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de Bakermat 1   

de familie van Alten woont sinds de 1�e eeuw, maar wellicht al 

honderden jaren langer, in het scheldegebied rond Antwerpen. het 

gebied is omkaderd aangegeven op naaststaande kaart. de bakermat.   

de kaart is hierbij een kwartslag naar links gedraaid om het noor-

den bovenaan te krijgen, want zo zijn we het gewend en zegt het ons 

dus het meest. de stand van de letters doet er minder toe, we lezen 

nog wel eens met anderen mee en zijn daar dus meer aan gewend. nu 

moet er wel bij gezegd worden, dat de plaats niet zo verwonderlijk is. 

ten eersten is Antwerpen in die dagen de belangrijkste en grootste stad 

van europa benoorden parijs en de kuststreken zijn één groot wad-

dengebied. een belangrijk deel van de nederlandse bevolking heeft 

hier zijn wortels.

de in de zestiende eeuw begonnen reformatie is van grote invloed 

op het leven van de zeventien provinciën en, zeker indirect, ook op 

onze familie. de roomse kerk en de spaanse overheid zien de refor-

matie als een grote bedreiging voor hun invloed en macht. zij gaan het 

met alle mogelijke middelen bestrijden. vervolging en somstijds ook 

executie zijn het gevolg.

het door spanje georganiseerde leger (meer dan 80 % van de 

manschappen zijn huurlingen) rukt vanuit het noorden op om aan de 

ketterij een eind te maken. veel van de niet roomse gelovigen wach-

ten dit echter niet af en zoeken een goed heenkomen in engeland, de 

duitse staten en ook naar de noordelijke provinciiën. 

ook van onze familie zijn leden omwille van het geloof gevlucht. 

voor zover bekend niet massaal, maar de familie is in die tijd niet zo 

groot, trouwens nu nog niet. we hebben het al gehad over jan, die 

met beide zonen naar leeuwarden vertrok en er zijn ook aanwijzin-

gen, dat familieleden in de duitse staten en engeland hun toevlucht 

hebben gezocht. van hen is nauwelijks iets bekend.

niet alleen ‘gereformeerden’, trokken weg, er waren ook katholieke 

familieleden, die een goed heenkomen zochten en in ieder geval naar 

hedel in de bommelerwaard trokken. In hoeverre daar religieuze mo-

tieven een rol speelden weten wij niet, maar ongetwijfeld is de achter-

uitgang van verdere leefomstandigheden mede oorzaak.  

1. Atlas de vijerighe colom; http://ancestralcurios.

com/vital_statistics.htm, copied april 27, 2010
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doordat de lagere Adel de zijde van de opstandelingen kiest, verli-

est het spaanse leger in het noorden de macht.  In de zuidelijke pro-

vincies herwinnen zij echter de macht, nadat in 1585 ook Antwerpen 

in hun handen is gevallen. de niet rld terug te keren naar de roomse 

kerk of hun biezen te pakken. zij krijgen (in Antwerpen) vier jaar de 

tijd om hun bezit te verkopen en te verdwijnen. of de van Altens, die 

zijn achtergebleven, dit deden omdat ze toch al leden van de roomse 

kerk waren of  hun gereformeerde geloof afzwoeren is niet bekend 

(met uitzondering van mechtilde). feit is wel, dat ze als roomse fami-

lie in het zuiden achterbleven

lakenhal van gheel heeft tot 1988 dienst gedaan als gemeentehuis

de enige die achterbleef is, voorzover wij weten Andreas  (1a) van 

Alten. Andreas heeft zich gevestigd in gheel, een plaats, die vooral 

bekendheid heeft gekregen door de daar ontwikkelde gezinsverpleging 

voor geesteszieken. deze verpleging (sinds 129� n.c.) komt voort uit de 

middeleeuwse bedevaarten naar het graf van de heilige dimfna. 

