De Duivelandse familie Van de Stolpe
De familie Van de Stolpe was in de afgelopen vier eeuwen wel de meest invloedrijke boerenfamilie in
Duiveland. Alle dragers van deze naam stammen van oorsprong van deze Duivelandse familie.
De naam Van de Stolpe kwam pas aan het eind van de achttiende eeuw in zwang, toen de familie al
vele generaties in Duiveland woonde. Tot die tijd droegen de leden van de familie geen achternaam,
maar tooiden ze zich, ter onderscheiding van anderen met dezelfde voornaam, met de voornaam
(patroniem): Lieven Hubrechtse en Hubrecht Lievense. De achternaam Van de Stolpe werd
aanvankelijk nog niet in de kerkelijke doop- en trouwboeken en de rechterlijke archieven gebruikt –
dit gebeurde pas vanaf 1794 – maar waarschijnlijk wel al in de praktijk. De familie woonde namelijk al
in 1682 op de boerderij De Stolpe ten noorden van Nieuwerkerk (op de kaart nr 8), waarschijnlijk een
van de weinige stolpboerderijen in Duiveland. Het type stolpboerderij kwam met name voor in de
omgeving van Kerkwerve, het zogenaamde “Platte van Schouwen”, waar veel meer dan in Duiveland
sprake was van veehouderij. De boerderij De Stolpe was gelegen ten westen van het Steenzwaan,
aan het eind van de toenmalige Stolpweg, die zijn naam aan de boerderij ontleende. Deze Stolpweg
werd na 1953 doorgetrokken naar Dreischor. Op de plaats van de oude boerderij werd in 1957 voor
de toenmalige bewoners, de familie Slootmaaker een nieuwe boerderij gebouwd.
De oudst bekende voorvader van de familie Van de Stolpe, Huijbrecht Lievense, gehuwd met Maetje
Leenderts, woonde te Bruinisse, waar hij waarschijnlijk landbouwer was. Hij was mogelijk een zoon
van Lieven Hubregtse en Loontje Claes, die in 1614 te Bruinisse een dochter Aeghtjen lieten dopen.
Huijbrecht en Maetje lieten te Bruinisse drie kinderen dopen. Enige zoon Lieven werd in 1647
geboren. Oudste dochter Neeltje (Neelken), geboren in 1645, trouwde in 1670 met de uit Tholen
afkomstige Jacob Huijbrechtse, pachter van de hofstede Twee Gezusters bij Zijpe (op de kaart nr 38)
en van een in de 19e eeuw afgebroken hofstede nabij Zijpe (tussen Molenweg en Kruisweg) (nr 37).
Zij was doopgetuige bij de doop van kinderen van haar broer Lieven, die met zijn vrouw weer getuige
was bij de doop van kinderen van Neeltje. Verder was er een dochter Tannetje (1652), in 1681 en
1703 doopgetuige. Waarschijnlijk was er ook een dochter Leuntje, die ook getuige was bij de doop
van kinderen van zus Neeltje.
Enige zoon Lieven Huijbrechtse (1645-1715) vestigde zich te Nieuwerkerk, waar hij in ieder geval in
1682 al de boerderij De Stolpe bewoonde. Hij huwde omstreeks 1670 Cornelia Geerts,
boerendochter uit Ouwerkerk. Na haar overlijden hertrouwde hij nog drie keer: in 1692 met
Geertruijt Cornelis Noorthouck (1648) uit Dreischor, in 1700 met Leentje Maertens (Backer) uit
Dreischor, weduwe van respectievelijk Willem Jacobse en Crijn Jacobse Pelle, en tenslotte in 1703
met Gieltje Domis, weduwe van respectievelijk Jan Cornelisse Visscher, Cornelis Abrahamse van den
Berge en Pieter Janse Smith. Lieven was in zijn woonplaats Nieuwerkerk twee periodes ouderling:
1681-1683 en 1685-1687. Zijn naam is in de geschiedenisboeken bewaard gebleven doordat hij
enkele jaren voor zijn dood, op 01-10-1708 (RAZE 4675), vier zilveren avondmaalsbekers schonk aan
de kerk in Nieuwerkerk, waarvan er drie “ten naaste bij van egaale groote zijn en het vierde wat
cleijnder”. Omdat hij wilde dat de kerkenraad “sal worden vermangelt om alsoo vier ten naasten bij
van een groote te hebben” bepaalde hij dat “na sijn overlijden uijt deszelfs goederen aan de
kerckenraat sal worden gegeven een som van twee silveren ducaten”. Op de bekers moest worden
vermeld dat ze door hem waren geschonken, en ze moesten worden gemerkt met IP, II, WI en LH.
