraken, toch ze hadden buiten den waard gerekend, om Zaamslag liep de tram in den sloot en
lieten de reizigers aan hun lot over. Karel en Thiele zijn dan maar beginnen tippelen en kwamen na vier uur
lopen behouden op Graauw aan. ’t Is tegenwoordig druk bij ons, ze zijn met eigen machine aan het
dorschen, Jan de Poorter hebben we voor controleur. Ken je die Joos. Die gaat iedere avond te voet naar
Stoppeldijk dwars door de polders. ’t Is al eens gebeurd dat Jan meende op vaste grond te staan en dor
den sneeuw misleid in een sloot terecht kwam en zoo doende tot zijn schouders in de sneeuw zakte. Onze
hengst is nog niet verkocht. Joos we hebben al twee serieuze koopers gehad. Toch onzen Peet is altijd zoo
taai he, de een was een uit Limburg de andere was een buurman van ons Leonie. Op het oogenblik zien we
niemand, enfin met dees weer is de wereld gesloten ook he. ’t Is te hopen dat de dooi maar gauw invalt
anders zou het voor jou ook moeilijk uitkomen he maar alla ’t is nog meer dan veertien dagen he. ’t IJs daar
wordt hier niet meer aan gedacht. Of het te koud is of het ijs slecht weet ik niet, daar is geen sterveling
meer op. Als je soms een zeepbon hebt, dan stuur je ze wel eens mee, als je nog iets noodig heb van
waschgoed schrijf het dan maar dan sturen we het wel op, je wasch kun je wel meebrengen als je naar huis
komt. Verder is hier alles wel aanboord.
De beste groeten van ons allemaal
Je moeder!
Bovenschrift:Broodbon verloopt nog deze week bloembon tot 21 februari

Graauw, Dinsdagmiddag
Beste Joos
Wellicht zul je wel al gedacht hebben wat wacht die koffer toch lang, en ’t is waar ook, toch Jet zei altijd, d’r
zit niks in wat hij direct noodig heeft, toch nu blijkt het anders te zijn, allebei je broeken zitten erin he, nou
draag je bruin pakje zoo lang maar, er is niks aan verbeurd en dan ben je nog schoon ook, vandaag gaat de
koffer nog weg hoor. Dus nog een paar dagen en hij zal wel gearriveerd zijn. Zoojuist gaat de telefoon Joos,
goed nieuws, ze zijn namelijk met den hengst naar de keuring. Ik denk dat jij er ook weleens aan gedacht
zult hebben, ik heb de vorige keer wel geschreven geloof ik dat ze plan hadden om naar Goes te houden,
toch vanwege het fliesch weer, ligt de boot aan den perkpolder sedert vorige week stil, den hengst is
goedgekeurd vandaag hoor Joos, of hij zal ingeschreven worden weten ze nog niet, zei Eem zojuist door de
telefoon, dat zullen we pas weten als ze thuis komen, ’t was een heele toer om in Hulst te geraken. ’t Is hier
sedert gisteren spiegelglad, gisteravond om negen uur kwamen ze ons vertellen dat de Zeeuw hem dezen
morgen met de auto zou komen halen, dat was een opluchting hoor. Eem vertelde terloops nog dat de
hengst van Steijaart afgekeurd is als ook twee van de Waal van Verstraten en Bojeine goedgekeurd enfin
Bojeine mag wel een buitenkansje hebben, die heeft vorige week een strop genoeg gehad, daar heeft
namelijk een Belsche auto die vergezeld was van een Duitsch soldaat een vrachtje graan opgeladen welke
door de Wachtmeester werd aangehouden, toen ze verklaard hadden waar ze dat gehaald hadden werd er
op het bedrijf ook nog een onderzoek ingesteld met het gevolg dat ze nog een partij graan vonden, die daar
niet aanwezig mocht zijn. De baas was op reis en toen hebben ze den jongen Piet meegenomen met het
gezegde dat ze de oude baas aan den boot wel zouden vinden, kortom wat er gebeurd is weet ik niet, toch
beiden zijn thuis, ik denk wel dat ze aan den baas zijn duitzak zullen zitten.
Vorige week hebben ze geteerd van de toneelclub, ’t was er wel goed toch ik denk niet zoo royaal als bij de
ruiters, daar was niet erg veel konijn. Celin zal den vorige keer wel een lesje gehad hebben Blok en
Cornelussen waren afwezig wegens ziekte, toch ze kregen een portie thuis gestuurd, toch mooi he. Verder
hier weinig nieuws, we maken het allen goed, toch ’t is hier verschrikkelijk koud, de aardigheid van het ijs is
eraf, te koud denk ik. Door en Eem waren zondag nog eens gegaan, er was niemand. Door zou wat kunnen
maken met het gevolg dat hij viel en met een bloedend hand naar huis kwam. Joos het beste hoor en tot
mijn verjaardag zou tante Mie zeggen
Je Moeder
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Graauw Woensdagmiddag!
Beste Joos!
Hierbij zenden we je wasch alles getekend, stuur je andere niet getekende ……….. ook nog eens of breng je
het mee, als je met een December al komt is dat mogelijk toch. 15 December zal nog al lang zijn om te
wachten. Zoodra je weet wanneer je komt laat je het ons eens weten he.
Het is op zijn ……… We maken het allen goed, op Magret is niet zoo goed Joos, Miel de Waal is Zondag in
Goes gestorven en dezen morgen op Rapenburg begraven, Peet en Door zijn naar de begrafenis geweest.
Joos je maandgeld zal ik tijdig zenden hoor, als je nu half December naar huis komt zou je dan ook voor
een heele maand moeten betalen, enfin je tracht het maar op een accoordje te gooien. Je postwissels
hebben ze voldaan hoor, onzen baas is aan het koopen geweest Joos. Hij heeft namelijk vier veulens
gekocht van Kon…….. Verbist. Nou hebben we nen vollen koestal, zoo acht van die beestjes. Den baas die
koopt en verkoopt, onzen Gust zijn 1½ jarig paardje dat nog bij ons was heeft hij verkocht of Gust ermee
bewilligd zal zijn weet ik nog niet, wel weet ik dat hij er op die drie maanden f 175 aan verdiend heeft. De
paarden zijn ontzaggelijk duur voor dat anderhalfjarige paardje van ons wilden ze 900 gulden betalen, toch
de mannen houden het maar liever.
Ik weet zoo waarlijk niets meer Joos
Het ga je goed hoor jongen en de groeten van ons allemaal
Je Moeder
De foto’s van de bruiloft zijn bijzonder goed gelukt. O ja nonckel Wartes staan we allemaal schoon op maar
we hebben ze niet thuis. Ze is bij ons Leni en die schrijft dat we d’r maar om moeten komen. Haast je dus
naar huis te komen dan kun je van de partij zijn wanneer ze d’r heen gaan.
Zondagmiddag.
Beste Joos,
Het is op het ogenblik heel wat rustiger dan van de week man, want het is raak geweest hoor.
Vanmorgen Uw brief al ontvangen en gisteren pas gepost zeker, wat is Kee toch vlug hè!
Onzen dank ervoor, want het is voor ons al een heel gerustigheid dat je brieven steeds van de
Molenbochtplein komen.
Het is hier ook al niet veel minder dan bij jullie hoor. Den voedselcommissaris van Zeeland “van
Dorst uit Goes” schijnt ook op vakantie te zijn of geweest zijn. Ook verschillende uit Terneuzen en Axel zijn
weg.
Ook zijn de vrouwen en kinderen van de leden van den NSB. op vacantie, doch naar waar precies
week ik niet. De vrouw van den graanhandelaar Trico is op een bovenkamer in Limburg en zou er zeker niet
om geven dat ze terug in Hulst was. Ook is de vrouw van Jo Verbiest weg.
Joos nu wat anders, we hebben een reuze schoon merrieveulentje van Jacqueline, we zullen het
maar dopen naar een vredebrengertje.
Heel de week hebben we met de vaklui gezeten. “Iets wat je direct kunt merken.” Maar het beloofd
toch wel mooi te worden. Over Léon zijn ze niet best te spreken geloof ik want die is niet erg handig in het
vak volgens ik Jet hoor praten.
De Verstratens hebben met hun drieën geweest en wel Sjen een broer van Sjen en Guust en kleine
van Sjen maar die zou liever konijnen fokker als metselaar worden.
We hebben hem goed op weg geholpen want hij zal nu een dekstation gaan openen.
Wat heeft het onze kapelaan toch druk met het as. de Priesterfeest. Donderdag hebben de jongens van de
……… naar de Clinge geweest om een vol voer met groen, nu zullen de meisjes de rest moeten doen.
Eem.

