Willem Roozenburg

Deel 3

Uit nader onderzoek via de website ‘His GIS’ is nog aanvullende informa<e boven tafel gekomen. Dit
pla@orm staat voor Historisch Geograﬁsch Informa<esysteem en biedt een gedigitaliseerde weergave
van de oudste kadasterkaart die in 1832 in werking trad. Daarin zijn zo’n 3 miljoen percelen voor heel
Nederland precies in kaart gebracht, waarbij van elk perceel de omvang, eigenaar, het gebruik, de
vegeta<e en de getaxeerde waarde zijn aangegeven. Het Napoleon<sch kadaster is te beschouwen als
de eerste systema<sche en complete inventarisa<e van bodem, bezit en kapitaal. (bron: hOps://
hisgis.nl/over-ons/)
Het gebied van de Oude Lierpolder en de Groeneveldse polder zijn ook uitvoerig op deze kaart
uitgewerkt en geven een schat aan informa<e uit 1832 prijs.
Boerderij ‘Vreeburch’ had volgens deze kaartgegevens een eigenaar die niet overeenstemde met de
inhoud van Deel 1. Simon van Rijn werd in 1811 eigenaar van de boerderij met al het land. Hij heeX
slechts heel kort op ‘Vreeburch’ gewoond, want op 6 oktober 1812 overleed hij op 40-jarige leeXijd.
Simon en zijn vrouw Antonia waren beiden in Monster geboren, maar verhuisden na hun trouwen in
1802 naar Maasland. Waar ze precies gewoond hebben, is niet bekend maar mogelijk aan de
zuidzijde van de Hoofdstraat die toen nog gemeente Maasland was.
Hun gezin groeide snel en bijna elk jaar werd er een nieuwe telg verwelkomt. Op het moment dat
Simon van Rijn in 1811 de boerderij ‘Vreeburch’ kocht, waren er al 7 kinderen in de gemeente
Maasland geboren en ook gedoopt. De jongste zoon Leendert van Rijn kwam op 8 juni 1812 als enige
ter wereld aan de Kerklaan in De Lier. Vier maanden later overleed vader Simon en hij liet zijn vrouw
Antonia met een aantal jonge kinderen achter. Het is niet waarschijnlijk dat alle kinderen in leven zijn
gebleven omdat een paar voornamen dubbel voorkomen. Dat duidt meestal op een eerder overleden
kind.
Bij ‘His GIS’ staat in 1832 Willem Roozenburg als eigenaar van boerderij ‘Vreeburch’ en bouwman te
De Lier vermeld. Nu waren ze vroeger niet zo moeilijk met het noteren van achternamen en het is dus
zeer waarschijnlijk dat Willem Roozenburg en moeder Antonia Rosenburg dezelfde achternaam
hadden. In de akten van de Burgerlijke stand komen we de schrijfwijze ‘Rosenburg’ en ‘Rozenburg’
tegen, maar wat nu de juiste schrijfwijze is, laten we maar in het midden. Het blijkt dat Antonia een
jongere broer Willem had.
Deze Willem Roozenburg (1780-1846) was ook in Monster geboren en hij was ten <jde van het
overlijden van zijn zwager Simon van Rijn 32 jaar oud. Uit de overlijdensakte blijkt dat Willem, samen
met buurman Jan van der Mark, het overlijden bij de gemeente De Lier heeX aangegeven.
Met dank aan Leo van der Mark die de, zowel in het Frans als in het Nederlands opgestelde
overlijdensakte heeX ‘vertaald’. De Franse invloed op de overheidsdiensten was nog volop aanwezig.

Overlijdensakte Simon van Rijn
Numero 8
In het jaar een duizend acht honderd en twaalf de negende der maand october zijn voor ons
der adjunct burgemeester en als zodanig bij absen>e van der burgemeester oﬃcier van der burgerlijken staat
der gemeente van De Lier Departement der monde van de maas canton Naaldwijk

gecompareert Willem Rozenburg ondergetrouwde broeder1 en Jan van der Mark gebuur2 welke ons verklaart hebben
dat op de zesde dag van de maand october des namiddags ter vier uren Simon van Rijn oud veer>g jaaren
van beroep bouwman getrouwd zoon van Gerrit van Rijn en Kaatje Vroek3 gewoond hebbend onder Monster
is overleden op der zesden dag van de maand october van het jaar een duizend agt hondert en twaalf des na middags
ten vier uren in het huijs No. 774 en hebben de declaranten dezer acte na dat hierna dezelve was voorgelezen tevens ook
ondertekend
Ary van Lien plaatsvervangend burgemeester
Willem Roozenburg
Jan van der Mark

Wij zouden zeggen: zwager
Dit woord kon ik niet thuisbrengen. In de franse akte staat echter "voisin" wat
"buurman" betekent. Dus ik vermoed dat er "gebuur" staat (oud-hollands voor "iemand
die in de buurt woont").
3 Er staat Vroek, maar ze heette Verhoek; in de franse akte staat volgens mij "Veroek".
2

4

Er staat in dikke cijfers 77, daaronder stond volgens mij eerst 88 of 86; in de franse akte wordt het
huisnummer niet genoemd. (tekst LvdM)

De kinderen waren nog zo jong dat er weOelijk een voogd moest worden toegewezen en mogelijk
zelfs een bewindvoerder. Dan ligt het voor de hand dat Willem deze taak op zich heeX genomen en
tevens de bedrijfsvoering van het boerenbedrijf. Verder mogen we toch wel aannemen dat Willem bij
het gezin van zijn zus aan de Kerklaan is gaan wonen. In 1846 is hij in De Lier overleden.
Dit moet verklaren waarom in 1832 zijn naam bij het Kadaster stond vermeld. Nadat de kinderen de
volwassen leeXijd bereikt hadden, zullen de eigendomsgegevens bij het Kadaster zijn aangepast. De
drie gebroeders Van Rijn zijn volgens de genealogiegegevens ongetrouwd gebleven.

Uitsnede Kadasterkaart His GIS 1832 met boerderij Vreeburch en bijgebouwen.