Lieven Huijbrechtse en zijn eerste vrouw Cornelia Geerts hadden tussen 1676 en 1687 te
Nieuwerkerk vijf kinderen, die allen jong overleden. Slechts oudste zoon Hubregt, omstreeks 1675 te
Ouwerkerk geboren, bereikte de volwassen leeftijd: hij was in 1708 enig erfgenaam.
De ouderlijke boerderij De Stolpe werd vervolgens bewoond door zoon Hubregt Lievense, in 1695
gehuwd met Willemijntje Janse (Decker) (1671-1749), geboren te Kerkwerve als dochter van Jan
Jacobse Decker en Pietertje Cornelisse Noorthouck. Haar moeder was in 1677 hertrouwd met Stoffel

Janse Herder te Oosterland. Hubregt was in 1719, waarschijnlijk het jaar van zijn overlijden, schepen
en gezworene. Hij was in de jaren 1708-1710 en 1714-1716 ouderling te Nieuwerkerk. Hubregt en
Willemijntje hadden tussen 1696 en 1715 negen kinderen, van wie er vijf op jonge leeftijd overleden.
Drie zoons en een dochter bereikten de volwassen leeftijd. Dochter Pieternella (1714-1748) huwde in
1737 de Nieuwerkerkse notariszoon Cornelis Hendrikse Smith (1715-1785), die later baljuw en
dijkgraaf van Oosterland was. Bij de boerderij De Stolpe behoorde slechts 01.284 gemeten eigen
grond; de overige grond werd gepacht van mr. Jacob van der Hooge van Borsele. Hubregts weduwe
bleef eigenaar van de boerderij en verhuisde in 1735 naar het huidige Kerkstraat 9. Haar zoon Lieven
Huibregtse (1703-1784) trouwde in dat jaar met Neeltje Cornelis en bewoonde de boerderij tot 1754,
toen Cornelis Janse Metselaar de boerderij kocht van de erven Van de Stolpe. Lieven vestigde zich
toen – zijn vijf kinderen waren allen op jonge leeftijd overleden – op het huidige Kerkstraat 20.
Hubregt Lievense’s oudste zoons Cornelis (1696) en Jan (1698) vestigden zich beiden op een andere
hofstede te Nieuwerkerk (zie hierna).
Cornelis Hubregtse op De Keulse Putten
Cornelis Hubregtse (1696-1768) huwde in 1718 Lena Franse Pijpeling (1699-1752) en vestigde zich op
de hofstede De Keulse Putten (nr 12) te Nieuwerkerk (nabij Sirjansland), die eerder eigendom was
van zijn schoonouders Frans Janse Pijpeling (1663-1718), op de hofstede geboren, en Jannetje
Leendertse Tromper, afkomstig uit Zonnemaire. Cornelis was gezworene van de polder Vierbannen
van Duiveland. Bij het overlijden van zijn vrouw Lena in 1752 bedroeg het batig saldo van de boedel
ruim 2.166 ponden Vlaams. Bij zijn overlijden was hij eigenaar van drie hofsteden te Nieuwerkerk
met in totaal maar liefst 324.227 gemeten grond (ongeveer 130 ha). De boedel bleef vele jaren
onverdeeld, zodat alle kinderen (drie zoons en vier dochters) een zevende deel bezaten. Oudste
dochter Janna Cornelisse (1719-1762) huwde Pieter Janse de Lange (1712-1760), schepen te
Sirjansland. Zij liet bij haar overlijden een hofstede te Sirjansland (nr 26) na met 73.214 gemeten
grond (RAZE 4823). Tweede dochter Geertruijd Cornelisse (1736-1773) huwde Job Janse van der
Have (1723-1801), schepen en landbouwer op de ouderlijke hofstede Welgelegen te Ouwerkerk
(nabij Viane) (nr 24), en voorvader van de burgemeestersfamilie Van der Have en de Kapelse
zaadhandelaren Van der Have. Derde dochter Adriana Cornelisse (1737-1772) huwde Frans Jobse
Bibbe (1728-1797), landbouwer op de hofstede Zeemanslust (nr 10) aan de Velddamseweg
(eigendom van zijn schoonvader Cornelis Hubregtse). Jongste dochter Jacoba Cornelisse (1742-1813)
huwde Jan Marinusse van Putte (1738-ca 1785), landbouwer op een in 1840 afgebroken hofstede in
de Blooispolder te Bommenede.
Twee van de drie zoons van Cornelis Hubregtse kozen een andere woonplaats, maar bleven in
Duiveland. Oudste zoon Hubrecht Cornelisse (1721) vestigde zich op de hofstede Spuiwijk te
Oosterland (zie hieronder), net aan de andere kant van de Rampertsedijk. Jongste zoon Marinus
Cornelisse (1739) zocht het iets verder weg: hij werd landbouwer te Bruinisse (zie hieronder).
