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Walterus Adrianus is in 1827 ingeschreven voor de Nationale Militie. Bij de loting valt 

hem nr. 46 ten deel, hetwelk niet wordt opgeroepen. Zijn signalement: lengte 161,8 cm, 

ovaal aangezicht, breed voorhoofd, bruine ogen, dikke neus, grote mond, ronde kin, 

bruin haar en wenkbrauwen, geen merkbare tekenen. 

Op 10.8.1833 wordt hij wel ingelijfd bij de 1e ban van de schutterij der stad Zierikzee. In 

1838 gaat hij over naar de reserve en op 15.8.1842 krijgt hij het paspoort vanwege het 

bereiken van de 34 jarige leeftijd.1 

 

Hij verwerft in de loop der jaren een aantal panden in Zierikzee, te weten: 

in 1841 van Pieter Sas 

- een huis en erf in de Lammerstraat, wijk B nr. 264, groot 3 are 38 ca, 

 kad. A 191 (vanaf 1854 wordt de bestemming veranderd in pakhuis en erf) (+1) 

in 1852 van Abm. Js. Frederik Egter 

- een huis en erf in de St. Lievenstraat, wijk B nr. 438, groot 4 are 3 ca, 

 kad. A 114  (+2) 

- een huis en erf op de Botermarkt, wijk B nr. 452, groot 1 are 71 ca, kad. A 106 

(vanaf 1869 pakhuis en erf kad. A 1317) (+3) 

en in 1856 van Cornelis Koevoets 

- een huis en erf in de Sr. Arendslop, wijk A nr. 395, groot 96 ca, kad. A 626 (vanaf 

1873 na verbouw kad. A 1411).2 (+4) 

 

Walterus Adrianus woont met zijn gezin eerst op de St. Anthoniesdam wijk A nr. 116 

(eigendom van zijn moeder) en later op de Varremarkt wijk B nr. 452. 

 

Hij overlijdt ab intestato, zonder een testament opgemaakt te hebben.3 Zijn nalatenschap 

bestaat uit (de helft in): 

- drie huizen en erven en een pakhuis en erf, staande en gelegen binnen de gemeente 

Zierikzee, kad. A 114, 106, 626 en 191. (1 t/m 4) 

 

Rond 1860 koopt de weduwe Anna Maria Janse van Jacobus Blanker 

- een huis en erf aan de Scheepstimmerdijk, groot 1 are 77 ca, kad. E 195 (+5) 

dat zij enkele jaren later, in 1866, weer verkoopt aan Johan George Bethe.4 (-5) 

 

Het bevolkingsregister van Zierikzee meldt dat Dilis op 15.8.1864 is vertrokken naar 

Breda; in het Bredase bevolkingsregister is echter geen inschrijving te vinden. Uit andere 

bron is bekend dat Dilis onder de naam Theodorus is toegetreden tot de Trappistenorde. 

Hij is op 7.9.1871 gekleed en op 2.10.1873 tot priester gewijd in de abdij van Westmalle 

(België). Daar heeft hij onder andere als "bekwaam leermeester in technisch en 

bouwkundig tekenen" les gegeven aan de tekenschool, en in de periode 1885-1887 

leiding gegeven aan de bouw van een nieuwe kerk met gastenhuis voor de abdij.5 

 

Uit het bevolkingsregister van Zierikzee en het vreemdelingenregister van de stad 

Antwerpen is verder op te maken dat Anna Cornelia zich in augustus 1873 in Antwerpen 
                                                           
1 GA Schouwen-Duiveland, Archief van de dienstdoende schutterij der stad Zierikzee, Register van 

ingelijfden. 
2 GA Schouwen-Duiveland, Kadastrale legger Zierikzee, art. nr. 1359. 
3 Zeeuws Archief, Memories van successie, kantoor Zierikzee, Reg. IV nr. 5016, 1856. 
4 GA Schouwen-Duiveland, Kadastrale legger Zierikzee, art. nr. 2296. 
5 Het voorgaande berust op informatie van het Archief van de Achelse Kluis, en op Jan B. van Damme 

o.c.r., Geschiedenis van de Trappistenabdij te Westmalle (1794-1956), De Nederlandsche Boekhandel, 

Antwerpen-Amsterdam, 1977, pp. 213 en 242. 
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vestigt. Catharina Jacoba volgt haar in februari 1875, Adriana Maria en haar moeder 

Anna Maria Janse komen in februari 1881 over. De dochters gaan de kost verdienen als 

dienstmeid, de moeder trekt in bij Anna Cornelia.6 

 

In samenhang met dit stapsgewijze vertrek worden ook de panden in Zierikzee te gelde 

gemaakt. Rond 1873 worden de panden in de St. Lievensstraat en op de Botermarkt 

verkocht aan Jacob Leeuwe Lambrechtszoon. (-2/3) 

 

Op 12.1.1881 volgt de publieke verkoop van 

- een huis en erf op de Lammermarkt, wijk B nr. 264, kad. A 191, groot 3 are 38 ca 

- een huis en erf in het ’s Heer-Arendsslop, wijk A nr. 395, kad. A 1411, groot 96 ca. 

Het eerste pand wordt voor f 428 verkocht aan Cornelis Rombouts, het tweede voor f 

225 aan Wilhelmus Godefridus Schouten.7 (-1/4) 

                                                           
6 Zie resp. de nrs. 31647, 34375, 48395 en 52882 van het Vreemdelingenregister van de Stad 

Antwerpen. 
7 GA Schouwen-Duiveland, Kadastrale legger Zierikzee, art. nr. 1359. Zie ook het transport voor notaris 

Jakob Moolenbergh te Zierikzee op 12.1.1881 (akte 1803). 


