
Hierna worden de onwikkelingen geschetst van de familie Dellaert in
IJzendijke. De 70e verjaardag van Olga Dellaert, op 8 augustus 2002 was
de aanleiding om hier mee te starten. Inmiddels is dankzij de aanvullingen
van veel kanten, de scope veel breder geworden. Wel is de tak van Carolus
- Aloys - Camiel sterker vertegenwoordigd in foto's dan de andere takken.
Bijdragen om dit meer in evenwicht te brengen zijn welkom. De teksten en
beelden zijn het laatst vernieuwd op 3 januari 2007. De belangrijkste
wijzigingen tov de vorige versie: de foto's van Lima Dellaert, de gegevens
over het pachtcontract van Aloys Dellaert in Rock Valley en de relatie
tussen de tak IJzendijke en Westdorpe. De volgende personen wil ik
danken voor hun inbreng vanaf de start:(in alfabetische volgorde): Nelly de
Nijs-Bonte (voor de vele foto's en tips), Mimmie en Jacques Clarijs (ook
voor de vele foto's en tips), George van Damme, Marianne Magner-van
Damme, Agatha Dellaert, Aloys Dellaert, Eugene Lucien Dellaert, Johan
Dellaert, Olga Dellaert, Marc de Dobbelaere, Simonne van Frachem,
Marianne Hoogeboom, Rob Plasschaert en Shanti Kiesenberg (voor het
scannen).
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Deze beschrijving van de IJzendijkse familie Dellaert is bedoeld als een
aanvulling op de stamboom gegevens, die dankzij het voorbereidende werk
van o.a. Rob Plasschaert bekend zijn. Vrijwel alle stamboomgegevens zijn
hieruit afkomstig. Deze stamboom is terug te vinden via
http://home.planet.nl/~robplasschaert .Het doel van deze publicatie is om bij
die stamboomgegevens een beeld te krijgen van de mensen, hun
belevenissen en ontwikkelingen in hun omgeving. Hiervoor is gebruik
gemaakt van veel bronnen. Enkele bronnen, naast de hiervoor genoemde
personen zijn: de al genoemde Dellaert stamboom van Rob Plasschaert, de
website van het Zeeuws Archief (met name de ISIS database), publicaties
van de Heemkundige Kring West Zeeuwsch-Vlaanderen (de nummers 1, 3
en 8 over respectievelijk boerderijen in Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke),
het boek IJzendijke oud en nieuw van J.Ch. Cornelis, het boek met de
stamboom van de familie Wijffels, de landkaartenreeks van K.J.J. Brand.
Voor meer informatie of verbeteringen: ronald@buijsse.com of
+31-654-782-760. Al het materiaal is gerangschikt naar datum van
geboorte, huwelijk, overlijden, verandering in woonsituatie e.d. Zie ook
www.dellaert.nl.
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Dit is een overzicht van de IJzendijke tak van de Dellaerts, die haar
oorsprong vindt bij Johannes Fransiscus I en daarna Johannes Fransiscus
II, die op 1 maart 1830 naar IJzendijke komt en 8 kinderen krijgt, waarvan er
4 tot op volwassen leeftijd overleven. De Dellaerts komen voort uit de
takken van Carolus en August. Carolus krijgt zelf 11 kinderen (waarvan 9
zoons) en 39 kleinkinderen. Augustus krijgt 9 kinderen (waarvan 5 zoons)
en 27 kleinkinderen. Opvallend daarbij is dat 3 van de 4 huwbare kinderen
van Johannes (Johanna, August (1e huwelijk) en Barbara) trouwen met
kinderen van de familie Doens uit de Pieterspolder. In de 3e generatie,
vanaf ongeveer 1900, is vooral het grote aantal kinderen (11) van de familie
Eugene Dellaert-Haeck, dat de grootste stempel zet op de nu nog
aanwezige Dellaerts in IJzendijke. Buiten IJzendijke zijn vertakkingen van
de 3e en latere generaties Dellaerts uit IJzendijke vooral te vinden in Breda,
Den Haag en Den Bosch. Op 1 maart 2005 was de IJzendijke tak van de
Dellaerts 175 jaar in Nederland.