Middelste zoon Frans Cornelisse bleef te Nieuwerkerk, op de ouderlijke hofstede.
De nakomelingen van Frans Cornelisse te Nieuwerkerk
De hofstede De Keulse Putten werd na het overlijden van vader Cornelis Hubregtse bewoond door
tweede zoon Frans Cornelisse (1726-1794). Hij huwde pas in 1771 op 45-jarige leeftijd met zijn 19
jaar jongere volle nicht Cornelia Janse (1745-1776), dochter van zijn oom Jan Hubregtse, en
hertrouwde in 1778 met de 31 jaar jongere Willemijntje van Agthoven (1757-1838), geboren op de
hofstede De Wereld te Nieuwerkerk. Toen Frans Cornelisse, die ook schepen was, in 1794 op 68jarige leeftijd overleed, was Willemijntje nog maar 37 jaar oud. Zij hertrouwde in 1796 Cornelis
Adriaanse de Jonge (1761-1809), afkomstig van de hofstede Dorpszicht (nr 19; het huidige zwembad
Dol-fijn) en bewoonde met hem de hofstede De Keulse Putten. Uit dat huwelijk werden nog twee
zoons geboren: Adriaan de Jonge (1799-1856), landbouwer op Dorpszicht en burgemeester van

Nieuwerkerk, en Jan de Jonge (1802-1872), landbouwer op de hofstede Steenzwaan te Nieuwerkerk
(nr 6). Toen Cornelis de Jonge in 1809 overleed bezat hij twee hofsteden met 254 gemeten (102 ha)
grond. Het batig saldo van de boedel bedroeg 72.577 ponden Vlaams. Zijn weduwe, Willemijntje van
Agthoven, was bij haar overlijden in 1838 – zij woonde toen op het huidige Kerkstraat 11 – met
afstand de rijkste inwoner van Nieuwerkerk. Zij had vier hofsteden in eigendom met maar liefst
201.88.50 ha grond te Nieuwerkerk en 12.97.50 ha grond te Oosterland, terwijl haar jongste zoons
Adriaan en Jan de Jonge ook nog flinke hofsteden bezaten.
Frans Cornelisse had uit zijn twee huwelijken acht kinderen, waarvan er drie op jonge leeftijd
overleden. Zij droegen allen de achternaam Van de Stolpe. Oudste dochter Lena Franse van de Stolpe
(1775-1843) huwde Marinus Dijkema (1767-1834), landbouwer op een in 1851 afgebroken hofstede
(nr 7) aan wat vanaf die tijd Dijkema’s weegje werd genoemd, tussen Capelleweg en Oude Polderdijk.
Jongste dochter Maatje (1783-1866) huwde in 1810 de te Zierikzee geboren Cornelis van der Maas
Dzn (1786-1855), landbouwer op de hofstede Dijkzicht (nr 13), gebouwd aan de Kempensweg als
vervanger voor de oude hofstede De Keulse Putten, en burgemeester van Nieuwerkerk 1838-1844.
Frans’ oudste zoon Jan Franse van de Stolpe (1773-1801), gehuwd met zijn achternicht Levina
Hubregtse van de Stolpe, was landbouwer op de hofstede Zeemanslust aan de Velddamseweg,
eigendom van zijn stiefmoeder. Hij had twee dochters: Cornelia (1798-1875), gehuwd met Leendert
Lievense, pachter op de grote pachthofstede Weyde Line (nr 2) te Nieuwerkerk (hij had maar liefst
twaalf paarden), en Lauwerina (1800-1856), gehuwd met Job Bouman, landbouwer op de grote
hofstede Dorpszicht aan de Molenweg te Oosterland (nr 28) met ruim 60 ha grond.
Frans’ tweede zoon Cornelis Franse van de Stolpe (1779-1849), gehuwd met Cornelia Rompa en Krina
Bolijn, was landbouwer te Zierikzee. Hij woonde aan de Oude Haven, links van de Mosselstraat, en
had twee grote schuren, aan de Hoge Molenstraat (vlakbij de Sint-Joostmeet) en aan de
Zevengetijstraat (tegenover de huidige Chr. Geref. Kerk). Zijn enige zoon Frans van de Stolpe was
aanvankelijk landbouwer en later aannemer.