Joosje we verwachten je met Pinksteren vast thuis hoor om te komen kijken naar al de plechtigheden. Wil
je deze week je goed opsturen? Dan kun je ’t terug meenemen. Je zorgt wel dat ik het Zaterdag heb hè?
Vandaag zijn er foto’s gemaakt voor het album aan te bieden met het feest aan den Pastoor. De kapelaan
nam ze bij Irma den Dries in de hof. Dat was ook ‘n huishouden hoor 50 KJMers, 20 propagandisten en dan
nog een hoop zangers. Van de week moeten we kronen.’t Is druk hoor ’t is jammer dat je niet thuis bent
want ik weet zeker dat ze je laten meehelpen hoor. J. Strobbe rookt grote sigaren van de kapelaan. Daar
zou je ook van profiteren hè. Mochten jullie nog in optocht ter bedevaart. Dat is toch verboden hè.
Zijschrift:
Maar jongen wees toch voorzichtig in je brieven. Je hebt ook wel al ‘ns de waarschuwing gehoord
voorzichtig te zijn in brieven telefoongesprekken en dergelijke. Want anders ben je eens of anders de
sigaar. ( Je moeder)
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Maria Hoeve Woensdagavond!
Beste Joos!
Gisteren je brief ontvangen bedankt he zou den P…. zeggen. ’t Viel ons wel tegen dat je met Allerheiligen
niet naar huis komt, maar zaken gaan voor vermaken he Joos dan maar geduld tot Kerstmis he, dat zal er
ook weer al gauw zijn, ‘tgeen echter niet wil zeggen, dat je niet eerder komen moogt hoor Joos, je
maandgeld zullen we tijdig opsturen.
Je stuurt binnenkort je wasch wel eens op he. Wij zijn zooals …… we maken het goed, alles is weer in orde,
we hebben weer enkele slechte dagen beleefd Joos, ons Jet, ten voorkomen van misverstand, ons paard, is
zeer gevaarlijk ziek geweest, ze heeft zoo drie dagen tussen leven en dood gezweefd toch Gode zij dank ze
is totaal genezen, ge kunt wel begrijpen, hoe een stemming er bij ons heerste. Ik was gansch de kluts kwijt,
werken mag ze nog niet en moet heel voorzichtig gevoed worden, toch ze redden zich weer. de klepper van
den CUV is weer bij ons ze halen een paardje van den ……… en de zaak rolt weer. Joos we hebben een
klepper gekocht een anderhalfjarige of liever geruild, voor een van de jaarlingen voor welk dat weet ik zoo
niet, die dingen schijnen duur te zijn. Ze hebben tenminste nogal een beetje moeten opleggen maar alla
alles is duur he, toen Bon dezen morgen kwam afrekenen moesten er ook honderd kilo appelen worden
afgehouden een bedrag van dertig gulden, N…….. kwam dezen morgen schoon spreken om twee oude
kippen en betaalde daarvoor 4.5 en halve gulden ook niet weinig he, ’t fruit is allemaal getrokken, daar is
niet zoo veel als ’t vorig jaar, toch viel ’t niet tegen. Van Gust kregen we deze week een brief hij schreef dat
zijn peren toch zoo mooi waren aangekomen, ’t kon zoo maar, hij had al 28 gemet tarwe gezaaid, hier bij
ons in de omgeving nog geen korrel en weet je wat Leonie schreef dat ze een schoot voor ons rijtuig
gevonden had, dat is een buitenkans he nu het winter wordt.
Gisteren is Mariaken verjaard. Dien bracht de wafels thuis dat is maar alles he, ze waren geel van de
eieren, nu dat kan daar lijden ook. Ze geven van die jonge hennen iederen dag zes eieren, bij ons is het wel
minder ’t loopt er met drie af. Vandaag hebben ze bieten gevoerd met den grooten wagen, ’t is droog en ‘t
gaat lekker, zegt Emerie, Joos die firma in Hulst dat was van der Hijden, was jij niet meer thuis toen (ze)
daar de geheele winkel leeggehaald hebben, als je bedenkt dat je voor een stukje zeep 70 cent gevraagd
wordt kun je wel begrijpen dat er voor 50 duizend gulden is weggehaald. Joos als je de wasch stuurt doe er
maar een verlanglijstje bij hoor. Veel succes met je examen hoor Joos de beste groeten van ons allemaal en
tot ziens Je Moeder!
Graauw, 5 Nov. 41
Jos!
Even een klein berichtje over je opgestuurd geld. Ik verbeeld mezelf dat ik op die postwissel gezet heb No
23 in plaats van 20. Mocht dit het geval zijn dan kun je misschien zelf wel even naar het postkantoor gaan
om ’t geld af te halen anders komt ‘t terug naar ons. We maken het allen goed en hebben veel werk
vanwege de vele regen die we de laatste weken gehad hebben.
De koebieten zijn van daarnet binnen, en gezaaid hebben we van gisterenmorgen. De sneeuw lag wel op ‘t
land maar alla dat gaf niet. Nou nog br. B. nemen op ’t hoefje vanmiddag en dan is het voornaamste werk
gedaan. Morgen komt Maas Bieten vervoeren. Gisteren hebben we paardenvordering gehad. Er zijn er 9
stuks gevorderd om te leveren in Jan., van ons moesten ze der geen hebben dan gladde en dat waren de
ons niet want ze kwamen recht van voor ’t maaimachine en vanwege ’t nat lagen er twee jaarlingen met de
benen omhoog voor de eggen in ’t land. Jongen wat hebben we toch een edel klepperken hij zweeft zoo
maar door de wei als de hond der achter zit, dat is toch iets anders als de eierklepper, zegt Ferdy. Die
kleine mannen uit Hulst komen bij ons rijles nemen. Van Campen, Hemelaer en van Alphen maar Hemelaer
is maar één keer geweest want die was te beslikt zei zijn moeder. Onzen hond van de Paters is ook thuis,
mijn moeder vindt f 5,- te veel voor zoo’n beestje gegroet Th.
Zijschrift:
ingesloten vind je een broodbon gebruik ze maar geheel hoor
Maria Hoeve Maandagavond!
Beste Joos!
Vorige week je wasch ontvangen nog op tijd hoor Joos deze week wordt er pas gewasschen. Ik geloof dat
het in Tilburg niet dikwijls Zaterdag is he Joos, we verwachten je vast hoor eenige dagen na Allerheiligen,
zou het nog noodig zijn dat we voor die tijd je goed nog opsturen, evenals je maandgeld, misschien kun je
ze nog wel iets op voorschot geven, toch als je het wenscht sturen we je het hoor
We zullen het in ieder geval maar afwachten tot je bericht stuurt je schrijft toch nog wel eens wanneer je
naar huis komt, we maken het goed, alles is in orde en verder is hier weinig nieuws, ’t is echter raar zoo’n
leeg papier naar Tilburg te sturen, daarom zal ik je eens een echt Graauws tafereeltje schetsen.
’t Was vorige Zondag na de Hoogmis toen er bij Bon gezellig bijeen zaten. P. Wezemaal vol bloed NSB hij
kwam reclame voor zijn partij maken Zie je verder zat er Lowieken den langen Piet Jooken Bruggeman en
Sorge Bijsrogge.’t Ging er lustig naar toe. Wezemaal trakteerde met al wat ze maar wilde eerst een glaasje
bier daarna nen borrel en eindelijk champagne maar hoe gaat het he Joos, als den drank is in den man,
dan is ………. Opeens krijgen ze verschil van meening zoo dat ze handgemeen werden, Bon sloeg Wezemaal
tegen zijn hoofd en Wezemaal beet Bon bijna een vinger af, zoo iets konden de Graauwse …………..