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Een 2e Nederlandse Dellaert tak is de Dellaert tak uit Westdorpe, met niet
Johannes Fransiscus Dellaert maar Fransiscus Johannes Dellaert als
stamvader. Deze familie is o.a. betrokken bij Brouwerij de Duif. Uit deze
familie stammen Jan en Maurice Dellaert. Jan Dellaert is de teamgenoot
van Albert Plesman bij de oprichting van Schiphol. Zie
www.inghist.nl/onderzoek/projecten/BWN/lemmata/bwn/dellaert. Foto's van
hem zijn te vinden in http://beeldbank.nationaalarchief.nl, zoeken op
Dellaert. Voor detail info over de brouwerij, zie www.renno.nl/zbier/duif.html.
Maurice Dellaert heeft zijn hele carierre voor de KLM gewerkt en heeft veel
van zijn herinneringen vastgelegd in "Jeugdherinneringen van M. Dellaert",
Sas van Gent, Heemkundige Kring (ca 1982), 4 delen, te raadplegen bij de
Zeeuwse Bibliotheek en via de website www.dellaert.nl onder het hoofdstuk
"Documentatie".
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De bron van de Dellaerts, zoals tot nu toe achterhaald tot 1620, ligt in
Kluizen, iets ten noorden van Gent, aan de westelijke oever van het Kanaal
van Gent naar Terneuzen. De 4e bekende generatie Georgius Dellaert,
geboren 24 september 1736 in Kluizen als zoon van Petrus, trouwt op 5
januari 1761 met Joanna van de Winckele in Assenede. Vervolgens gaat
hun kleinzoon, Johannes Fransiscus, in 1830 naar Nederland. De kleinzoon
Jacobus Francies van een andere zoon van Petrus, Livinus, uit zijn eerste
huwelijk, gaat rond 1821 naar Westdorpe.
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Rond 1761. Georgius trouwt in 1761 met Joanna Maria Catherina van de
Winckele en sterft in 1809 in Assenede. Zij krijgen 9 kinderen waaronder 4
zoons, waaronder Joahnnes Fransiscus (zie hierna) en 5 dochters,
waaronder Elisabeth en Agatha.
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Rond 1700: de situatie in West Zeeuws Vlaanderen volgens de kaarten van
K.J.J. Brand. Bovenstaande kaart geeft de situatie weer in 1700, die
verandert na 1702 (inpoldering Grote Jonkvrouwpolder) en na 1740
(inpoldering Zachariaspolder, zie kaart hierna). IJzendijke, ooit gesticht in
1200, verdwenen door overstromingen rond 1400, is op een iets andere
plaats uit het water opgebouwd rond 1570. Eerst als vesting voor de
Spanjaarden (door Parma, in 1584) en daarna als vesting voor de Prins van
Oranje in 1604. Deze vestingstructuur is in 1700 en ook tot op heden
duidelijk zichtbaar.
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Situatie rond 1830. In 1740 is IJzendijke definitief afgesloten van het water
door de inpoldering door Zacharias Paspoort (grootvader van Willem
Schorer), van het eerste deel van de Zachariaspolder, tot wat nu nog heet
de Grote Put. Dit is de situatie vanaf 1750, dus ook op het moment dat
Johannes Fransisus I, zoon van George, in 1763 in Assenede (zie kaart,
links van Sas van Gent) geboren wordt. Het tweede gedeelte van de
Zachariaspolder wordt in 1774 ingepolderd (bron: IJzendijke, oud en nieuw,
kaart C en pagina 55).

8Versie 3 januari 2007



De stamvader van de IJzendijke tak, Johannes Dellaert. Geboren op 1
augustus 1799 in Assenede: Johannes Fransiscus Dellaert II, als zoon van
Johannes Franciscus I en Levina de Roo. Hij komt op 1 maart 1830 naar
IJzendijke als koster. Op 9 maart 1837 trouwt Johannes met Joanna Jacoba
Mergaert uit Houcke (Belgie). Hij krijgt in 1838 2 zoons, Eugene en George,
die echter al bij de geboorte, op 22 augustus 1837 net als de moeder,
overlijden. Op 27 november 1838 trouwt hij, 39 jaar oud, met Carolina
Fransisca van Hijfte, 25 jaar oud, en weduwe van Johannes Fransiscus
Gabriel. Zij heeft 1 zoon van 12 jaar, Petrus Joannes Gabriel, geboren 22
augustus 1826, die op 5 juni 1852 tot priester gewijd wordt in Hoeven.