Frans’ derde zoon Hubrecht Franse van de Stolpe (1781-1852), gehuwd met Johanna Sneevliet uit
Oosterland, was vanaf 1814 landbouwer op de Hooge Hoeve (nr 9) te Nieuwerkerk, schuin tegenover
Zeemanslust. Toen hij minder goed boerde, kocht zijn moeder Willemijntje van Agthoven de
hofstede met ruim 42 ha grond terug. Na haar overlijden was hij genoodzaakt de hofstede te
verlaten (die werd verkocht aan de familie Kik) en werd hij winkelier. Verschillende van zijn dochters
huwden Duivelandse boeren. Oudste zoon Frans was bedrijfsleider op de boerderij De Keulse Putten,
eigendom van zijn grootmoeder; jongste zoon Anthony had een kleine boerderij in Zierikzee.
De nakomelingen van Hubrecht Cornelisse te Oosterland
Hubrecht Cornelisse (1721-1795) trouwde in 1749 zijn buurmeisje (aan de andere kant van de
Rampertsedijk) Neeltje Marcelisse Padmos (1722), geboren te Sirjansland als dochter van Marcelis
Franke Padmos (ovl. 1748) en Janna Cornelisse Aloers (ovl. 1744). Hij vestigde zich in 1749 op de
grote hofstede Spuiwijk (nr 27) ten noorden van Oosterland, die eerder was bewoond door zijn
schoonouders. Hij was vanaf 1753 gezworene van de polder Oosterland en Sirjansland. De hofstede
Spuiwijk met 114.275 gemeten grond was gezamenlijk eigendom van zijn vrouw Neeltje en haar
kinderloze zus Cornelia (1739-1784), gehuwd met Willem Doelman, landbouwer te Oosterland, en
later eigendom van Hubrecht en zijn vrouw.
Hubrecht Cornelisse had behalve een jong overleden dochter een zoon Cornelis en een dochter
Janna. Zoon Cornelis Hubrechtse (1752-1789) huwde in 1781 zijn achternicht Cornelia Hubregtse
(1757-1809), dochter van Hubregt Janse en Lauwerina Leenderts Doelman te Nieuwerkerk. Hij was
schepen van Oosterland en bewoonde de ouderlijke hofstede Spuiwijk, maar overleed al op 37-jarige

leeftijd, waarna zijn weduwe in 1791 hertrouwde met Dirk van den Ouden (1760-1818), afkomstig uit
Bruinisse, vanaf dat moment landbouwer op Spuiwijk. Cornelis en Cornelia hadden drie dochters.
Oudste dochter Neeltje (1783-1832) huwde Cornelis Hage (1773-1837), landbouwer op de hofstede
Nooit Gedacht te Bruinisse (nr 31). Tweede dochter Laurina (1784-1850) huwde haar achterneef
Cornelis Marinusse van de Stolpe, schout en burgemeester van Bruinisse. Jongste dochter Hubrina
(1788-1850) huwde Cornelis van Vessem, landbouwer op de hofstede Mon Desir aan de Hoge
Maireweg te Oosterland (nr 30).
Na het overlijden van vader Hubrecht Cornelisse in 1795 – zoon Cornelis was al overleden – werd op
20-08-1796 (RAZE 4319) eigenaar van de hofstede Spuiwijk zijn enige dochter Janna (1753-1835), in
1778 gehuwd met de zeer vermogende Jacob Moolenburgh (1749-1817), schout van Zonnemaire en
grondeigenaar, zoon van Cornelis Moolenburgh en Lena Hocke. Na haar overlijden in 1835 werd de
hofstede Spuiwijk, die vanaf 1818 werd gepacht door Bartel de Glopper uit Ellemeet, verkocht aan
mr. A.J.F. Egter van Wissekerke, president van de Zierikzeese rechtbank, die de hofstede verpachtte
aan de familie De Jonge uit Bruinisse en – vanaf 1852 – aan de burgemeestersfamilie Van der Have.
De nakomelingen van Marinus Cornelisse te Bruinisse
De jongste zoon van Cornelis Hubregtse, Marinus Cornelisse (1739-1810), huwde in 1765 te Bruinisse
met de 15 jaar oudere Jacoba Mol, weduwe van dijkgraaf en schepen Willem in den Bogert (1705),
landbouwer op de hofstede Zorgvlied (nr 32). Door zijn huwelijk werd Marinus eigenaar van deze
grote hofstede aan de Groeneweg te Bruinisse. Marinus werd al in 1771 gezworene en in 1775
schepen. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote hertrouwde hij in 1784 met Jacomijntje
Leendertse van Belois (1748-1827). Bij haar kreeg hij nog vier kinderen, van wie er twee op jonge
leeftijd overleden. Bij zijn overlijden bezat hij de hofstede Zorgvlied en een boerderij aan de overzijde
van de Groeneweg (nr 33) met in totaal 92.235 gemeten grond. Zijn beide zoons droegen de
achternaam Van de Stolpe.