Andreas trouwt rond 1�0� met maria wijnants. zij krijgen vier kin-

deren en dan overlijdt maria voor 3 november 1�15, de dag waarop 

Andreas opnieuw in het huwelijk treedt, nu met dympna verbiest. het 

nieuwe echtpaar krijgt in totaal acht kinderen. Afgaande op de ge-
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boorteplaatsen van de 

kinderen moet het stel 

rond 1�17 zijn verhuisd 

van gheel naar west-

meerbeek.

ook daar is het nu 

niet bepaald rustig.(2) 

In 1575 waren er te 

westmeerbeek 9 herber-

gen, 7 brouwerijen, 84 

paarden, 280 koeien. 

In 1593 waren er nog 

slechts 45 huizen te tel-

len, waarvan 1� totaal 

onbewoonbaar en 7 

leeg, er waren nog 1 

brouwerij, 3 herbergen, 28 paarden en slechts 70 koeien.

verschrikt door de altijd weerkerende en plunderende legerbenden 

leggen de landbouwers in 1�30 diepe grachten rond de “steenkens 

hoeve” om hun gezin, hun have en goed te vrijwaren tegen deze 

bandieten.

In 1�35 trouwt de zoon Andreas met catharina truyts in hulshout. 

twee jaar eerder heeft de pest behoorlijk huis gehouden in het dorp 

en dat is wellicht er de oorzaak van, dat het paar verhuist naar west-

erloo. na een tussenperiode keerde zij rond 1�43 terug in hushout. 

vanwaar de trek naar hulshout? Is het, omdat catharina truyts er is 

geboren of komt het misschien beter uit met de broodwinning? dit 

laatste is meer aannemelijk. de familie leeft van mattenvlechten en is 

later ook als agrariër bezig. de familie gedijt er en er komen (tenmin-

ste) zes dochters en drie zonen. later komt ook zijn oom joannes naar 

hulshout.

ook ik wilde wel eens weten, hoe het er daar in de omtrek alle-

maal uit zou zien en heb daar in de omgeving wat rondgereden. eerlijk 

gezegd, erg inspirerend is het er niet. om maar niet te zeggen ‘grauw 

schuin tegenover de 

lakenhal

1a parochieboek geel huwelijk  pag 17

2. http://www.hulshout.be/index.php?pageId=1421
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en erg rommelig’ en vertoont veel gelijkenis met de periferie van Ant-

werpen

eigenlijk wel wat teleurgesteld duik ik maar een kroegje in om een pilsje 

te pakken. het is er binnen niet beter dan buiten. 

“wat ik daar dan wel kwam doen? gewoon een beetje rondrijden om 

wat van de omgeving te zien.”

“meneer denkt zeker, dat het hier een nationaal park is?”

nu dat was het zeker niet, al had ik wel op iets beters dan dit 

gehoopt. onvermijdelijk komt het gesprek op het uitdiepen van de 

westerschelde. die kwestie speelt in deze dagen.

 “de nederlandse regering besodemietert ons.  ze hadden al lang bezig 

moeten zijn.”

Ik kon daarvoor wel begrip opbrengen. een afspraak loyaal nakomen is 

dan ook niet bepaald een calvinistische eigenschap.

“wil meneer nog een pilsje?”

“Ik moet nog rijden, dus niet. weet u wat, geef maar een malt!”

er viel een dodelijke stilte. Alsof men ‘t in keulen hoorde donderen.

“.........nee meneer, dat hebben wij niet.” 

Ik ben stilletjes weggegaan en heb mijn emigratie naar belgië toch maar 

even uitgesteld.

kerk in hulshout
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enkele reis zeeland

het is in die tijd niet zo’n pretje geweest om in hulshout te wonen. 

de website van de gemeente hulshout vermeldt: (2 mei 2010) ‘deze 

vernielende rampen (ziekten) waren een van de oorzaken waarom het 

bevolkingscijfer van hulshout zo laag bleef. 

maar ook de middeleeuwen droegen hiervan grote schuld. In die 

tijd was wonen op de eigendom van een of andere heer geen pretje. 

wie op het goed van een burchtheer woonde, was met lijf en goed 

van hem afhankelijk. 