Johannes en Carolina krijgen nog 6 kinderen: Johanna (23 dec 1839),
Carolus of Charles (2 maart 1842), Maria (5 dec 1844; ze wordt maar 8 jaar
oud), Augustus (25 okt 1847), Barbara (3 juni 1850) en Ludovica (11 maart
1853; ze wordt maar 3 jaar oud).
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Geboren op 22 maart 1813 wordt Carolina van Hijfte. Ze is de moeder van
Petrus Joannes Gabriel, geboren 22 augustus 1826, wiens vader, Johannes
Fransiscus Gabriel, in 1838 overlijdt. Op 27 november 1838 wordt ze op 25
jarige leeftijd de 2e echtgenote van Johannes Dellaert, die dan 39 is en
wordt daarna moeder van Johanna, Carolus, August en Barbara en de 2 op
jongere leeftijd gestorven kinderen Maria (8 jaar) en Ludovica (3 jaar).
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Tak Johannes. Petrus Gabriel wordt geboren, als zoon van Carolina van
Hijfte, de latere 2e vrouw van Johannes Fransiscus Dellaert. Johannes
trouwde, 39 jaar oud, op 27 november 1838 in IJzendijke met Carolina
Francisca van Hijfte, 25 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: Bruid is weduwe
van Johannes Franciscus Gabriel (1796-12-7-1838); er was een zoon,
Petrus Joannes Gabriel, geboren 22 augustus 1826, professor aan het
Seminarie te Hoeven vanaf 24 mei 1858, overleden in Breda op 15 juli
1888.   Noot: wellicht dat er een datum niet klopt, omdat hieruit zou blijken
dat Carolina van Hijfte een zoon kreeg toen ze 13 jaar oud was.
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Rond 1830 (exact: 1806), als Johannes Fransiscus II naar IJzendijke komt,
is dit het grondplan van IJzendijke. Het is in de Franse tijd nog duideljk een
vesting. De vesting is nog zonder de katholieke kerk aan de
Koninginnestraat. Deze komt in 1841. Wel is er al de Hervormde kerk, die
tussen 1612 en 1614 gebouwd is en dan dus al bijna 200 jaar oud is.
Daarnaast is de situatie van 2 molens interessant: 1 in het zuid oosten
(gesticht in 1611, in 1860 overgegaan van de familie Carpreau naar de
familie Doens-Dellaert, tot de sloop in 1922) en 1 in het westen (gesticht in
1841, door de familie Cammaert-Doens en vanaf 1891 weer in het bezit van
de familie Bernard Doens-Barbara Dellaert; in gebruik tot in de dertiger
jaren). Dit is globaal de situatie zoals Johannes Fransiscus II Dellaert
IJzendijke aantreft, als hij op 1 maart 1830 start als koster/organist
vooruitlopend op de bouw van een volwaardige katholieke kerk in de
Koninginnestraat.
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In 1830 of later, na zijn 1e huwelijk in 1837 of na zijn 2e huweijk in 1838 of
na de bouw van de RK kerk in 1841, gaat Johannes Fransiscus wonen op
de hoek van de Koninginnestraat en de markt.
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Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen
Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba
Dellaert geboren, als 1e kind.
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Op 27 mei 1841 (Cornelis, blz.129) wordt na veel verwikkelingen i.v.m. het
niet verkrijgen van toestemming van de overheid, in IJzendijke uiteindelijk
een pas gebouwde eigen katholieke kerk geopend. Dit is de voorpagina van
de liederenbundel die ter gelegenheid van de opening gemaakt wordt (bron:
Archief van de RK Kerk IJzendijke in het Zeeuws Archief, Middelburg).
Johannes Fransiscus zal ongetwijfeld deze opening met zijn orgelmuziek
opgeluisterd hebben.
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Tak Carolus. Geboren: op 2 maart 1842, Carolus Augustinus Petrus
Dellaert, 2e kind en 1e zoon, van Johannes en Carolina. Deze foto is
wellicht rond 1870 gemaakt (oorlog tussen Fransen en Duitsers).