Marinus’ oudste zoon Cornelis Marinusse van de Stolpe (1785-1862) huwde in 1808 zijn achternicht
Laurina Cornelisse van de Stolpe, afkomstig van de hofstede Spuiwijk te Oosterland. Hij was al op
jonge leeftijd schout van Bruinisse en was vervolgens vanaf 1811 tot 1861 burgemeester. Ook was hij
vanaf 1851 lid van Provinciale Staten van Zeeland. Bij zijn overlijden bezat hij de boerderij ten oosten
van de Groeneweg en een hofstede ten zuiden van de Molenweg (nabij de molen; nr 36) met in
totaal 50.88.25 ha grond. Cornelis had, behalve enkele jong overleden kinderen, één zoon en vijf
dochters. Enige zoon Marinus Cornelis van de Stolpe (1825-1880) was kennelijk niet als boer in de
wieg gelegd: hij werd ontvanger-griffier van het waterschap en brievengaarder maar was wel
wethouder van Bruinisse. Oudste dochter Jacomina huwde Willem Voorbeijtel, molenaar, dijkgraaf
en eigenaar van de hofsteden Bouwlust (nr 35) en Zorgvlied te Bruinisse. Dochter Cornelia huwde ds.
D.J.D. de Vos, vele jaren hervormd predikant te Bruinisse. Jongste dochter Louwrina Kornelia huwde
Lambertus van Vessem, landbouwer op Mon Desir te Oosterland (nr 30) en vervolgens koopman en
zeer vermogend grondeigenaar te Bruinisse (hij stichtte onder meer een racinefabriek te Bruinisse).
Marinus’ jongste zoon Leendert Marinusse van de Stolpe (1788-1826), huwde in 1810 Janna Bal
(1791-1825), afkomstig van de hofstede Nooitgedacht te Nieuwerkerk. Zij overleden beiden op jonge
leeftijd: hij werd 38 jaar oud, zij slechts 33 jaar oud. Zij hadden twaalf kinderen die – heel bijzonder
voor die tijd – geen van allen op jonge leeftijd overleden; sommigen werden zelfs zeer oud. Hij was al
vanaf 1810 eigenaar van de ouderlijke hofstede Zorgvlied aan de Groeneweg, die na zijn overlijden
eigendom was van de nog minderjarige kinderen. Pas op 12-04-1839 werd de hofstede met 42.17.40
ha grond verkocht aan de vermogende scheepsbouwer Cornelis Smit te Alblasserdam, die vanaf 1800
– toen hij onenigheid had met zijn vader – twee jaar als schippersknecht had gewerkt voor schipper
Willem Voorbeijtel te Bruinisse (bron: Papendrecht en zijn oude scheepswerven). Van de acht
dochters van Leendert Marinusse van de Stolpe huwde dochter Cornelia met Pieter Zoeter,

landbouwer aan de Oudendijk (nr 39) en na de afbraak van die hofstede aan de Verlorenkostweg te
Bruinisse (nr 40), en dochter Lena met Jan Padmos, landbouwer aan de Noorddijk te Bruinisse (nr
34). Zoon Cornelis was landbouwer te Sommelsdijk; hij had geen nageslacht in mannelijke lijn. Zoons
Marinus en Jan bewoonden elk een kleine boerderij aan het begin van de Langeweg te Bruinisse
(tegenover elkaar gelegen). Hun kinderen overleden op jonge leeftijd.
De nakomelingen van Jan Hubregtse te Nieuwerkerk
De tweede zoon van Hubregt Lievense en Willemijntje Janse (Decker), Jan Hubregtse (1698-1753),
huwde in 1724 met Cornelia Leenderts Zeeman (1701-1737), geboren te Zonnemaire (haar broer
Johannes was schout van Zonnemaire), en hertrouwde in 1741 Pieternella Govertse de Swarte
(1705). Hij bewoonde een hofstede ten noorden van de ouderlijke boerderij De Stolpe (juist aan de
andere kant van het Steenzwaan) met de bijzondere naam Rase Keure (nr 4), die de watersnoodramp
van 1953 overleefde maar helaas in 1957 werd afgebroken voor het nieuwe tracé van de Stolpweg
richting Dreischor. Jan Hubregtse bezat bij zijn overlijden in 1753 98 gemeten (bijna 40 ha grond; de
hofstede zelf was nog altijd (al in 1650) eigendom van de familie Ockerse. Het batig saldo bij zijn
overlijden bedroeg 7.219 ponden Vlaams.