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natuurlijk niet dulden. Ze pakken hem bij zijn haren Wezenaar vanzelf, trokken hem ter aarde en sloegen er
duchtig op los tot er bloed vloeide, toen hebben ze hen op bed gelegd. Bon die ook wel eenigszins boven
zijn theewater was, ging zoo nu en dan eens kijken, hoe de patient het maakte en zei dan telkens, hij zal
toch niet doodgaan.
Hen al dat rumoer hoorende liep gauw naar den Wachtmeester, ’t is gemakkelijk wanneer je de politie zoo
dicht bij hebt, toch Wezemaal op bed, de mannen in de keuken. Celien kuischte gauw de kapotte glazen en
’t bloed op en toen de wachtmeester kwam was alles kits., de man kreeg een paar sigaren alles was in
orde. Toen Wezemaal een beetje bekomen was hebben ze hem uit bed gehaald een beetje gewasschen,
een overhemd van Don aangedaan. Dat was totaal kapot getrokken. Ze lieten hem zijn rekening betaalen
welke 55 gulden bedroeg en zetten hem op straat geheel de Graauw lust er nen duim spek van, Joos tot
ziens hoor Je Moeder
Zijschrift: Krijgen we je zeepbonnetje eens of anders?
Graauw Donderdagavond!
Beste Joos!
Hier zijn je spullen jongen we hebben ook een broodje bij gestoken want ik denk dat het andere ver op zal
zijn en ’t gaat en passant he. Hier is alles wel aan boord wij maken het goed en we hopen het ook van jou,
wat hebben ons jongens toch gesjouwd Joos in die bieten. ’t Laatste voor het noodlottig (zou) kunnen zijn
(geweest), Cora geraakt daarbij op haar rug in den sloot, zoodat ze genoodzaakt waren touwen aan dat
beest haar pooten te doen teneinde ze om te trekken terwijl Piet daarmee bezig was, kreeg hij eensklaps
een slag in zijn gezicht, hij had er echter niets geen hinder van behalve dat zijn gezicht helemaal blauw
was, begint nu toch te beteren enfin dat is goed afgelopen, nu de bieten weg zijn sjouwen ze aan die koolen
in het begin viel het erg tegen de twee eerste vrachtwagens witte kool, de drie andere was beter ik geloof
zoo een paar cent. Nu zijn de savoije kool aan de beurt ik geloof dat valt niet tegen er zijn ook al ver weg nu
rest nog de prei de spruiten en de boerenkool. Prei schijnt een goed zaakje te zijn.
Bij Thuur zitten ze zonder meid Joos Angela is naar Hulst gaan wonen, geen baantje voor Dien he. Ree
Strijdonk is dood Joos. Zaterdag wordt hij in de kerk op Graauw begraven. In het Liefdehuis is hij gestorven,
Lowie de Blok is ook in het Liefdehuis hij is de wervelnek gebroken hij is gevallen met een pak strooi, de
dokter achtte het gevaarlijk hem per gewone auto te laten vervoeren zoodat de ziekenauto erbij te pas
moest komen. Emerie is naar Vlake de aardappelkistjes zijn aangekomen we verwachten hem ieder
oogenblik thuis, toch wie weet komt hij wel. Hij is om half twee met de boot vertrokken en om half vijf komt
de laatste boot als je tusschen die tijd 700 kistjes moet lossen dan heb je niet veel tijd te verspelen. Verder
ben ik als jij wel eens ’t nieuws is op en ’t gaat je goed hoor Jongen de beste groeten van ons allemaal
Je Moeder!
Dongen 11e Mei 1942
Beste Joos,
Eindelijk komt er eens iets uit Dongen. Ik heb je brief ontvangen en ik haast me nu om je te antwoorden. Ik
kom vast en zeker dit trimester nog eens ’n keertje naar Tilburg, maar ’t zal waarschijnlijk wel na Pinksteren
zijn, maar afijn dat schrijf ik dan nog wel. Met Pinksteren krijgen we vijf dagen vacantie, misschien zien we
dan elkaar wel, tenminste als je naar huis komt.
Gisteren is Wiel Claus hier nog een lezing komen houden. Hij zelf is ’n reuze vlotte kerel hoor, en
kan goed van zijn woorden.
Hij heeft me ook al uitgenodigd om bij hem eens aan te komen.
Verder nieuws is hier niet, dus als ik kom, en ik kom, hoor je ’t nog wel.
Gegroet tot ziens
G de R…………
Turkeije, Maandagavond tijd voor iesie
Zijschrift: Mochten wij om één of andere reden de bloemkaart terug noodig hebben dan hoor je het wel,
maar zoo lang dr anders niets op te krijgen (is) niet hoor
Beste Joos!
Hier zijn we met de bonnen hoor jongen in de hoop dat ze welkom zullen zijn, we zullen dr voor een week of
zes indoen dan zal ’t wel al vacantie zijn zeker en kom je de bonnetjes zelf zeker wel halen. Jij zult toch
zeker niet zijn gelijk al die andere van ons, we zien geen mensch meer van hen. Ze zullen het zeker ook wel
druk hebben en dan ja prachtig is ‘t weer niet he, tenminste op ’t oogenblik huilt de wind langs de ramen en
door de schouw. Cleman komt daar zoo juist binnen en die zegt dat het zoomaar vies is. ’t Zou geen goed
weer zijn om naar de vliegers te kijken of liever te luisteren want zien doe je dr natuurlijk in den donkeren
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nooit één, ‘k verwacht er daarom geen ook vanavond. Dat zit zoo, als ze in Engeland van zin zijn om een of
andere plaats met een bezoek te vereeren vliegen ze op den middag daaroverheen en schrijven met witte
wolkjes in den lucht ten teeken dat de inwoners zich dien avond naar elders moeten begeven. Nu dan kun
je dr wel op rekenen ook hoor, niet dat ze Turkeije al eens hebben uitgekozen, maar al die kustplaatsen zijn
hier betrekkelijk dichtbij he. Zeg Joos, weet jij al dat toen wij van de bruiloft huiswaarts keerden we op onze
weg een vliegmachine tegenkwamen dat daar neergevallen was, jongen jongen wat zijn dat gevaartes he.
De bemanning was ongedeerd. Dat ding lag op ’t land waar een jongen aan het aardappels uitdoen was,
die had het natuurlijk heel goed gezien, die avond zijn eigen daar de voornaamste (gevoeld), dat begrijp je.
Had hij zoo iets kunnen voorzien, dan had hij zijn zondagsche kleeren wel aangetrokken, want zijn broek
was zoo kapot, die dacht van eigen, daar ziet mij toch niemand. Het was daar op de Kijkuit een minuut of
tien deze kant van Joos Kerkhaert.
Joos onze foto is ook thuis, nu staat we met zijn allen bij ons op de schouw, niet minder dan tien
menschen, anders stonden er de kleinkinderen maar die hebben nu natuurlijk moeten ruimen.
Joos ik zal dr ook nog een enkele bloembon bij doen daar kun je ook brood voor koopen, dat zal mevrouw
wel weten. Maar voor al die lui is dat nog zooveel als een arm mensch in de hel zeker. Dan zorg je maar dat
je eerst aan tafel bent hoor. Joosken, jongen ’t beste en tot de volgende keer Je zus Lein
Zijschrift: Ik heb den brief terug opengebroken om nog enkele vleeschbonnen toe te voegen ‘k weet niet of
daar gebrek aan is, maar wij hebben er toch niet noodig om niet nader te beschrijven reden.