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Tak August. Geboren: op 25 oktober 1847 wordt de 2e zoon, Augustus
Dellaert geboren. Zijn zus Johanna is dan 7 jaar, zijn broer Carolus 5 en zijn
stiefbroer, Petrus Gabriel is dan 21 jaar.
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Tak Barbara. Geboren: op 3 juni 1850, Barbara Fransisca geboren, 5e kind
en 3e dochter van Johannes en Carolina.
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Geboren: op 11 maart 1853, Ludovica, de 6e kind, 4e dochter van
Johannes en Carolina. Ze wordt slechts 3 jaar oud.
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Overlijden van Carolina Fransisca van Hijfte op 5 december 1873, sinds
1838 echtgenote van Johannes Fransiscus Dellaert. Johannes is 5 jaar
hiervoor gestorven. Johanna is dan 34, Carolus 31, August 26 en Barbara
23. August en Barbara zijn dan nog niet getrouwd. Die trouwen 2 jaar later,
beide in 1875. In 1868, als Johannes overlijdt, heeft Carolus 1 zoon
(Camiel). Als Carolina overlijdt heeft Carolus 3 zoons (waaronder Aloys) en
1 dochter. Johanna heeft bij het overlijden van Johannes 4 zoons. Als
Carolina overlijdt heeft ze 5 zoons en 1 dochter.
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Locaties waar Dellaerts gewoond hebben. 1 = het dorp, met diverse locaties
daarbinnen (zie andere kaart). 2 = Boerenverdriet, waar de vrouw van
Johannes Franciscus vandaan komt. 3 = de boerderij van Doens in de
Pieterspolder, waar de echtgenoten van Johanna en Barbara en echtgenote
van August vandaan komen. 4 = de boerderij van Calon, waar de
echtgenote van Aloys Joseph Dellaert vandaan komt. 5 = Schorersgraf,
waar Aloys Joseph en later Camiel Petrus heeft gewoond. 6 = boerderij van
Achiel Haverbeke en Elodie Dellaert (dochter van Carolus). 7 = de
Oranjehoeve, boerderij van Eugene Dellaert, zoon van Aloys. 8 = de
boerderij waar Gustaaf, zoon van Carolsu heeft gewoond. 9 = de locatie van
"kostersplekje", een stuk land dat die naam gekregen heeft omdat het
beheerd werd door o.a. Gustaaf Dellaert en wellicht daarvoor ook Carolus
Dellaert.
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1 = 1e woonhuis van Johan Franciscus Dellaert. 2 = woonhuis van Johanna
Dellaert en Bernard Doens. 3 = woonhuis van Carolus Dellaert in de
Walstraat. 4/12 = het woonhuis c.q. smederij van August en later Amand
Dellaert. 6 = woonhuis c.q. uitspannerij van Aloys Joseph Dellaert tot 1917.
8 = woonhuis van Aloys Joseph Dellaert, op het Ravelijn, na zijn pensioen.
9 = de boerderij van Gustaaf Dellaert. 10 is woonhuis/boerderij van Eugene
Dellaert, zoon van Carolus. 11 = woonhuis van Carolus de Jaegher en
Marie Josephine Dellaert, als ze gaan rentenieren rond 1918.
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De verspreiding van de Dellaert familienaam in Nederland in 1993 (bron:
telefoonboek 1993)
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De verspreiding van de Dellaert familienaam in Belgie in 1993 (bron:
telefoonboek 1993)
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De teksten en beelden zijn met zorg verzameld. Desondanks zullen er op
diverse punten nog veel zaken ontbreken. Soms zullen ook de verkeerde
verbanden gelegd zijn. Alle aanvullingen, in de vorm van nieuwe of
verbeterde teksten en beelden, zijn van harte welkom bij Ronald Buijsse, te
bereiken via ronald@buijsse.com of via 06-54782760. Omdat dit document
nog in de opbouw fase is, zal er regelmatig een nieuwe update beschikbaar
komen. De datum van de versie wordt daarom steeds vermeld op de eerste
pagina. Voor de online versie en voor nog meer aan de familie Dellaert
verwant materiaal, zie www.dellaert.nl.
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