Jan Hubregtse had behalve vijf jong overleden kinderen en de ongehuwde kinderen Willemijntje
(1724-1754) en Leendert (1731-1754) drie dochters en één zoon. Dochter Adriana Janse (1732-1755)
huwde Jacobus Liere, landbouwer op de hofstede Schoon Verbond te Nieuwerkerk (nr 3). Dochter
Geertruijd Janse (1742-1800) huwde Cornelis Jacobse de Bruine en hertrouwde Johannes Cornelisse
Heijboer, beiden landbouwer op een in 1829 afgebroken hofstede (nr 11) aan de voormalige
Blindeweg (nu Velddamseweg). Jongste dochter Cornelia Janse (1745-1776) huwde haar achterneef
Frans Cornelisse, landbouwer op De Keulse Putten te Nieuwerkerk.
Jans enige zoon Hubregt Janse (1729-1808) volgde zijn vader op als landbouwer op de hofstede Rase
Keure aan de toenmalige Potterweg. Hij was vele jaren schepen van Nieuwerkerk. Hij had in 1765
73.278 gemeten grond (ruim 29 ha) in eigendom en maar liefst 159.065 gemeten grond (circa 64 ha)
in pacht. Hij pachtte in 1765 ook de nabijgelegen Hooge Hoeve, waarvan hij op 11-04-1767 eigenaar
werd. Bij zijn overlijden in 1808 had hij 37 ha grond in eigendom en bedroeg het batig saldo 4.326
ponden Vlaams. Hubregt huwde in 1756 Lauwerina Leenderts Doelman (1734-1787), dochter van
Leendert Janse Doelman, landbouwer op de Noordhoeve aan de Stoofweg (nr 5), en Adriana
Willemse Smet. Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren, van wie er vier op jonge leeftijd
overleden. Hij hertrouwde in 1788 de 40 jaar jongere, nog maar 19 jaar oude Adriana Vermake
(1769-1832), afkomstig van een hofstede aan de Langeweg te Bruinisse. Uit dit huwelijk werden nog
eens negen kinderen geboren, van wie er vier op jonge leeftijd overleden. Toen Hubregt in 1808 op
78-jarige leeftijd overleed, was Adriana nog maar 38 jaar oud. Zij hertrouwde nog in datzelfde jaar
met de 27-jarige uit Serooskerke afkomstige Maarten Krepel (1781-1837), die vervolgens Rase Keure
beboerde. Maarten Krepel had uit een tweede huwelijk nog enkele kinderen. Tot 1957 bewoonden
na hem nog drie generaties Krepel de hofstede Rase Keure.
Van de in totaal twintig kinderen van Hubregt Janse bereikten zes zoons en zes dochters de
volwassen leeftijd. Oudste dochter Cornelia (1757-1809) huwde haar achterneef Cornelis Hubrechtse
van de Stolpe van Spuiwijk in Oosterland. Tweede dochter Adriana (1758-1805) huwde Leendert van
den Bout, afkomstig van de hofstede Kijkuit te Bommenede en landbouwer op de hofstede aan het
latere Dijkema’s weegje (nr 7) met 76 gemeten grond, in 1807 verkocht aan Marinus Dijkema,
gehuwd met Lena Franse van de Stolpe. Derde dochter Lena (1762-1807) huwde Jan Marinusse Beije
(1761-1800), geboren te Haamstede, landbouwer op de hofstede Spaanse Zee (nr 14) aan het naar
hem genoemde Beijersdijkje in de Beddewaardepolder onder Nieuwerkerk, en hertrouwde na diens
overlijden Marinus Adriaanse de Jonge (1765-1819), landbouwer op diezelfde hofstede. Vierde
dochter Levina (1773-1817) huwde achterneef Jan Franse van de Stolpe, landbouwer op Zeemanslust

(nr 10), en hertrouwde na diens overlijden Aart Broeksmit en Jakob Stoutjesdijk, landbouwer op
diezelfde hofstede. Vijfde dochter Janna (1791-1839) huwde Pieter van Nieuwenhuijzen, landbouwer
te Elkerzee en in 1817 tot de doodstraf veroordeeld na een roofmoord op zijn bejaarde oom en
tante, waarna zij hertrouwde met Cornelis Clement en vervolgens met Adriaan Bom, landbouwer te
Ellemeet. Jongste dochter Johanna (1797-1850) huwde Johannes Bal, landbouwer op de hofstede
Nooitgedacht (nr 21) in het Oude Nieuwland te Nieuwerkerk.
