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ENKELE REACTIES EN AANVULLINGEN OP 
“DIE HERKOMS VAN DIE DE KLERKS” 

 
Bovengenoemd artikel van de hand van Eben De Klerk over de oudst bekende 
generaties De Klerk verscheen in Familia nr. 1 van dit jaar. Hoewel het een zeer 
verdienstelijk artikel magworden genoemd is de schrijver wat de Zeeuwse gegevens 
betreft toch in enkele valkuilen beland. Door het verlies van het rouwboek van 
Serooskerke in de Tweede Wereldoorlog kan men daar gemakkelijk in terecht komen. 
In eerste instantie werd ik daarop geattendeerd door de heer H.LJ. van der Linden van 
de Genealogische Werkgroep Walcheren. Zijn bevindingen wil ik hier gaarne 
presenteren samen met nog enkele aanvullingen. 
 
Pieter de Clerck, wiens weduwe Sara Cochet samen met zijn kinderen in 1688 naar 
Zuid-Afrika vertrok, wordt meestal vermeld als Pieter Abraham(se) de Clerck zowel bij 
zijn belijdenis te Serooskerke op 5 januari 1670 als bij de dopen van zijn kinderen. 
Abraham of Abrahamse is niet zijn tweede naam doch een patroniem, dat wil zeggen dat 
de naam van zijn vader Abraham is. Inderdaad is er in Serooskerke een Abraham de 
Clercq die met zijn vrouw Adriaenken Joos Onoff aldaar de volgende kinderen laat 
dopen: 
 

1. Susanna 5-10-1631 getuigen Michiel Cornelis, Janneken Joos. 
2. Aernout geb/ged 8/9-lO-1635 get. Anthonij de Clerck, Piertje Jacobs Jans. 
3. Stoffelijntje 3-1-1638 get. Anthoni de Jager, Jan de Gelcke, Susanneken Cornelis, 

Petronella Lievensen. 
4. Susanneken 12-5-1641 get. Lowijs Michielsen, Michiel Adriaens Geus, Hiobken 

Jans Moy, Christijntje Wisse. 
5. Pieter 4-10-1643 get. Jan Syx, Mari Jacobs. 
6. Adriaenken 2-4-1646 get. Tobias de Jager, Jacob Adriaenssen Fervaet, Tanneken 

Coster, Janneken Henderix.  
Volgens het lidmatenboek van Serooskerke komen op 29 december 1634 
“Abraham le Clercq van Westzouburg en Adriaentje Onoff sijn vrouwe” met 
attestatie in Serooskerke aan. 

 
Dat Pieter de zoon is van Abraham de Clercq wordt ook nog aannemelijk gemaakt door 
het feit dat Stoffelijntje en Adriaantje, die zeer waarschijnlijk zijn zusters zijn, als 
doopgetuigen van zijn kinderen optreden. Uit zijn huwelijk met Sara Barendts Cochet 
werden te Serooskerke vijf kinderen gedoopd: 
 

1. Abraham ged 18-5-1670 get. Barent Jansen Corcet, Stoffelijntje Abr. de Clerkck. 
2. Abraham ged 11-10-1671 get. Engel Franssen, Stoffelijntje Abrahams de Clerck. 
3. Barendt ged 14-1-1674 get. Cornelis Crijnsen, Vijntje Joos van Vooren. 
4. Jannetje ged 3-5-1676 get. Meus Claessen, Janneken Joos van Veurne. 
5. Joos ged 16-10-1678 get. Marinus Sijs, Adriaantje Abrahams de Cleck. 

 
Gezien het bovenstaande kan de in het artikel genoemde overlijdensdatum van Pieter 
de Clerck (juni 1678 te Middelburg) niet juist zijn want Pieter is dan pas 35 jaar oud en 
niet 44 zoals in het overlijdensregister wordt vermeld. Ook wordt bij de 
doopinschrijving van het laatste kind Joost niet vermeldt dat de vader overleden is wat 
wel gebruikelijk was indien de vader was gestorven. Het is aannemelijk dat Pieter is 
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overleden te Serooskerke (het begraafboek over die jaren ontbreekt) en wel tussen de 
doopdatum van Joost 16-10-1678 en 19 mei 1686, de datum waarop een nieuwe 
lidmatenlijst wordt opgemaakt. Op die lijst staat alleen Sara Couchet vermeld met in de 
marge geschreven “Na de Kaap”. 
 
Sara Barentsz Cochet wordt op 5 April 1670 ingeschreven in het lidmatenboek van 
Serooskerke: Is aengecomen met goede attestatie van Oostsouburgh Sara Barentsz. Zij is 
de dochter van Barent Jansz Coché (Cousiee) en Jannetie Joosse van Vooren. 
 
Zij lieten te Oostsouburg twee kinderen dopen in 1653 en 1655 maar helaas ontbreekt 
de doopinschrijving van Sara. 
 
Een aanwijzing voor de Franse herkomst van het geslacht de Clerck is de inschrijving 
van Anthoni le Clercq (waarschijnlijk een broer van Abraham; zie de doopgetuigen van 
zijn kinderen) in het lidmatenboek van Serooskerke: Den 1 april 1623. Met attestatie 
uut de Franse kerk tot Middelburg Anthonie le Clercq. In de Waalsche fiches op het 
Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag konden geen nadere gegevens over 
bovengemelde leden van het geslacht de Clerck worden gevonden. 

C.E. Hulstaert 