Beste Joos,
Ik was je verzoek even vergeten, maar nu valt het mij plotseling weer in. Ik meen dat je
bijgesloten boek bedoelde. Moest het een ander zijn, dan schrijf je maar direct terug.
Met beste groeten.
Gène

Turkije Zondagmiddag
Beste Broer,
‘k Zit mij op ’t oogenblik zoowat te vervelen, ’t is zondag en zoowat druilig weer, en daarbij alleen thuis, zoo
gezellig mogelijk zoo ge ziet. Een eerste gelegenheid om je daaraan te onttrekken is maar wat schrijven is ’t
niet, daarom neem ik dan de pen ter hand om U te berichten dat we frisch en gezond zijn. Joosken jongen
hoe stel jij het daar in Tilburg, uit jouw brief lezen wij dat er daar niet veel bommen vallen, dan is het op zijn
Jo de Rijkes dan valt het daar zomaar tegen. Als Jo op ’t oogenblik hier was zou hij dat niet meer zeggen ’t
is iederen avond volop, en bommen regent het.
Zeg Joos, George heb jij daar niet meer ontmoet hè. ’t Is te begrijpen hij zit op het oogenblik al in Sittard
evenwel pas van Maandag hoor, hij moet toch wel heel dicht bij jou gewoond hebben, hij woonde
Molenbochtstraat 85 en bij jouw Molenbocht……… toch ook he. In ieder geval hij heeft ons geschreven dat
hij wist dat er iemand naar hem gevraagd had in hotel de Commerce, en dat hij het heel erg jammer vond
die niet gezien te hebben, wij wisten natuurlijk wel wie dat geweest was, hij dacht van Johan van Oers. Nu
zit George bij een boer in Limburg, hij schrijft toch maar liefst van al terug naar huis te willen komen.
Ze zullen er deze week nog eens extra werk van maken of ‘t lukken zal dat zullen we af moeten wachten.
We hebben deze week nog een brief van Eeme gehad uit de Wieringermeer, ‘k geloof hij was het daar ook
al gewoon, zou dat met Gust ook zoo zijn, ik trek het in twijfel, jij niet?
Zeg Joos, heb jij broodbonnen te weinig, zal ik jou dr eens wat opsturen laat maar eens hooren of dat
noodig is. Nu jongen ga ik hier maar mee stoppen, ‘k wil er vanavond nog twee schrijven één voor George
en een voor thuis dus Joos het beste en
Hartelijke groet
van
Cleman en Lin
Bovenschriften: Als je kans ziet om volop plantjes te pikken, dan binnen pikken hè.
Joos, het lijkt me het best dat je de fiets minstens 2 dagen voor je vertrek per rijwielkaart verzendt naar
Alkmaar (niet per rijwiel-snelkaart). Als je tijdig te Alkmaar bent kun je dien afstand beter fietsen dan met
de bus gaan. Als je de weg vraagt naar Heerhugowaard dan komt het wel in orde. Of Oud-dorp dat moet je
ook passeren. Van Heerhugowaard is het steeds rechtdoor.
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Zondagmiddag
Beste Joos,
Terwijl Angela de afwas doet ga ik er me even voor zetten om je een en ander te laten hooren. We maken
het uitstekend en Piet de knecht zal het ook wennen, zegt hij, dus het zaakje komt in orde. Binnenkort kom
jij je van een en ander overtuigen hè. Man wat vinden we dat fijn.
Volgens onzen Piet heb je binnen een paar weken al vacantie he. Wat is dat getroffen. Je moet weten als
het Paaschen wordt moet de tuin in orde liggen en wij hebben er weinig verstand van om rotsen, rotstuinen
en gazons aan te leggen, ja Joos daar hebben we jou eigenlijk voor nodig. Angela zegt het zal wel schikken.
Joosken komt niet om te werken. Maar wat de vrouw ervan zegt dat doet er niet toe, jij knapt dat zaakje op
he. Als je wilt begin je maar mee plannen te maken. Daar bij jullie liggen allicht mooie tuinen. Zet zo’n
plannetje in het hoofd en komt het hier uitwerken. Het zal in hoofdzaak rotsachtig moeten zijn, want we
hebben steenen mee de vleet. Piet noemt ze steeds landmijnen. Enfin daar niet meer over. Op het bedrijf
gaat het naar wensch. Wel een paar keer in den knijper gezeten met Nera. Toen we hier een paar dagen
waren moest ik met haar naar Bassinghorn. 23 km van hier. De weg was glad en de sneeuw op plaatselijk
50 cm dik. Ondanks dat bracht ik ze goed mee naar huis. Vorige week maandag zou ze opnieuw getoond
moeten te Alkmaar. Geen kleinigheid he. 40 km van hier. Per fiets ben ik er op uit geweest met goed
succes, dus voor den 2e x vrij. Morgen komt het derde paard ook naar hier. Een vrachtwagen uit Middelburg
brengt ze mee. Ons mannen brengen het lot aan de nieuwe brug op vlakte. Het is Bertha die komt. Wart
trekt op het oogenblik niet al te best en daarom mag die op Graauw blijven. Nog een week en de veestapel
zal wel vergroot zijn. De geiten schieten op zegt Piet en de konijnen krouwen een nest.
Nellie zal het bij 8 weken doen.
Gisteren is het paardenwerk begonnen. Als het weer zoo blijft zal het bij een paar weken aardig
opgeschoten zijn. Angela komt naast me zitten, ik denk dat ze de pen ook even wil vasthouden. Dus dus tot
kijks.