onze voorouders hebben zeker dit slavenjuk gevoeld en niemand 

zal vrijwillig deze gronden hebben opgezocht om er in herendienst zijn 

leven te herscheppen tot een verdierlijkende slavernij. het is maar te 

hopen, dat onze voorouders niet op het goed van de burchtheer heb-

ben geleefd. uiteindelijk komen zij, vrijwillig? uit gheel.

tot overmaat van ramp breekt in 1�7� de typhus uit. de moor-

dende tyfus vond er 43 slachtoffers, wat ongeveer net zoveel is als er 

huizen in hulshout stonden. het ligt voor de hand, dat dit één van de 

redenen is, waarom enkele van Altens besloten naar elders te trekken. 

tenslotte heerste in 1�33 ook al de pest met soortgelijke gevolgen. wat 

de van Altens betreft, er zijn in 1�33 noch in 1�7� sterfgevallen be-

kend, maar weten we alles?

een mede lid van de nederlandse genealogische vereniging 

meldde, dat hij een klaasje cornelisz. van Alten uit sint philipsland in 

zijn kwartier had. zij is de dochter van cornelis Adriaans van Alten.  

helaas zijn bij het bombardement van middelburg (17 mei 1940) alle 

registers van plaatsen met beginletters uit het tweede deel van het alfa-

bet verloren gegaan. er is dus maar weinig te vinden. wel is er nu in de 

bibliotheekreeks ‘genealogische afschriften’ van middelburg informatie, 

afkomstig uit de verloren gegane boeken, bewaard. het is echter niet 

uit de eerste hand en vrijwel zeker ook niet volledig. wij vonden hier, 

dat  cornelis al eerder getrouwd is geweest met een zuster van zijn 

laatste vrouw: jannetje claas.  hierbij stond ook vermeld, dat cornelis  

eveneens in sint philipsland is geboren. zolang er geen andere ge-

gevens beschikbaar zijn, neem ik aan, dat hij een zoon is van Adrianus 

van Aelten uit westmeerbeek in de Antwerpense kempen. In de tijd 

gemeten is dat in ieder geval goed mogelijk. van Adrianus van Aelten 

is tot nu toe niet meer dan zijn geboorte gevonden. 

op grond van het voorgaande is Adriaan van Alten (geboren in 

1�29 te westmeerbeek) wellicht de eerste van Alten in zeeland. hij 
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heeft echter nog vier zusters en drie broers, waarvan niet meer dan de 

geboortedatum bekend is, dus wie weet?! buiten de spaanse neder-

landen wordt ‘van Aelten’ weer als ‘van Alten’ geschreven. 

was het misschien (een nog onbekende) vrouw, waarmee hij in 

sint philipsland een gezin heeft gesticht? st. philipsland, het oudste 

en grootste dorp is gesticht in de zuid-oosthoek van de oudepolder. 

het aantal huizen bedroeg in het begin van de 18e eeuw 3�. In 1779 

waren dat er 43. maar hulshout veranderde in de loop van de tijd. st. 

philipsland niet. 

*Alleen de kerken open..... (1)

zondagmorgen elf uur. net op het moment dat de uit 

1��8 daterende hervormde kerk leegloopt, rijden we sint 

philipsland binnen. vrouwen met hoeden en mannen in 

zwarte pakken kijken niet bepaald vrolijk bij het verstoren 

van hun zondagsrust. snel sturen we daarom richting dijk, 

waar de prachtige houten, gele korenmolen ‘de hoop’ al 

sinds 1724 de horizon kleurt.

waarom in hemelsnaam naar sint philipsland gereisd? er 

zijn geen toeristische attracties, geen musea, geen monu-

mentale bouwwerken, geen stranden. eigenlijk is het niet 

meer dan een paar polders met een dijk er om heen. 

