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Zoals boven onder Xa al is vermeld heeft Godefridus Jacobus' poging om vrijstelling 

van dienstplicht te krijgen, geen succes gehad. Op 13 mei 1826 is hij als milicien 

ingedeeld bij de 2e Afdeling Infanterie, zijnde loteling van de ligting van 1826 (reserve) 

uit de provincie Zeeland gemeente Zierikzee onder N. 39. Als zodanig heeft hij gediend 

bij het mobiele leger ter gelegenheid van de opstand in België in 1830 t/m 1833. Op 5 

april 1832 is hem het metalen kruis uitgereikt. 

Zijn signalement luidt als volgt: lengte 1 el 6 palmen 2 duimen 4 strepen (= 162,4 cm), 

donkerbruin haar, bruine ogen, ovaal aangezigt, plat voorhoofd, spitse neus, 

middelmatige mond, ronde kin, geen merkbare tekenen.1 

 

Omdat zijn vader jong overlijdt, komt Godefridus Jacobus al heel snel in het door zijn 

moeder voortgezette wagenmakersbedrijf op de Lammermarkt B 272 in Zierikzee. 

Wanneer zijn moeder rond 1844 bedlegerig wordt, zorgt hij verder voor de zaak. 

 

Godefridus Jacobus boert daarbij blijkbaar goed. In ieder geval ziet hij kans om in de 

jaren daarna een reeks van panden aan te kopen, te weten: 

op 6.3.1849 van Martinus Brieve 

- Zuidwellestraat B 301, huis en erf, groot 28 ca, en B 302, huis en erf, 30 ca, kad. A 

17 en 18  (+1/2) 

op 9.9.1850 van Cornelis Versteeg 

- Karnemelksvaart B 475, huis en erf, groot 70 ca, kad. A 64 (+3) 

op 9.12.1851 van Marinus Muste 

- Zuidwellestraat B 309, huis, schuur en erf, groot 3 are 19 ca, kad. A 22 (+4) 

op 31.12.1852 van Maria Noué 

- Minnebroerstraat B 227, huis, groot 72 ca, kad. A 164 (+5) 

op 19.7.1856 van de erfgenamen van Maria van Gouten voor f 210 

- Lammerstraat B 270, huis en erf, groot 1 are 51 ca, en B 271, huis en erf, groot 62 

ca, kad. A 198 en 199 (+6/7) 

en op 2.10.1856 van Gerrit Cornelisse van Dam voor f 525 

- Zuidwellestraat B 320, huis, stal en erf, groot 3 are 87 ca, kad. A 72, en stal en erf, 

groot 1 are 35 ca, kad. A 74. (+8/9) 

 

Verder koopt hij op 30.11.1856 voor f 800 zijn moeder Catharina Janse en zijn twee 

broers uit als mede-eigenaren in de onverdeelde ouderlijke boedel voor wat betreft 

- Lammerstraat B 272, huis en erf, groot 2 are 95 ca, kad. A 200. (+10) 

 

Ten slotte verwerft hij op 21.10.1857 van de gemeente Zierikzee 

- in erfpacht de tuin, groot 75 ca, kad. A 1161, grenzend aan Zuidwellestraat  

 B 309.2  (+11) 

 

Na de laatste aankoop, de overname van de wagenmakerij, maakt Godefridus Jacobus op 

16.12.1856 zijn testament op. De inhoud is kort en krachtig: hij benoemt zijn moeder tot 

universele erfgenaam.3 
                                                           
1 NA, Stamboeken onderofficieren en minderen, 2e Regiment Infanterie, inv. nr. 77, stamboeknummer 

14527. 
2 Zie voor de gegevens GA Schouwen-Duiveland, Kadastrale legger Zierikzee, artikelnummer 1745, 

Zeeuws Archief, Notarieel archief Zierikzee 1842-1895, inv. nr. 856, akte 612 en Archief 

hypotheekbewaarder Zierikzee, overschrijvingsregister dl. 49 nr. 48, dl. 55 nr. 30, dl. 62 nr. 44, dl. 66 nr. 

64, dl. 88 nr. 45, dl. 89 nr. 47, dl. 90 nr. 56 en dl. 95 nr. 8. 
3 Zeeuws Archief, Notarieel archief 1842-1895, inv. nr. 318, notaris mr. Jacob Jan Ermerins te 

Zierikzee, akte 4205. 
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Daarmee lijkt het er sterk op dat het ook voor hem een verrassing is geweest dat het kort 

daarna - hij is inmiddels vijftig - nog tot een huwelijk komt. Dat huwelijk, met het 

dienstmeisje van zijn moeder, Lena Romer, is een "moetje". 

