Uit dit huwelijk een dochter.
tr. (1) (minstens 21 jaar oud) te Oosterland na 1 okt 1800 met Pieternella Scherpenisse, bruid
trouwgeld op woensdag 1 oktober 1800 Oosterland, Bruid: Pieternella Scherpenisse,
Bruidegom: Korstiaan van 't Hoff, Betaling trouwgeld: 01 okt 1800/sep 1801, Plaats:
Oosterland.
35.
Pieternella Scherpenisse, ovl. voor 1 okt 1804 (= datum 2e huwelijk van Korstiaan v. 't Hof).
Uit dit huwelijk 2 dochters:
17a.
Jannetje, geb. te Oosterland circa 3 nov 1801, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te
Nieuwerkerk op 12 mei 1843, zie 17.
17b.
Pieternella, geb. te Oosterland op 1 mrt 1803, ged. te Oosterland op
6 mrt 1803 d.v. Corstiaan van 't Hof en Pieternella Scherpenisse.
Korstiaan van het Hof, tr. (2) met Jacomijna de Jong. Uit dit huwelijk geen kinderen,
Korstiaan van het Hof, tr. (3) met Maria Kloote.
Uit dit huwelijk een dochter:
17c.
Janna, geb. te Oosterland op 16 feb 1828, d.v. Korstiaan van 't Hoff en Maria
Kloote, ovl. (3 maanden oud) te Oosterland, d.v. Korstiaan van 't Hoff, 49 j,
arbeider, en Maria Kloote, arbeidster.
(Wordt vervolgd)

Regio Noord- en Zuid-Beveland
Van het Gemeentearchief Goes
Oude fotografen
In Goes waren vroeger heel wat fotografen actief. Voor wat betreft de stad Goes, heeft het
Gemeentearchief ze nu aardig in beeld.
Daaronder zijn heel bekende namen. J. Magielse (1870-1941) bijvoorbeeld, die gedurende een periode
van dertig jaar heel veel portretten in zijn studio aan de Lange Vorststraat maakte en als
justitiefotograaf landelijke bekendheid genoot. Ook van Elzinga (1858-1912), Quist (1846-1918) en
Spruijt (1875-1941) zijn veel foto’s bekend.
Een stuk zeldzamer zijn in Goes gemaakte foto’s door de zeer vroege fotografen C.W. Bauer (18451911), B.D. Cohen (1800-1869) en P.A. Hochart (1829-1872). Het Gemeentearchief zou dergelijke foto’s
graag nog (digitaal) ontvangen.
Erdegaingh
Dat geldt ook voor foto’s van de in Middelburg geboren H.D. Erdegaingh (1806-1856). Erdegaingh, toen
werkzaam als fotograaf in Middelburg, adverteerde in de Goessche Courant met het maken van
daguerreotype portretten in de Korenbeurs. Maar geen van die portretten is in het bezit van het
Gemeentearchief. Het is bij ons zelfs niet bekend of ze nog bestaan. Wel zijn er diverse andere, niet in
Goes gemaakte portretten van hem bewaard, zoals in het Prentenkabinet in Leiden.

13

Goessche Courant 18 september 1843
Dorpen
Ook in de Goese dorpen zijn fotografen actief geweest. Daarvan wil het Gemeentearchief nu ook een
overzicht maken. In de collectie zijn deze echter vooralsnog dun bezaaid.
In ’s-Heer Arendskerke maakten P. Bommeljé en M. Grimminck portretten.

En in Wolphaartsdijk heeft J. Sinke als fotograaf gewerkt.

In Wissekerke (bij ’s-Heer Hendrikskinderen) zijn bekend A.M. van Melle en J.J. van Melle. Van de
overige Goese dorpen, Kloetinge, Kattendijke en Wilhelminadorp ontbreken namen nog in het geheel.
Een overzicht van fotografen die in Goes actief waren, vindt u op www.gemeentearchiefgoes.nl. Heeft
u foto’s van de genoemde fotografen? Stuur s.v.p. een e-mail naar gemeentearchief@goes.nl
Willy van Meegen
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