Als we (na onze rondrit) de dijk verlaten, wandelen 

we via een rechte asfaltweg terug naar sint philipsland. 

flupland noemen ze het gelijknamige schiereiland, dat zijn 

naam dankt aan Anna van bourgondië, buitenechtelijk 

kind van philips de goede, die haar vader zo voor eeuwig 

op de kaart zette.

bij het betreden van het dorp komen we eerst langs de 

bijna 28 meter hoge watertoren die is gebouwd in 1925 

en verderop ‘de hoop’. de in prachtige staat verkerende 

bovenkruier was tot in 19�9 nog in gebruik als graanmo-

len, maar is vandaag evenals het ernaast gelegen ‘praathuis’ 

in diepe rust. het vrijwel uitgestorven sint philipsland leeft 

namelijk op zondag zoals nederland vijftig jaar geleden. 

kerk sint philipsland
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hulshout via sint philipsland en goes naar Arnemuiden 4

1. http://www.sint-philipsland.nl/historie.php

*ontleend aan het artikel ‘sint philipsland rust op zondag’ van 

joop duijs in de telegraaf van 30 oktober 2010.

2. (http://www.grijsbaard.nl/sluis/lidmatensluis3.html) 3.(register 

: k 483, folio 1�4 bron : dtbl vlissingen 24 (ng lidmatenregister 

3-171�)) 

4. Atlas de vijerighe colom; http://ancestralcurios.com/vital_statis-

tics.htm, copied april 27, 2010

een tweede van Alten, die zeeland binnenkomt is hendrikje. hier-

van weten wij het volgende: de compagnie van d’heer capitein jongh-

bloet komt in 1�81 aan in sluis en neemt deel aan het 30�e Avontmael, 

den � julij 1�81.(2)  

hierbij zijn 11 manschappen, waarvan 2 met echtgenoot. ook zit 

aan hendrixken van halen. of dat dezelfde is als hendrikje van Alten, 

die later onder capt. jonkbloed naar vlissingen gaat, is niet zeker. 

hendrikje komt in 1�82 met attestatie van sluijs over naar de neder-

duits-gereformeerde kerk van vlissingen.

dat is dan alles, wat we van hem weten, tenzij hij dezelfde is als 

heinderikte van Alten, begraven in vlissingen op 14 nov 1737 
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ook petrus en michael van Aelten komen, zij zijn zonen van 

Andreas van Aelten, een broer van de hiervoor genoemde Adrianus. 

michael is of was getrouwd in heist op den berg (In de Antwerpense 

kempen), maar of zijn vrouw bij de tocht naar zeeland aanwezig is,  is 

onbekend. ook naar de reden, waarom zij vanuit hulshout naar zee-

land zijn gegaan is het gissen.

In ieder geval zijn zij hun oom Adrianus achterna gegaan en zij 

hebben hebben hem en hun neven cornelis en pieter vrijwel zeker (in 

sint philipsland?) ontmoet, wat ook uit het vervolg mag blijken.

natuurlijk heeft verbetering van leefomstandigheden een rol 

gespeeld. of dit ook het geval is met religieuze motieven? het is niet 

uit te sluiten. Alleen is dat in de tweede helft van de zeventiende eeuw 

geen hoofdmotief meer. 

zij hebben zeker de reis onderbroken in goes, wolphaartsdijk of 

omgeving.  pieter heeft hier denkelijk zijn toekomstige vrouw ontmoet. 

overal varen er pontjes, zodat het niet bekend is, waar dat precies 

was. 

(wordt wolphaartsdijk een eiland? de gemeente goes heeft plan-

nen om van wolphaartsdijk weer een eiland te maken. daarvoor moet 

een deel van de schenge worden verdiept en verbreed. het landschap 

gaat er dan weer een beetje uitzien als 200 jaar geleden. toen was 

wolphaartsdijk ook een eiland.) (5)

op 25 juli 1�78 in kleverskerke treden pieter van Alten uit hulshout 

en Antonintie jacobs uit wolphaartsdijk in het huwelijk. getuigen bij 

het huwelijk waren michiel van naelten, broer van de bruidegom en 

pieter Adriaenz, couzijn (= neef) 

het huwelijk werd bevestigd door dominee franciscus ross (�). 

deze dominee was kandidaat in de kerk van Yarmouth, engeland 



�5

sinds 1��7 en in kleverskerke vanaf 21 mei 1�71. dit blijft hij totdat hij 

beroepen wordt te veere op 19 november 1�78

de geschiedenis (7) van het kerkdorpje kleverskerke gaat terug tot 

de dertiende eeuw. het dorp, met name de kerk, is waarschijnlijk 

gesticht door ene heer clawerd of kluwaard. clauwaertskercke was in 

1251 al een parochie. de kerk was een onderdeel van de noordmon-

ster- of st. pieterskerk te middelburg en gewijd aan st.georgius (st. 