Op 7.9.1857 worden voor notaris mr. Jacob Jan Ermerins te Zierikzee huwelijkse 

voorwaarden opgemaakt. Deze houden in dat er geen gemeenschap van goederen zal 

zijn, alleen een gemeenschap van winst en verlies. De langstlevende krijgt, zolang deze 

niet hertrouwt, het vruchtgebruik van alle goederen. Bovendien wordt de langstlevende 

tot executeur benoemd.4 

Lena Romer blijkt bij het verlijden van de huwelijkse voorwaarden "niet te kunnen 

schrijven noch hare naamteekening te kunnen stellen, als hebbende zulks nimmer gedaan 

of geleerd". Ze zal het ook later niet (meer) leren. 

Na het huwelijk verhuist het paar naar Lammermarkt B 271, later omgenummerd tot 

272b, het huis naast dat van zijn moeder. 

Opgemerkt zij dat Lena Romer Nederlands-Hervormd is. Zij is op 13.3.1831 als zodanig 

in Zierikzee gedoopt en heeft op 7.4.1854 haar belijdenis gedaan.5 Minstens zo 

opmerkelijk is dat ze ook na haar huwelijk protestant blijft. Na haar overlijden in 1913 

zou ze zijn begraven op het protestantse kerkhof van Zierikzee. 

 

In de loop der tijd voert Godefridus Jacobus enkele wijzigingen door in het huizenbezit. 

Zo vindt er rond 1859 op perceel kad. A 22, Zuidwellestraat B 309, huis, schuur en erf, 

groot 3 are 19 ca, gedeeltelijke afbraak plaats, waarna splitsing volgt in: 

- kad. A 1159, huis en erf, groot 1 are 86 ca en (4a) 

- kad. A 1160, tuin, groot 1 are 33 ca. (4b) 

Wat later vindt er een herschikking plaats op de percelen op de Lammermarkt, kad. A 

198, 199 en 200: 

- van kad. A 198, wijk B nr. 270, groot 1 are 51 ca wordt een klein stukje afgesplitst; 

de rest wordt omgedoopt in kad. A 1315, wijk B 272a, groot 1 are 17 ca (6) 

- ook van kad. A 199, wijk B nr. 271, groot 62 ca wordt een klein stukje afgesplitst; de 

rest wordt omgedoopt in kad. A 1314, wijk B 272b, groot 59 ca (7) 

- kad. A 200, wijk B nr. 272, groot 2 are 95 ca wordt gesplitst; het ene deel wordt met 

een klein stukje van A 199 tot kad. A 1312, huis en erf, groot 2 are 79 ca (10a) 

- het andere deel wordt met een stukje van A 198 tot kad. A 1313, tuin, 

 groot 53 ca. (10b) 

 

Wanneer zijn moeder op 16.12.1866 op hoge leeftijd overlijdt, laat Godefridus Jacobus 

in de plaatselijke krant weten dat "de wagenmakers-affaire door hem op denzelfden voet 

zal worden voortgezet. Hij beveelt zich beleefdelijk bij een ieder aan, onder belofte van 

eene allezins prompte, civiele en accurate bediening."6 

 

Helaas zal Godefridus Jacobus zijn moeder niet lang overleven. Op 11.2.1868 maakt hij 

thuis - hij is dan blijkbaar al ziek - zijn testament op.7 Hij legateert "aan den tijdelijken 

pastoor der Roomsch-Catholieke Gemeente te Zierikzee, eene somme van éénhonderd 

gulden voor te doene kerkdiensten". Hij laat aan zijn vrouw Lena Romer "van alle mijne 

                                                           
4 Zeeuws Archief, Notarieel archief 1842-1895, inv. nr. 319, notaris mr. Jacob Jan Ermerins te 

Zierikzee, akte 4417. 
5 GA Schouwen-Duiveland, Archief Kerkeraad Hervormde Gemeente Zierikzee, inv. nrs. 21 en 33. 
6 Zierikzeesche Nieuwsbode van 16.1.1867, bewaard op GA Schouwen-Duiveland. 
7 Zeeuws Archief, Notarieel archief 1842-1895, inv. nr. 333, notaris mr. Jacob Jan Ermerins te 

Zierikzee, akte 7577. 
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overige na te laten goederen al datgene waarover de wet mij vrijheid geeft ten haren 

voordele te beschikken". En hij benoemt Anthonij Adriaan Mes Gomaruszoon, koopman 

te Zierikzee, tot executeur testamentair. 

