Van het Gemeentearchief Goes:
Families Van Strien uit Wolphaartsdijk door Willy van Meegen
Van de zomer kwamen er bij het Gemeentearchief Goes toevallig, onafhankelijk van elkaar, twee
bezoekers vanuit het buitenland die op zoek waren naar voorouders Van Strien uit Wolphaartsdijk.

Dijkgraven Van Strien
Veel voorouders en verwanten van Hans Lodder (Zweden) aan moederszijde waren dijkgraaf in
Wolphaartsdijk. Hij was op bezoek om in overlopers te zoeken naar grondaankopen van een van
hen, Jan Hendrikszn van Strien.
Lodders onderzoek gaat terug tot ongeveer 1600. De stamvader die hij gevonden heeft, is de
landbouwer Cornelis van Strien, geboren 1601 en overleden 1673, vermoedelijk te Yerseke. Zijn zoon
Hendrik Corneliszn van Strien, geboren omstreeks 1637 te Yerseke, was de eerste van deze familie die
zich in 1670 als landbouwer vestigde te Wolphaartsdijk. Hij was schepen van Wolphaartsdijk en
gezworene van de polder van Oud-Wolphaartsdijk tussen 1674 en 1685 en dijkgraaf van de
Westerlandsepolder tot 1686. Hij wordt beschouwd als de stamvader van alle Van Striens geboren of
afkomstig van Wolphaartsdijk. In het archief van de gemeente Reimerswaal waaronder Yerseke valt,
heeft Lodder overigens niets over Cornelis kunnen terugvinden. In rechte lijn van zijn afstamming komt
Hans Lodder drie dijkgraven Van Strien tegen: Hendrik Corneliszn (*1637en J. Hendrikszn(*1657-
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Daarnaast waren ze vaak ook schepen en gezworene. In andere takken van de familie zijn er zelfs nog
meer dijkgraven te vinden. Het waren allemaal landbouwers, de Van Striens. De link met het
dijkgraafschap is niet vreemd: een boer heeft belang bij het onderhoud van de dijk. Van een van hen,
Jan Hendrikszn van Strien, is bekend dat hij in 1686, het jaar waarin hij dijkgraaf werd van de
Westerlandsepolder, investeerde in landbouwgrond en in 1690 tevens in een boerderij.
Lodder is zelf de twaalfde generatie na stamvader Cornelis. Hij focust zich op de eerder genoemde drie
generaties dijkgraven. Deze mensen leefden en werkten in een groot deel van de Gouden Eeuw. Het
interessante aan genealogisch onderzoek is, zo vindt hij, niet de namen en de jaartallen, maar de
personen in de tijd waarin ze leefden. Lodder heeft geen plan om te publiceren, wel documenteert hij
alles.

Molenaar Van Strien
Mary en Jeff DeMann uit New York waren op bezoek om naar sporen van Mary's voorouders te zoeken.
Haar grootvader van moederszijde kwam uit Yerseke en haar grootmoeder van vaderszijde
uit Wolphaartsdijk. Mary DeMann-ter Horst werd, net als haar moeder en oma, geboren in het
Butterworth Hospital in Grand Rapids. Haar moeders vader, Philip Pekaar, was vanuit Yerseke naar
Grand Rapids vertrokken en trouwde daar met Gertrude Boukma op 20 september 1927. Aan
vaderszijde was het Martha van Strien die vanuit Wolphaartsdijk naar Amerika vertrok. Zij trouwde
met John Henry ter Horst uit Enschede.
Mary wilde graag geboorteaktes zien, en of er een vermelding was van het vertrek naar Amerika. Het
oude archief van Wolphaartsdijk wordt bewaard door het Gemeentearchief Goes. Inderdaad was er het
een en ander te vinden, zoals de akte van geboorte van Francina Bayens op 3 maart 1854, de moeder
En in het
bevolkingsregister werd de vermelding gevonden van het vertrek naar Amerika van Martha, toen nog
'Maatje'.

De pagina's uit het bevolkingsregister van Wolphaartsdijk met het vertrek van Maatje van Strien op 17 oktober 1906. Ook broer
Pieter vertrekt die dag naar Noord-Amerika.

Detail. De vermelding van het vertrek van Maatje van Strien naar Noord-Amerika op 17 oktober 1906.

Het lezen is niet eenvoudig voor Mary. Haar grootouders gaven het Nederlands niet door aan hun
kinderen en kleinkinderen.
Een uitgebreidere versie van dit artikel vindt u op www.gemeentearchiefgoes.nl