Hubregts oudste zoon Leendert Hubregtse van de Stolpe (1768-1823), gehuwd met Geertrui Pieterse
Gaanderse, was tot 1813 landbouwer op de Hooge Hoeve te Nieuwerkerk (nr 9), die hij in 1796 kocht
van zijn vader. Hij verkocht de hofstede in 1813 aan Willemijntje van Agthoven, weduwe van Frans
Cornelisse, die de hofstede kocht voor haar zoon Hubrecht Franse van de Stolpe. Leendert verhuisde
in 1813 met zijn gezin naar een niet meer bestaande hofstede aan het eind van de Groeneweg te
Noordgouwe en vestigde zich in 1814 als bedrijfsleider op de latere Petronellahoeve aan de
Kloosterweg aldaar, eigendom van zijn zwager Reinier Gaanderse. Zijn enige zoon Pieter emigreerde
in 1854 naar Grand Rapids (Michigan). Jongste dochter Maatje (1806-1882) huwde Leendert van
Oeveren en Domus Boogerd, beiden landbouwer op De Groote Hofstede te Ouwerkerk (nr 22).
Hubregts tweede zoon Jan Hubregtse van de Stolpe (1771-1828) huwde in 1801 met de 19 jaar
oudere Pieternella Cornelisse van den Hoek (1752-1824), geboren te Serooskerke, weduwe van Jacob
Leendertse Berman, schepen en pachter op de hofstede Tempora Mutantur in de Saspolder onder
Nieuwerkerk (nr 1). Dit huwelijk bleef kinderloos (Pieternella was bij huwelijk al 49 jaar oud); zij had
uit haar eerste huwelijk één zoon: Leendert Berman, landbouwer op de hofstede Steenzwaan aan de
Capelleweg te Nieuwerkerk (nr 6). Jan kocht kort na zijn trouwen de hofstede Tempora Mutantur van
de erven van Charles Plevier. Bij zijn overlijden in 1828 bezat hij maar liefst tien werkpaarden. Op het
geheel rustte een hypotheek van fl. 19.000,- van Cecilia van Vrijberghe (1740-1825), de weduwe van
mr. Pieter Paul van Gelre. Bij haar overlijden in 1824 was nog sprake van een batig saldo, maar bij zijn
overlijden in 1828 was het saldo inmiddels negatief vanwege vele schepenschuldbrieven. De
hofstede werd op 19-02-1829 met de in totaal 74.31.08 ha grond publiek verkocht voor fl. 19.767,53
aan Willem Adriaan de Jonge (1763-1835), advocaat te Zierikzee.
Hubregts derde zoon Cornelis Hubregtse van de Stolpe (1775-1850), huwde de zeven jaar oudere
Janna van Meurs (1768-1842), afkomstig van de hofstede Bouwlust in de Gouweveerpolder (nr 15).
Zij was weduwe van Jacobus de Jonge, die landbouwer was op de hofstede Schoon Verbond (nr 3)
aan de Oude Polderdijk ten noorden van het Steenzwaan en bleef eigenaar van deze hofstede; zij
huwde met Cornelis niet in gemeenschap van goederen. Zij verkocht de hofstede met maar liefst
63.40.19 ha grond op 28-06-1828 aan jhr. Bonifacius de Jonge te Middelburg, die de hofstede
vervolgens verpachtte aan de familie Capelle. Cornelis had zes kinderen, van wie er vier jong
overleden. Dochter Laurina huwde Bartel Goudswaard, landbouwer op de hofstede Watervliet te
Oosterland (nr 29). Zoon Gerard werd timmerman te Dreischor en vanaf 1857 te Kinderdijk.
Hubregts vierde zoon Adriaan Hubregtse van de Stolpe (1793-1876) huwde Elizabeth Bal (17951827), afkomstig van de hofstede Nooitgedacht te Nieuwerkerk, en hertrouwde in 1830 Janna
Patmos (1806-1894), timmermansdochter uit Dreischor. Zij vestigden zich in 1817 op de hofstede
Vincent de Korenbijter aan de Helleweg te Dreischor, die hij op 18-11-1817 met 101 gemeten grond
te Dreischor en bijna 8 gemeten te Kerkwerve voor fl. 13.730,- had gekocht. Behalve acht jong
overleden kinderen had hij uit het eerste huwelijk twee zoons en uit het tweede huwelijk twee
dochters. Zoon Willem van de Stolpe (1817-1892) was landbouwer op de hofstede De Ooijevaar aan
de Oostdijk te Den Bommel; hij had in 1879 maar liefst 14 paarden. Tweede zoon Maarten Krepel van
de Stolpe (1825-1875), vernoemd naar de stiefvader van zijn vader, was vanaf 1860 molenaar en
landbouwer te Kerkwerve en kocht op 19-08-1874 een brood- en koekbakkerij te Zierikzee, maar
overleed al een jaar later. Oudste dochter Jacomina (1831-1858) huwde Johannis Ridder, landbouwer
op de in 1866 afgebroken hofstede Bouwlust aan de Kloosterweg te Noordgouwe en daarna te

Colijnsplaat. Jongste dochter Adriana (1833-1916) huwde Matthijs Goemans (1833-1915), vanaf 1858
landbouwer op de hofstede Vincent de Korenbijter.