joris). de naam van de kern verandert in de loop der tijd een aantal 

keren: clawerskercke (1251), clauwerdskerke (1317), clauwerskerc 

(1330), cleeuwerskercke, cleewaartskerk en kleverskerck. wat door 

de loop der eeuwen niet veranderde, is het aantal woningen in dit 

gehucht nog steeds een stuk of tachtig. een korte wandeling langs de 

grafstenen rond de kerk leerde, dat de oudte uit de 19e eeuw stam-

men. dus  geen bekende namen.

5. http://www.goestv.nl/: gekopieerd 31-1-2010

�. bron: predikanten ned. herv. kerk zeeland 15�5-1938

7. geschIedenIs hervormde gemeente kleverskerke c. 

de ridder. ( http://arnehistorie.com/)
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dat het een lange tijd heeft geduurd, voordat pieter van Alten door 

de nakomelingen wordt herkend is waarschijnlijk te wijten aan zijn 

dialect of anders aan een slordige uitspraak. er zijn in die tijd zoveel 

uitgeweken vlamingen in zeeland en ook in Arnemuiden, dat om die 

reden alleen in eerste instantie aan een onduidelijke uitpraak moet 

worden gedacht. kerkelijk gaat hij dus als ‘van naelten’ door het leven 

en dat is dus wel even verder in een alfabetische opsomming.

hij is gevonden al gevolg van de publicatie van de voornaam van 

hem en zijn vrouw. (8)

(het is heel opmerkelijk, dat een zoon van jean van Alten (17�2), 

na het tot stand komen van de burgerlijke stand, verder gaat (en ook 

zijn nakomelingen) onder de naam van jean martin van naelten. zo 

wordt die naam toch ook binnen onze familie een blijvertje!)

het echtpaar pieter van Alten en Anthonintie jacobs kreeg in totaal 

vijf kinderen. drie maal een Andries, genoemd naar zijn vader, die 

alle vroeg zijn overleden, een dochter cornelia en een zoon jacobus. 

deze twee zijn vrijwel zeker naar de ouders van Anthonintie jacobs 

genoemd. eigenlijk zou je bij dit echtpaar, dat zo strikt de vernoeming-

sregels volgt, nog een catharina verwachten (naar catharina truijts, de 

moeder van pieter), maar of die ooit geboren is...

van de kinderen bereikten er twee de volwassen leeftijd t.w. 

cornelia,(neeltie) geboren op 25 november 1�85 en jacob(us), ge-

boren op 22 juli 1�91. bij de laatste valt iets merkwaardigs op: doop-

getuige is matje jansz, wonende in de polder van nieuw westenrijk, 

neuzen-Ambacht. dat is een heel eind weg en als je die reis maakt, 

moet je wel haast familie zijn, zou je zo denken. nu ken ik alleen 

een marritje jans, de naam is mogelijk hetzelfde, die op 1� april 1�44 

getrouwd is in Amsterdam met claes van Alten.  Als dat zo is. moet 

zij na 1�50 (toen was zij zeker nog in Amsterdam) zijn verhuisd naar 

die polder. nog een saillant punt is, jacobus zal zich later in de nieuw 

westenrijkpolder vestigen. 

gevraagd is toen, of het zeeuws archief een zoekopdracht wilde 

accepteren naar het huis van matje jans en haar medebewoners. hun 

schatting van de benodigde tijd was zo hoog, dat ze er niet aan wilde 

beginnen. trouwens op basis van de gehanteerde uurtarieven zou dat 

ook onbetaalbaar zijn.

 samen met mijn broer ben ik naar middelburg getogen om te 

proberen via de transportakten (aan- en verkopen van onroerend 

goed) van die tijd iets te vinden over die matje jans. we hebben ons 

bezoek aangekondigd en op de bewuste dag stond een archiefkar klaar, 

vol met dozen geschikt voor het A3 formaat. twee dozen hebben we 
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volledig uitgespit, maar helaas niets gevonden. tot nu toe heeft de 

moed en tijd ontbroken om verder te zoeken.