Beste Joos,
Voor me naar het lof gaan even nog enkele regels erbij pennen. Dan kunnen me hem tegelijk posten. Wat
zullen we benieuwd zijn je weer eens te zien. Van harte welkom hoor. Reken er maar op er staat werk voor
je te wachten volgens Guust. Aan de tijd daar zal het wel niet aan liggen zeker hé. Voor een paar weken kan
het wel hoor, laat nog een klein berichtje voor je komst. Ik zal nog voor een enkele weken broodbonnen bij
doen, wellicht kan de kostjuffe ze inschikken of neem er maar koningskoeken voor, want die zijn hier haast
niet meer te krijgen, bij jullie nog wel? Zeg Joos het adres is Wieringerwerf of M5 ook wel terecht.
Nu beste en tot ziens!!!
Guust en Angela
22 nov
Beste Joos,
Jongen wat waren we blij weer eens wat van U te hooren. Ja het is toch al zoo bar lang geleden dat we
elkaar gezien hebben, maar alla nog enkele weken en dan gaan we weer naar huis en dan ben je daar ook
hè. Ja ik schrijf weer dat wil wat zeggen hoor. Man dat was een goed bericht toen (we) hoorden dat we vrij
naar huis konden. Dat we dat niet lang afzagen begrijp je wel. Na de Kerstdagen hopen we de zorg aan
Thames over te laten voor een paar weken. Hij gaat met de Kerstdagen naar huis en zoodra hij terug is
smeren wij hem. Het werk begint zoo kalmpjes aan te korten. Veel schot heeft er de laatste maanden niet
in gezeten. Het is een spel geweest om zoowat klaar te komen. Fons den Rijk is er na den oogst vandoor
gegaan. Toen werd Thames grooten knecht. Hij doet zijn best. Dat hij een reuze kracht voor ons is
ondervonden we een paar weken geleden, toen hij met zijn hand in de maaimachine gezeten had. Voor 12
dagen is hij daarmee thuis geweest. Al dien tijd zat ik alleen voor heel de zaak. Toen was het baas, knecht,
koeler en werkman alles tegelijk. Maar enfin we zijn erdoor gekomen. Thames is terug en de bieten zijn
ondertussen gerooid en gisteren de laatste ingeladen. Nu is het nog bietenblad inkuilen, de koolrapen
sorteren en inladen en de sloten kuisen en dan heb ik er mee klaar. Thomas zal ondertusschen het land
zwart zien te krijgen en dan is het zaakje in orde om den winterslaap te beginnen.
Wanneer begint je vacantie? Als het vriezen doorgaat al tamelijk vlug zeker, vanwege de koolenschaartste
of zijn ze daar bij jullie nog goed voorzien. Wij zitten heel dicht bij de kachel, vanwege de zuinigheid met de
kolen. Niet dat we er zoo slecht als vorig jaar inzitten, maar we zullen het toch voorzichtig moeten
aanleggen om rond te komen. Maar alla we zullen ons eigen kacheltje maar flink opstoken dat helpt toch
ook hè. Joos jongen als we je met iets van dienst kunnen zijn schrijf het ons toch, misschien gaat het
oversturen van huisuit moeilijker dan van hier. We hebben gedorschen en zoodoende is er van alles.
Houden ze in Tilburg van Capucijnen? Den post is hier gemakkelijk hoor.
Is het al lang geleden dat je van thuis wat gehoord hebt? Bij ons wel. We zijn bijna 4 weken terug in de
polder en hebben sindsdien nog niets van thuis vernomen. Alle dagen staan we de bode op te wachten en
altijd tevergeefs. We zullen maar denken geen nieuws is goed nieuws. Waarschijnlijk zal het er ook wel erg
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druk zijn en zoodoende wordt het schrijven zoo gemakkelijk uitgesteld. Ja ik mag een ander geen verwijt
maken want ik schiet op dat gebied ook veel te kort. Alle dagen zeggen we nu moeten we toch weer eens
naar Sjen schrijven en telkens wordt het uitgesteld. Een paar weken geleden kregen we van hem een brief.
Hij schreef erg opgeruimd, maar toch moet het op den duur toch verschrikkelijk vervelen hè. Toen we thuis
waren had Marie de vergunning met Ferdie om met Allerzielen te gaan. Dat was een vreugde. Had het
Ferdie er zoo aangeslaan ja. Zoo’n paardje lijkt hem wel, ofschoon het hem op een groot ook wel gaat. Hij
ruiterde dat het een lust is vertelde Peet. Je zou toch zeggen zo’n ventje he. Hij zou mij wijd de baas zijn. Nu
tot het allerbeste en tot Nieuwjaar he. We moeten ons vlug gaan kleden want nog 3 kwartier en dan
verwacht Pol ons. Angela zegt Baasken we moeten ons gaan kleden en dan zullen we het maar doen ook
hè. Nogmaals het allerbeste
Angela en Guust.
Briefkaart
achterzijde
Zondagavond 30 maart
Beste Joos,
We zijn de dagen al aan het aftellen dat we je als gast mogen verwachten. Man wat hebben we het
er al op zitten zo’n kracht bij te krijgen. Bonnen hoef je niet mee te brengen, we zullen wel trachten tevoren
een broodje over te sparen. Jongen alleen per fiets is geen flauwe kul hoor, dat raad ik je niet aan. Maar als
je het doet en je kunt in Medenblik geraken dan zal het vandaar uit nogal gemakkelijk gaan. Zoodra je den
polder inkomt zie je recht het groot Leligemaal. De weg daarlangs neem je dan maar steeds rechtdoor
langs den dijk van het IJsselmeer tot (je) de Oosterterpweg in kunt. Aan het begin van de zijwegen staan
wegwijzers, wat gemakkelijk is hè. Het is de vierde zijweg vanaf Medenblik en tevens de weg naar
Wieringerwef. We wonen op het 2e bedrijf links in de weg. Meer uitleg is er niet noodig hé. Dus tot Zaterdag.
Wat de rotsplantjes betreft daar wil Angela de pen nog ‘ns voor hebben. De beste groeten van Gust
Briefkaart Voorzijde
Den heer Jos van Campen
te
Molenbochtplein 20
Tilburg
Wel nu laat de baas warempel nog een plaats open voor me, om dat zaakje wat hij toen aanvoerde om daar
eens over te pennen. Joos de vorige keer schreef Guust over rotsen aanleggen enz. Daarin schijn je
bijzondere kennis van te hebben, zoo ik hoor. Als je soms hier of daar rotsplantjes of zoo iets machtig kunt
worden zijn ze wel welkom. Maar moeilijkheden hoef je er niet voor te maken. Goede reis en breng maar
mooi weer mee en tot Zaterdag
Beste groeten van Guust en Angela
Oosterterpweg M5
Wieringerwerf
Schaesberg, 5 Febr. ‘43
Beste Jos,
Van harte bedankt voor je fijne brief. Nu weet ik tenminste weer zo ongeveer wat er in Tilburg te koop is. Je
ontvangt hierbij de door jou gevraagde dictaten. Houd ze maar tot nader order onder je beheer, evenals
recht, dan weet ik tenminste altijd waar ik ze krijgen kan.
Van studeren komt op ’t ogenblik niet veel. Ik ben een beetje bezig met geschiedenis. Best
mogelijk dat ik over een tijdje ook weer college kom lopen, maar ik weet dat zelf eigenlijk nog niet.
Je schiet anders flink op met je studie hoor. Mijn complimenten. “Ga zo voort mijn zoon, en met de
grote vacantie heb je kantjes.”
Met Dalmulder is het indertijd lelijk mis gelopen. Er zouden verschillende redenen voor zijn aan te
geven. Ik geloof dat ik ‘t ’n beetje te slordig heb aangepakt, omdat alle tentamens tot dan toe zo goed
waren gegaan. Bovendien miste ik enkele colleges. Ik heb die willen lenen, maar van uitstel kwam afstel,
en ’s avonds op de dag voordat ik op moest, kreeg ik het pas goed in de gaten. Dan vond ik dat Dalmulder
erg hopeloos vroeg. Hij heeft me practisch met geen enkel woord ‘ns een keer op dreef geholpen.
Misschien zag hij dat ’t toch hopeloos was!
Enfin, maar niet getreurd. Een volgende keer beter.
Nou Jos, ik wens je ’n prettige studie en verder veel pleizier. Doe mijn hartelijke groeten aan alle ‘Blauwe
Schuiters’ en aan ‘Juupke’ en wens de laatste veel succes met z’n nagels. Ik kom ze nog wel ‘ns knippen!
Een stevige hand van
Je vriend
Louis
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NAWOORD: IN TROUWEN VAST