Vijfde zoon Johannis Hubregtse van de Stolpe (1794-1873) bewoonde vanaf 1834 De Middelste
Hofstede aan de huidige Middenweg te Ouwerkerk (nr 23), samen met zijn huishoudster Anna
Stoutjesdijk (1804-1884), in 1834 gescheiden van arbeider Jan Kik, met wie zij al enkele jaren niet
meer samenleefde. Hij trouwde in 1837 op 42-jarige leeftijd met haar. Bij de huwelijkssluiting vond
wettiging plaats van zoon Hubregt (1835). Daarna hadden zij nog twee zoons, Cornelis (1838-1874),
die ongehuwd bleef, en Adriaan (1840), en een dochter. Oudste zoon Hubregt van de Stolpe (19351921), gehuwd met Adriana Willemina van Hoeve, afkomstig uit Sirjansland, was landbouwer op de
hofstede Slot Zwanenburg (nr 18) te Nieuwerkerk (Capelle), later tot 1928 bewoond door twee
ongehuwde zoons. Dochter Anna Martina huwde Domus Martinus Boot, landbouwer op
Hooggelegen te Capelle (nr 17). Zoon Johannis was enige tijd landbouwer aan de Dillingsweg te
Sirjansland (nr 25), zoon Klaas Willem was landbouwer te Wissenkerke en te Kloetinge en zoon
Jakobus was tot 1953 landbouwer te Ellemeet. Johannis’ jongste zoon Adriaan van de Stolpe (18401918) huwde in 1869 Maria Capelle (1843-1914), afkomstig van de hofstede Schoon Verbond te
Nieuwerkerk, en was vanaf 1869 landbouwer op De Middelste Hofstede te Ouwerkerk. Zijn oudste
zoon Frans van de Stolpe (1871-1942), gehuwd met Johanna Cornelia van Oeveren, was landbouwer
op Ons Genoegen aan de Boterhoekseweg te Ouwerkerk (nr 16). Tweede zoon Hubrecht (18751951), gehuwd met Hendrika Steur, was landbouwer op De Drie Wilgen te Elkerzee. Derde zoon
Hendrik Adriaan (1876-1957), gehuwd met Jacomina de Vrieze, was tot 1946 molenaar te
Ouwerkerk. Jongste zoon Klaas (1879-1976), gehuwd met Maatje Boogerd, was landbouwer op De
Middelste Hofstede te Ouwerkerk.
Hubregts jongste zoon Lieven Hubregtse van de Stolpe (1803-1831) tenslotte huwde in 1827 Janna
de Braal (1807-1831), afkomstig van de hofstede Cereales (nr 20) aan het Polderweegje te
Nieuwerkerk. Zij overleden in 1831 binnen een maand na elkaar, nog maar 28 en 24 jaar oud. Zij
hadden drie kinderen, van wie er één jong overleed. Dochter Adriana (1827-1870) huwde Cornelis
Struijk, landbouwer op het dorp Sirjansland. Zoon Izaak (1830-1860) huwde in 1858 Adriana Bal
(1827-1913), dochter van Johannes Bal en Johanna van de Stolpe van Nooitgedacht, weduwe van
Izaak de Braal, en werd daarmee landbouwer op diens hofstede Cereales. Na zijn vroege overlijden
hertrouwde zij Cornelis Hendrikse, vanaf dat moment landbouwer op Cereales. Izaak van de Stolpe
had behalve een jong overleden zoon een ongehuwde dochter.
Zo trekt een lange stoet van namen en boerderijen in Duiveland voorbij. Gedurende bijna vier
eeuwen hebben de Van de Stolpes hun sporen nagelaten. Het valt op dat er in de familie Van de
Stolpe erg veel “in de familie” werd getrouwd: met neef of nicht, achterneef of achternicht. Dit was
in de boerenstand een bekend gebruik, vaak om de bezittingen bij elkaar te houden. En hoewel de
naam Van de Stolpe op Schouwen-Duiveland nauwelijks meer voorkomt, stammen veel bewoners
van het eiland op een of andere manier van deze familie af. Daarom vond ik het leuk deze echte
Duivelandse familie eens in het zonnetje te zetten.
André Flikweert
Zierikzee