Wanneer hij op 28.2.1868 overlijdt, blijken tot zijn prive-boedel te behoren:8 

1. Zuidwellestraat, huis en erf, groot 28 el, kad. A 17 (1) 

2. Zuidwellestraat, huis en erf, groot 30 el, kad. A 18 (2) 

3. Karnemelksvaart, huis en erf, groot 70 el, kad. A 64 (3) 

4. Zuidwellestraat, huis en erf, groot 3 roede 87 el, kad. A 72 (8) 

5. Zuidwellestraat, stal en erf, groot 1 roede 35 el, kad. A 74 (9) 

6. Minnebroerstraat, huis, groot 72 el, kad. A 164 (5) 

7. Lammermarkt, huis en erf, groot 1 roede 51 el, kad. A 198 (6) 

8. Lammermarkt, huis en erf, groot 62 el, kad. A 199 (7) 

9. Lammermarkt, huis en erf, groot 2 roede 95 el, kad. A 200 (10) 

10. Zuidwellestraat, huis en erf, groot 1 roede 86 el, kad. A 1159 (4a) 

11. Zuidwellestraat, tuin, groot 1 roede 32 el, kad. A 1160 (4b) 

12. Zuidwellestraat, tuin, groot 75 el, kad. A 1161, (11) 

alle te Zierikzee. 

Pieter Koevoets Corneliszoon, schoenmaker te Zierikzee, wordt door de kantonrechter 

op 7.3.1868 benoemd tot toeziend voogd.9 

 

Lena Romer is niet in staat het bedrijf voort te zetten; en de kinderen zijn daarvoor ook 

veel te jong (van de zonen is Godefridus Wouterus 7 en Johannes Jacobus Andries nog 

geen 5 jaar oud). Er wordt dan ook overgegaan tot publieke verkoop van de 

wagenmakerszaak. Op 9.4.1868 wordt het woonhuis met wagenmakerij en erve, 

Lammermarkt B 272c geveild, evenals de bijbehorende wagenmakersgereedschappen. 

Op 23.4.1868 volgt een grote partij gezaagd en ongezaagd hout en gemaakt en 

ongemaakt werk, waaronder 4 wagens, 9 wielen, 1 landploeg en nagenoeg 200 

mutsaards.10 

De wagenmakerij op de Lammerstraat, bestaande uit 

- huis en erf, groot 2 are 79 ca, kad. A 1312 (10a) 

- en tuin, groot 53 ca, kad. A 1313 (10b) 

wordt voor een bedrag van f 1600 verkocht aan Cornelis Meerse, meedroger te 

Zierikzee.11 

 

Op 3.6.1876 wordt voor notaris Jakob Moolenburgh te Zierikzee een officiële scheiding 

en deling opgesteld van enerzijds de gemeenschap van winst en verlies tussen Lena 

Romer en haar overleden echtgenoot, bestaande uit meubilair en contanten ter waarde 

van f 28, en anderzijds de bijzondere nalatenschap van Godefridus Jacobus, bestaande 

uit het huizenbezit tot een geschatte netto waarde van f 3000. 

Lena Romer krijgt 

- Lammermarkt B 272b, huis en erf, groot 59 ca, kad. A 1314 (7) 

- Zuidwellestraat, huis en erf, groot 1 roede 86 el, kad. A 1159 (4a) 

- Zuidwellestraat, tuin, groot 1 roede 32 el, kad. A 1160 (4b) 

- de erfpacht t.a.v. Zuidwellestraat, tuin, groot 75 el, kad. A 1161 (11) 

                                                           
8 Zeeuws Archief, Memories van successie, kantoor Zierikzee, Reg. IV nr. 2/2859, 1868. 
9 Vgl. Zeeuws Archief, Archief hypotheekbewaarder Zierikzee, inv. nr. 2427, overschrijvingsregister dl. 

138 nr. 73. 
10 Vgl. de advertenties in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 18 en 24.3 en 1 en 18.4.1868, 
11 Zeeuws Archief, Archief hypotheekbewaarder Zierikzee, inv. nr. 2427, overschrijvingsregister dl. 138 

nr. 73. Zie ook GA Schouwen-Duiveland, Kadastrale legger Zierikzee, art. nr. 2697. 
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tot een totaal geschatte waarde van f 800. 

De rest wordt verdeeld onder de kinderen, die elk recht hebben op f 375. Zo krijgt 

Catharina Levina 

- Zuidwellestraat, van kad. A 72 de schuur en een deel van het erf, ter grootte van 1 

are 80 ca, dat wordt omgenummerd in kad. A 1629, met een geschatte waarde van 

f 550 (-8a) 

Godefridus Adrianus (sic!) 