Zoals in het voorwoord werd beschreven: Dit boek is tot stand gekomen uit interesse en vanuit een gevoel
van diep respect voor onze zorgzame voorouders. Op verzoek van Huub ben ik destijds gegevens gaan
verzamelen omtrent zijn voorouders. Huub heeft daar allerlei gegevens en documenten aan toegevoegd die
hij met veel liefde heeft verzameld en bewaard. Samen hebben wij met veel plezier aan dit boek gewerkt.
In februari 2020 hebben we het geheel afgerond en zochten wij nog naar een afbeelding voor de omslag
van dit boek. Uiteindelijk kwamen we uit bij het stadswapen van Mechelen, de plaats waar de oudste
gegevens zijn gevonden, gecombineerd met het gemeentewapen van Stoppeldijk. Het stadswapen van
Mechelen, met de in de Middeleeuwen toegevoegde wapenspreuk ‘in trouwen vast’, sprak Huub bijzonder
aan. Deze spreuk paste in zijn beleving bij zijn familiekring. Vele malen heeft Huub in de proefdruk van dit
boek zitten lezen. Steeds meer herinneringen kwamen bij hem naar boven; hij kon daar prachtige verhalen
over vertellen, soms met humor, soms aangevuld met eigen fantasieën. ‘Is het niet helemaal waar, dan is
het toch schoôn verzonnen’, is een uitspraak die in deze familie bekendheid geniet.
Het resultaat van de proefdruk was hem dierbaar; dat was voor mij genoeg. Maar Huub was iemand van
het delen; dat bracht ons ertoe om het door enkele familieleden te laten lezen en er werd overwogen om
het als familieboek te gaan uitgeven.
Kort daarna, op 9 april 2020, is Huub overleden. Degene met wie ik bijna 32 jaar de dagen en de nachten
heb mogen delen, is totaal onverwachts in het AMC te Amsterdam op 72-jarige leeftijd voorgoed, maar veel
te vroeg, ingeslapen.
In de daarop volgende maanden pakte ik af en toe nog eens de proefdruk van dit boek en bladerde door de
herinneringen. Op 21 juni 1937 verloor grootvader Ferdinand van Campen het leven ten gevolge van een
auto-ongeluk. Zijn vrouw Maria L. Vereecken bleef toen in de crisisjaren achter met 11 kinderen die zijn
geboren tussen 1900 en 1920. Wat moet dat voor haar zijn geweest ? Op het bidprentje van grootvader
Ferdinand (pag. 148) trof mij de woorden: ‘teergeliefde kinderen….’, Zij hebben elkaar door de crisisjaren
en door de oorlogsjaren geloodst. Het is indrukwekkend waartoe mensen in staat zijn als zij worden
omringd door liefde en vertrouwen.