de achttiende eeuw begint goed. pieter koopt het huis ‘in de 

lusthof, noordstraat 38b’ in Arnemuiden. hij is de eerste bewoner, 

maar heeft er niet lang plezier van, tussen 27 november 1704 en 7 

januari 1705 komt hij te overlijden. (9)

 

‘28 dec.1708 testament van Anthonintie jacobs, weduwe van 

wijlen pieter van haulten: “siecke tebedde liggende doch haar verstant 

en sinnen wel magtig”, ze legateert 5 schellingen aan de armen van 

Arnemuiden en benoemt haar twee kinderen neeltie en jacob tot uni-

verseel erfgenaam, maar neeltie krijgt extra 50 caroli guldens “uijt een 

besondere liefde en genegentheijt en oock voor haere liefde en dienst 

aan haar. zij overlijdt voor 4 januari 1709.

het huis wordt op 10 september 1709 verkocht.

de noordstraat anno 2010. van 

de lusthof is niets meer te beken-

nen en fraai is het er ook niet of je 

moet wel heel erg veel van auto’s 

houden

8. de familie van Alten.  johannes 1932 en corne-

lis bouwinus 1953. Almere/hoofddorp 2008 

9. (rAze 187-o).rAze 180-c (rechterlijke archieven 

zeeland) 
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In de laatste alinea is de achternaam van pieter: ‘van haulten’, deze 

naam wordt consequent gehanteerd door de weeskamer. de belasting-

gaarders en ook de zoon jacobus gebruiken alleen de achternaam ‘van 

Alten’. 

over jacobus is nog het volgende bekend: 

4 augustus 1713 (10), Adriaan van der vest als administrerend voogd 

van de nagelaten wezen van pieter van haulten wordt opgedragen de 

penningen die hij voor de wezen beheert en het goud en zilver “ten 

comptoir” (kantoor van de belastingontvanger) over te brengen, als 

toeziend voogd wordt Adriaen sweemer aangesteld. 

18 nov.1713, “Is door Adriaan van der vest ter weeskamer overge-

bragt een silver ijser met twee gouden stucken, een tasbeugel met fijn 

haack, vier silvere ketenen met fijn haack, een silvere naaldekoker, een 

silver schee met twee silvers egten, een saeijer riem met silver beslegen 

sijnde de weese jacob van haulten toebehoren”.

onderschrift: (11)”Ick ondergen. jacob van haulten bekenne dese 

beugeltasse in bovengenoemde acte gemeld met het verdere gout en 

silver te hebben ontvangen. 

Arnemuijden de 22sten juli 171� ter presentie van de heeren wees-

meesters”. getekend: jAcob vAn Alten.

22 juli 171� jacobus van haulten ontslaat en bedankt zijn voogden 

(wegens meerderjarigheid); 

ondertekent: jAcob vAn Alten.

zowel de ontvangst van zijn eigendommen en het ontslaan en be-

danken van de voogden  vindt plaats op zijn 25e doopdag. 

de verwachting is, dat hij kort hiena in het huwelijk is getreden met 

sara janse taselaar, dochter van jan pieters taselaar en elisabeth reijd, 

(right).

sara janse taselaar was weduwe van jan nevelincks van der pijl, 

geboren te geersdijk rond 1�80. en woonde sindsdien in kats. of jaco-

bus sara heeft leren kennen door zijn moeder, een pontveer verbindt 

wolphaartsdijk met noord beveland,  is niet bekend. 

het huwelijk is naar alle waarschijnlijkheid ingezegend door jo-

hannes Albertus bierman, predikant ned.-herv. gemeente te kats. 

ds bierman was in kats  vanaf 23 februari 171� als proponent, (niet 

beroepen theoloog) tot aan juli  1744, toen hij naar vrouwenpolder 

ging.  waarschijnlijk. want in het zeeuws archief is pas vanaf 1745 een 

trouwboek te vinden.