- Zuidwellestraat, 2 huizen en erf, groot 28 en 30 ca, kad. A 17 en 18, geschatte 

waarde 

 f 200 (-1/2) 

Levina Johanna 

- Zuidwellestraat, kad. A 74 plus van A 72 het huis wijk B nr. 320 en een deel van het 

erf, groot 3 are 42 are, dat wordt omgenummerd tot A 1628, geschatte waarde 

 f 550   (-9/8b) 

Johannes Jacobus Andries 

- Minnebroerstraat, huis, groot 72 el, kad. A 164, geschatte waarde f 250 (-5) 

Lena Maria 

- Lammermarkt B 272a, groot 1 are 17 ca, kad. A 1315, geschatte waarde f 400 (-6) 

en Maria Pieternella 

- Karnemelksvaart, huis en erf, groot 70 ca, kad. A 64, geschatte waarde f 300. (-3) 

Voorzover er sprake is van over- en onderbedeling moet dit onderling worden 

verrekend.12 

 

Bij de boedelscheiding wordt vastgesteld dat met de verkoopopbrengst van de 

wagenmakerij alle uitstaande schulden reeds waren afgelost. Aangenomen mag worden 

dat de huurpenningen van het resterende huizenbezit voor Lena Romer een aardige bron 

van inkomsten zijn geweest voor het onderhouden van haar gezin. 

Overigens is ze, zo blijkt uit het bevolkingsregister van Zierikzee, ook winkelierster 

geweest. Volgens familieoverlevering dreef ze een petroleumwinkeltje. Dat sluit aan op 

de vergunning die haar op 31.10.1877 door B&W van Zierikzee is verleend tot " het 

oprigten van eene Bewaarplaats van Petroleum op het erf van het woonhuis, staande aan 

de Zuidzijde van de Lammermarkt, plaatselijk gemerkt wijk B no. 320, kadastraal 

bekend sectie A no. 1628."13 

 

Wanneer de ongehuwde zoon Godefridus Adrianus (sic) in 1884 ab intestato overlijdt, 

wordt hij aangemerkt als eigenaar van: 

- de 2 huizen met erf aan de Zuidwellestraat, groot 28 ca, kad. A 17 en 30 ca, kad. A 

18. 

Krachtens de wet komt daarvan aan zijn moeder 1/4 toe en aan zijn vijf broers en zussen 

samen 3/4.14 Johannes Jacobus Andries neemt de 2 huizen rond 1895 over (zie onder 

XIIa). 

 

Aandoenlijk is de advertentie die de wed. Van Velthoven-Romer op 9.5.1905 in de 

Zierikzeesche Nieuwsbode laat plaatsen. Zij betuigt "mede namens hare Kinderen, haren 

hartelijken dank aan de Geneesheeren, inzonderheid aan Dr. J. de Vrieze, zoomede aan 

                                                           
12 Zeeuws Archief, Notarieel archief 1842-1895, inv. nr. 856, akte 612. Zie ook GA Schouwen-

Duiveland, Kadastrale legger Zierikzee, art. nr. 3185 t/m 3192. 
13 Vgl. de mededeling in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 3.11.1887. 
14 Zeeuws Archief, Memories van successie, kantoor Zierikzee, Reg. IV no. 3/2019, 1884. 
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de Liefdezuster, mej. Moeliker, voor de goede behandeling en liefderijke verpleging, 

tijdens hare ziekte en na haar herstel ondervonden." 

 

Lena Romer overlijdt uiteindelijk in 1913 in de ouderdom van bijna 82 jaar, zonder 

uiterste wilsbeschikking. Bij de scheiding en deling op 10.7.1913 wordt het zuiver saldo 

van haar nalatenschap becijferd op f 1200, dat in 5 gelijke porties wordt verdeeld tussen 

Levina Johanna, Johannes Jacobus Andries, Lena Maria, Maria Pieternella en de 

kinderen van Catharina Levina.15 Van het onroerend goed krijgt 

Levina Johanna 

- Lammermarkt, huis en erf, groot 59 ca, kad. A 1314, geschatte waarde f 725 (-7) 

en Johannes Jacobus Andries de rest, te weten 

- 2 huizen, erven en tuin, samen groot 3 are 10 ca, kad. A 1793, 1953 en 1954 (oud A 

1159 en 1160) incl. het recht van erfpacht op de tuin, groot 75 ca, kad. A 1161, met 

een geschatte waarde van f 1750, (-4) 

onder de verplichting de andere erfgenamen een adequate vergoeding te geven. Tevens 

wordt bij deze gelegenheid vastgelegd dat de nalatenschap van Godefridus Adrianus 

naar tevredenheid is afgewikkeld. 

 
 

                                                           
15 Zeeuws Archief, Notarieel archief, toegangsnummer 13.4, notaris Jan Anthonie Biermasz te Zierikzee, 

inv. nr. 377, akte 163, en Memories van successie, kantoor Zierikzee, 4/4673. 