Nu Ferdie en Huub, kinderen van Guust van Campen en Angela van Campen - Borm, beide zijn overleden,
wil ik graag dit boek afsluiten met herinneringen aan hun geboorteplaats tot 1950 waar in tijden van
tegenslagen de familie een belangrijke rol heeft gespeeld. Zij hebben elkaar in vertrouwen vast gehouden…
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Boerderij ‘De Oosterkwel’
De boerderij ‘De Oosterkwel’, gelegen aan de Oosterterpweg nr. 34 in de Wieringermeer, was één van de
laatste boerderijen die werd gebouwd als ontginningsboerderij. Aan de laatste twaalf gebouwde
cultuur/ontginningsschuren werd een woonhuis gebouwd. Van hieruit werden de omliggende kavels
ontgonnen, voordat de andere pachtboerderijen werden gebouwd. De naam ‘De Oosterkwel’ werd aan deze
boerderij gegeven door de Domeinen, waarschijnlijk vanwege het zoute kwelwater in het kanaal ‘De
Kwelvaart’ naast deze boerderij.
Vader Guust van Campen was de eerste pachter van boerderij ‘De Oosterkwel’.
Hij kwam als jonge man in dienst bij ir. Albert Ovinge, die als bedrijfsconsulent werkte voor de provincie
Zeeland. Ir. Albert Ovinge (1903-1960) heeft bijna vier jaren voorlichting gegeven op het gebied van
technische en economische zaken aan veel Zeeuwse landbouwbedrijven, voordat hij in 1939 naar de
Wieringermeer vertrok. Daar werd hij werkzaam als inspecteur van de Staatslandbouwbedrijven en enkele
jaren later werd hij benoemd tot rentmeester van de Domeinen. Door het contact met ir. Ovinge is vader
Guust naar de Wieringermeer gekomen. Door de oorlogsdreiging werden in april 1940 veel jongemannen
opgeroepen voor de mobilisatie, waaronder vader Guust. Aan de Oosterterpweg werden destijds meerdere
boerderijen vrijgehouden speciaal voor deze jonge mannen die dienden tijdens de mobilisatie. De
mobilisatie was van korte duur. Na de capitulatie mocht vader weer naar huis en huwde in Hulst op 8
oktober 1940 met moeder Angela Borm. Samen trokken zij naar de Wieringermeer waar zij op 1 november
1940 de uitgifte van de pacht ontvingen van de kavels M5 en M6 met daarop de boerderij ‘De Oosterkwel’.
Op 20 oktober 1944 overleed grootmoeder Maria L. Vereecken. De oorlog was toen in Zeeuws Vlaanderen
bijna voorbij maar in het noorden werd de strijd nog volop gestreden. Op 17 april 1945 werd bij Den Oever
de dijk rondom de Wieringermeer door de Duitsers opgeblazen, waardoor deze nieuwe polder volledig
onder water kwam te staan. Nonkel Siel was toen als onderduiker inwonend bij vader Guust en moeder
Angela. Met elkaar hebben zij toen de meubels en huisraad naar de zolder gesjouwd om nog enige have te
kunnen redden. Met paard en wagen trokken zij naar Hoogwoud en na een paar maanden van daaruit op
de fiets, met Ferdie van 6 maanden oud, naar het bevrijde Zeeuws Vlaanderen. Moeder Angela is met de
kleine Ferdie daar nog ongeveer een jaar gebleven bij haar familie. Vader Guust keerde in het najaar 1945
weer terug naar de boerderij ‘De Oosterkwel’ in de Wieringermeer. Met vereende krachten begon men aan
de wederopbouw.

Boerderij ‘De Oosterkwel’ zomer 1945. Het huis is weggeslagen. Voor de schuur vaart een bootje met 2 personen. De
ene persoon houdt het roer in zijn hand en de andere probeert met een stok nog wat goederen van zolder te redden.
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1946. De opbouw moest weer helemaal opnieuw worden aangepakt. Nonkel Peet zorgde er toen voor dat
er een woonwagen vanuit Zeeuws Vlaanderen per trein naar Medemblik werd vervoerd waar vader Guust in
heeft gewoond tijdens de renovatie van de schuur. In deze schuur werd een ruimte ingericht als woonhuis
waar de familie ongeveer zeven jaar heeft gewoond totdat zij de nieuwe woning konden betrekken. In deze
schuur heeft het wiegje gestaan van Huub, die is geboren op 27 juni 1947 in het ziekenhuis te Alkmaar. In
deze tijd werd de schuur gedeeld met veel militairen die door ‘het Marshallplan’ daar terecht waren
gekomen om te helpen bij de wederopbouw.

Augustus 1947. Aankomst van de militairen. Vanaf Oosterterpweg 34 zien we de resten van de boerderij nr. 21 van de
familie Henk Baarveld. De foto rechts toont de schuurdeur met ronde boog en een bed waarin de militairen sliepen.

Soldaten met plunjezak verzamelen zich voor de boerderij M-5. De linkerfoto toont naast de schuur nr. 21 een deel van
een noodwoning. Op de foto rechts staat voor de schuur de woonwagen waarin vader Guust tijdelijk heeft gewoond.

193

Augustus 1947. Deze foto toont een rupstractor met daarop een neefje met nonkel Emerie van Campen.
Daarnaast een Oliver-tractor met vlasplukker met daarop v.l.n.r. een militair, vader Guust van Campen,
een militair en nonkel Thuur van Campen.

Zomer 1949. Huub en Ferdie van Campen met rechts een deel van de schuur waar tijdelijk werd gewoond.
Achter de box staan stenen en dakpannen opgestapeld voor hergebruik. Op de achtergrond de inmiddels
gerestaureerde schuur nr. 21 met links en rechts daarvan Zweedse noodwoningen.
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1949. Een buurtpraatje op de dam OTW 34 met Henk Baarveld, vader van Campen en Wim Tijssen

1950. Boerderij M-5 ‘De Oosterkwel’ aan de Oosterterpweg nr. 34 met links vooraan de populierenboom.
De stenen liggen klaar voor de aanbouw van een nieuwe woning.

Opvallend is die ene boom die de onderwaterzetting en de stormen die daar op volgden heeft overleefd.
Toen vader Guust daar aankwam vanuit Zeeland en die boom zag staan, zo is verteld, zei hij: ‘Als jij dit hebt
gered; ga ik het ook redden.” Het was een populierenboom. Daarvan staan er vele op de Zeeuwse dijken.
Zowel Ferdie (ovl. 12 april 2018) als Huub zijn vanwege deze herinnering begraven in hout van de populier.
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27 juni 2013. Huub vierde zijn 66e verjaardag bij nonkel Joos van Campen, Laan van Meerdervoort in Den Haag.
Dochter Liesbeth verzorgde toen voor ons een feestmaaltijd.

Dit boek vertelt over de mensen die ons zijn voorgegaan. ‘In trouwen vast’ heeft niet alleen betrekking op
de huwelijken die zijn gesloten, maar ook op vriendschap en de idealen die werden nagestreefd en het vele
werk wat daarbij is verricht. Het vertelt over geluk en tegenslagen, wat deel uitmaakt van ieders leven.
Ieder vanuit andere, soms volkomen onvoorziene, omstandigheden. Dat de verhalen over de zorgzaamheid
voor elkaar in moeilijke tijden, dierbare herinneringen mogen blijven en een inspiratie voor de toekomst.