de trouwboeken van andere mogelijke locaties (kortgene,waar sara 

de eerste keer is getrouwd; Arnemuiden, waar jacobus woonde en 

hoek, waar het gezin zich zou vestigen) vermelden het trouwen niet.
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jacob en sara vestigen zich in de nieuw westenrijkpolder 

ten zuiden van hoek.

het echtpaar komt niet alleen naar hoek. 

sara is al eerder getrouwd  geweest met jan van der pijl, bij wie ze 

een zoon en drie dochters had. de middelste dochter, nevelina is op 

het moment van het huwelijk ongeveer 4 jaar. haar andere kinderen 

zijn al overleden. naast dit stiefkind krijgt jacobus ook de voogdij 

over de twee kinderen van zijn zwager, thomas taselaar. over het 

afloop van de voogdij is verder nog niets gevonden.

jacobus krijgt dus meteen al een hele verantwoordelijkheid, die nog 

toeneemt door de geboorte van vier zonen en twee dochters.

over een kleinkind van jacobus en sara gaat het familieverhaal 

‘jacobus en de voc’ op pag. 124. om reden van overzicht is deze 

geschiedenis onder familieverhalen opgenomen.

op 2 februari 1728 maakt stiefdochter neveline van der pijl een 

testament op voor notaris van bronkhorst.  testatrice kan niet tekenen 

wegens zwakheid. zij woont onder hoek. Als erfgenamen benoemt zij 

haar halfbroers  genaamd pieter, jan (johannes) en en haar halfzuster 

Anthonijntje van Alten, en als die eerder sterven: haar ‘stiefvader’ ja-

cobus van Alten. de getuigen zijn pieter de zeeuw en pieter de blieq.

ruim twee weken later sluiten jacobus van halten! en sara tesselaar 

een testament op de langstlevende. zij wonen in de nieuw westenrijk-

polder. zij is ziekelijk en zij heeft ook een voorkind nevelina van der 

pijl. de getuigen zijn pieter de zeeuw en jacobus dhei. beide vrouwen 

zijn na 23 februari 1728 overleden. de overlijdensdata zelf zijn niet 

bekend.

hoek

10. rAze 187-I, 18 nov.1713

11. rAze 187-o, 22 juli 171�
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op 17 december 1730 (8) trouwt jacobus van Alten met pieternella 

klinke uit nieuwvliet. 

het leed is nog niet geleden. op 14 juli 1731, de dag van de 

geboorte van hun dochter johanna maken jacobus van Alten en           

pieternella klinke opnieuw een testament. (9) zij wonen in de nieuw 

westenrijkpolder, zij is ziek. hij heeft voorkinderen bij sara tesselaar. 

gelukkig kon men later zeggen: pieternella maakt het goed! johanna 

is niet oud geworden. gegevens over haar overlijden zijn nog niet 

gevonden.

omtrent 1731 werd een boerderijtje gesticht in de lovenpolder 

(10), nabij hoek. jacobus van Alten was de eerste bewoner van deze 

boerderij. In de bron staat weliswaar 1930, maar dat is niet in overeen-

stemming met het het testament van 14 juli 1731.

jacobus en pieternella kregen 11 kinderen; 3 zonen en 8 dochters. de 

van Altens met dit echtpaar als voorouders stammen, voorzover wij 

weten, vrijwel allen af van hun zoon jacobus (1733-1794)

jacobus moet zijn overleden tussen 12 jan 1744 en 1� dec 1744. dit is 

gebaseerd op zijn optreden als doopgetuige. opvallend is, dat er geen 

testament bekend is. de bron van de vorige testamenten gaat (nu) niet 

verder dan 1738. ook is er geen informatie over zijn begrafenis. maar 

geen informatie wil nog niet zeggen, dat die er niet is.

8. trouwregister hoek 1700-179� gereformeerde gemeen-

te. een bewerking van dhr. jan kuitert, 5333 

9. terneuzen, testamenten (e.d.) voor notaris dirk van 

bronkhorst 1721-1738 rAzvl, inv. 1001 en 1002

10. de boerderijen van hoek en hun bewoners, 1992