Met liefdevolle herinneringen
aan Huub en aan zijn familie
Truus van Campen-de Lange
24 Juni 2021
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HANDGESCHREVEN BRIEVEN OMA VAN CAMPEN
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TIJDSBEELD
DOOR JETTY JONGERIUS-VAN CAMPEN

Geboeid door de lange geschiedenis van de Van Campens vroeg ik me af: onder welke
omstandigheden hebben zij geleefd?
In onze streken zijn vele oorlogen gevoerd voor het verkrijgen van de macht en voor het behoud
van de eigen godsdienst. Hierbij werden gebouwen vernield en weer hersteld. Het dorpje Sint
jansteen werd in 1747 met gloeiende kogels twee dagen lang beschoten. We zitten dan midden in
de derde generatie Van Campens.
Land werd onder water gezet. Er waren overstromingen door hevige stormen. De toren van de
Willibrorduskerk ging meerdere keren in vlammen op. In de tweede wereldoorlog werd de toren
beschoten en vielen de vliegende bommen op het land van onze voorouders. Hun leven was
getekend door de historische context waar zij deel van uit maakten. Hoe zag die context eruit? In
vogelvlucht geven we hiervan een indruk.
De strijd om de macht.
Drie machtsblokken: De Fransen, de Spanjaarden en de Heren van de Zeventien Provinciën,
hebben de geschiedenis van Vlaanderen vanaf de zestiende tot en met de negentiende eeuw
beheerst. Antwerpen was belangrijk omwille van haar toegang tot de Schelde, Hulst met haar
haven, Brugge en Gent omwille van handel. Er werd veel en lang gevochten. Zo werd Hulst
belegerd zowel door Prins Maurits in 1595, als later in 1645 door Frederik Hendrik. De legers
veroverden Hulst, Sint Jansteen en forten rondom Hulst. De verovering van Hulst in 1645 was voor
ons gebied het einde van de 80-jarige oorlog. Tijdens die oorlogen werd veel vernietigd. De
wederopbouw van Hulst en omliggende plaatsen betekende veel werk. Het zou kunnen dat de
familie van Jan van Campen, in het midden van de zeventiende eeuw naar Sint Jansteen gekomen
is, om de wederopbouw van Hulst, haar haven en haar stadscentrum, te helpen realiseren.
De strijd om de godsdienst.
“Het Zuiden “was katholiek. De Spaanse heersers deden er alles aan om de katholieke godsdienst
op een nietsontziende wijze te beschermen tegen het opkomende protestantisme. Ook in Hulst
waren er problemen. In 1565 vond de echte beeldenstorm plaats in de Willibrorduskerk.
Er waren hervormden die terrein probeerden te winnen voor het nieuwe geloof. Het was
waarschijnlijk de band die veel mensen uit het Hulster Ambacht hadden met de abdijen, die land
inpolderden, bijvoorbeeld de Stoppeldijkpolder in 1642, die het volk belette om helemaal mee te
gaan met de Hervormden.
Belangrijke posities op het gebied van beleid, werden alleen toegewezen aan protestanten. Als
katholiek moest je ook in officiële stukken je Nederduits Gereformeerd noemen. De kerk in Hulst
werd in 1645 toegewezen aan de protestanten. De katholieken mochten wel ter kerke gaan, maar
dan in schuurkerken. Het duurde tot 1929 voordat de Willibrorduskerk weer eigendom werd van
de Katholieken.
De economie.
Onze voorvaderen werkten op het land. In de achttiende eeuw was er veel werkeloosheid en
armoede. Er werd aangedrongen op het ontwikkelen van fabrieken waar men bijvoorbeeld het
ruwe vlas zou kunnen bewerken en de werkgelegenheid bevorderen. De aardappelziekte, waar
Huub en Truus melding van maken, had in de negentiende eeuw veel armoede tot gevolg. Gelukkig
is de bietenteelt dan door de Belgische grondbezitters al op gang gebracht. Voor onze familie was
de paardenfokkerij belangrijk. Huub en Truus vermelden dat in hun boek.
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In Oost Zeeuws Vlaanderen waren in de Franse tijd wegen aangelegd, bijvoorbeeld de weg naar
Sint-Niklaas. Deze verbeterden de transportmogelijkheden en zorgden voor werkgelegenheid. In de
negentiende eeuw komen de tramlijnen in Zeeuws-Vlaanderen! De landbouwbedrijven,
aanvankelijk veelal in handen van Belgische eigenaren, zijn later overgegaan naar Nederlandse
boeren.
Het bestuur.
In 1814 verdwenen de Fransen en werd Staats Vlaanderen bij Nederland gevoegd. In steden en
plattelandsgemeenten stond de burgemeester aan het hoofd van het bestuur. Van onze
familieleden is beschreven dat zij deel uitmaakten van de bestuurslaag. De burgemeester moest
in eigen bestaan kunnen voorzien, hij moest een deugdzaam persoon zijn en het vertrouwen
genieten van de bevolking. Burgemeesters bleven lang op hun post: een van de kampioenen
daarin was Joannes Vereecken van Stoppeldijk. Hij was 38 jaar burgemeester.
Het onderwijs.
Er waren vele gilden in Hulst die voor scholing in vakbekwaamheid zorgden. Begin 17 de eeuw
werd er lesgegeven aan “Jonckheit”, in goede manieren, lezen en schrijven, cijferen en Vlaams en
Frans spreken. Dit was voor zowel jongens als meisjes. Onze familie heeft daarvan kunnen
profiteren. Nadat Zeeuws-Vlaanderen ‘Hollands” was geworden, werden Katholieke volksscholen
gesticht. Brabantse religieuzen waren hiervan de voortrekkers. In 1860 komt er een wet op het
lager Onderwijs en worden nieuwe scholen gesticht. Zoals bijvoorbeeld in Graauw in 1866. En in
Pauluspolder. Voor het middelbaar onderwijs werd naast landbouwschool en ambachtsonderwijs
het Jansenius lyceum opgericht. Voor beroepsonderwijs op hbo-niveau en wetenschappelijk
onderwijs Is de Zeeuws Vlaamse jeugd naar Brabant en elders vertrokken.
De gezondheidszorg.
Hulst kende sinds de dertiende eeuw een gasthuis, een hospitaal. Geregeld heerste de pest in
Hulst. In de tuin achter het hospitaal was een pesthuisje, waar de pestlijders in ondergebracht
werden. Al in de 15 de eeuw lezen we dat er een vroedvrouw aangesteld wordt door de schepenen.
In de genealogie valt het op hoe groot de kindersterfte is en de sterfte van vrouwen in het
kraambed. Het is dan ook goed te lezen dat in 1861 het Liefdehuis in de Potterstraat gebouwd
werd, later uitgebreid met het ziekenhuis. De Zusters van Mater Dei uit Breda deden hier het werk.
Tante Clementine sloot zich later bij hen aan.

Tot slot. Onze voorouders hebben vaak in het heetst van de strijd gezeten. “In trouwen vast” gaan
wij verder.
Jetty.

Bronnen: Brand: De geschiedenis van Hulst; Bauwens: Scharnierend Gewest
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