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Jeroen ter Brugge

Iedere archiefonderzoeker doet ze wel 
eens, de bijvangst van leuke, bijzondere, 
belangwekkende maar meestal onver-

wachte historische gebeurtenissen en feiten. 
Je bent er niet naar op zoek en ze zijn meest-
al voor de initiële zoektocht irrelevant, 
maar erg geschikt om nog eens wat mee te 
doen. In het kader van onderzoek naar de in 
Vlaardingen geboren kunstschilder en as-
suradeur Arij Pleijsier (1819-1879)1 stuitte 
ik op een laatste wilsbeschikking van zijn 
zuster Johanna/Jansje Pleijsier (1822-1903), 
die een fraaie inkijk in hun sociale achter-
grond en de maatschappelijke lotgevallen 
van een ongetrouwd gebleven dochter geeft. 
Hoe verging het een vrouw uit een redelijk 
welgesteld milieu in de negentiende eeuw, 
die ‘niet aan de man kwam’? Om hier een 
beeld van te krijgen, vormt de op 2 maart 
1878 eigenhandig te Vreeland geschreven 
uiterste wil van Jansje Pleijsier en die daags 
erna door notaris Suijck te Vreeland werd 
geautoriseerd het uitgangspunt.2 Samen met 
twee testamenten van latere datum is dit één 
van de weinige bronnen die in directe zin 
betrekking hebben op Jansje, waarmee zij 
een voor ons vrijwel onzichtbaar bestaan 
heeft geleid.3 Toch biedt deze enkele verhel-
derende gezichtspunten. Petit Histoire met 
representativiteitswaarde voor de sociale 
klasse waartoe zij behoorde en voor de po-
sitie van de vrouw in de negentiende eeuw. 
‘Jane Austen’ in Vlaardingen. 

Sociale achtergrond
Op 2 maart 1878 stelde Jansje in Vreeland 
haar laatste wil op papier. Waarom zij dat 

op dit moment deed, weten we niet. Ze was 
55 jaar oud en hoewel velen dat niet haalden, 
was ze ook nog niet hoogbejaard. Misschien 
was ze ziek, maar zwak van gestel zal ze niet 
zijn geweest, want ze zou hierna nog 25 jaar 
leven. Meer aannemelijk is dat ze in het han-
delen van haar broer Arij bij wie ze in Vree-
land inwoonde een voorbeeld zag. Hij schreef 
in januari 1878 namelijk zijn eigen testament, 
dat door notaris Suijck, tegelijk met dat van 
Jansje, op 3 maart daaropvolgend bekrach-
tigd werd.  Natuurlijk moest er enig vermo-
gen zijn om te verdelen. Zonder substantieel 
bezit was er geen directe aanleiding voor het 
opstellen van een testament. Hoewel zij geen 
onroerend goed en waardepapieren bezat, 
was Jansje in 1878 (nog) niet onbemiddeld. Ze 
bezat meubilair, contanten en sieraden, waar-
onder ongetwijfeld wat erfstukken. Jansje 
en Arij Pleijsier zijn de kinderen van Teunis 
Pleijsier (1787-1863) en Trijntje de Vlaming 
(1790-1876), die tot de Vlaardingse sociale 
bovenlaag behoorden. Teunis staat te boek 
als metselaar, maar was in 21ste eeuwse ter-
men een bouwondernemer. Vanaf de jaren 
1820 verdichtte de Vlaardingse binnenstad en 
vond aan de randen van de stad een stedelijke 
uitbreiding plaats. De vele stegen, sloppen en 
rug-aan-rug-straten zijn in deze periode ont-
staan, noodzakelijk geworden door de gestage 
bevolkingsgroei. Ongetwijfeld heeft Teunis 
Pleijsier in het bouwen hiervan zijn aandeel 
gehad en bij zijn overlijden zien we dat hij ook 
verschillende van deze huisjes aan en bij de 
Achterstraat (Kuiperstraat), Kortedijk maar 
ook in De Nieuwe Tuinen (Westnieuwland) 
in eigendom had. Ook was hij enige tijd re-
der met een tweetal vishoekers, die we in de 
jaarlijks verschijnende en in Vlaardingen uit-

Het lot van de ongetrouwde 
dochter Jansje Pleijsier

Jane Austen in negentiende eeuws Vlaardingen
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gegeven Naamlijst der Haringschepen terug-
vinden. Dat een ondernemer ook in de visserij 
actief was, kwam vaker voor. Verschillende 
welgestelde middenstanders en ondernemers 
hadden in de visserij een nevenbron van in-
komsten. Zoon Wouter Pleijsier (1816-1883)
was verschillende jaren stuurman/schip-
per op de hoekers van zijn vader, aan boord 
waarvan Arij Pleijsier een tweetal reizen 
meemaakte en die hem tot een aantal schil-
derijen inspireerden. Trijntje de Vlaming was 
een redersdochter en telgen van beide fami-
lies maakten in de achttiende en negentiende 
eeuw deel van de plaatselijke elite uit, die zit-
ting had in het stadsbestuur. Een viertal zoons 
van het echtpaar Pleijsier-De Vlaming kwam 
in de aannemerij terecht, zij het alle buiten 
Vlaardingen, een ander was koopman. De 
welstand van het echtpaar blijkt onder andere 
uit het overzicht van onroerend goed dat bij 
overlijden van Teunis en later Trijntje tot de 
te verdelen boedel behoorde. Aan de Hoog-
straat een tweetal huizen, een blok huizen aan 
de Kortedijk en twee aan een steeg die hierop 
uitkwam, een blok huizen aan de Achterstraat 
en nog een blok aan een steeg die hierop aan-
haakte en nog twee huizen aan het einde van 
het Westnieuwland. Het gezin woonde aan de 

Hoogstraat in een groot dubbel woonhuis met 
(hoge) stoep. Teunis had het in 1813 gekocht 
van Klaas Hoogendijk, voor fl.1.925,-, voor die 
tijd een fors bedrag.4 Aan de rechterzijde was 
de Remonstrantse Kerk gevestigd.5 Ongetwij-
feld is Jansje hier op 3 mei 1822 geboren en 
groeide er op. Het pand werd eind jaren 1950 
gesloopt ten behoeve van de aanleg van het 
Liesveldviaduct. Na het overlijden van Trijn-
tje de Vlaming in 1876 werd het verkocht aan 
Johannes Martinus den Boer, eigenaar van de 
kalkbranderij aan de Maasstraat.6 Den Boer 
verkocht het op zijn beurt in 1892 aan de Ge-
reformeerde Kerk die hier een verenigings-
ruimte vestigde en waar de koster van de er 
achterstaande Kuiperstraatkerk woonde.7  He-
laas zijn de boedelinventaris en -scheiding van 
de beide echtelieden niet bewaard gebleven en 
geven ook de Memories van Successie geen 
nadere inzichten in de andere bezittingen, 
maar die zullen voor Vlaardingse begrippen 
niet onaanzienlijk geweest zijn.8 Van zowel 
Teunis als Trijntje zijn pastelportretten, ge-
tekend door Arij Pleijsier, bewaard gebleven, 
die de maatschappelijke positie van het echt-
paar uitdrukken. Met name het portret van 
Trijntje de Vlaming bevestigt de welstand. 
Zij draagt de Vlaardingse redersdracht met 

Teunis Pleijsier (1787-
1863), metselaar/bouw-
ondernemer en reder te 
Vlaardingen en vader 
van Jansje Pleijsier. 
Pastelportret door Arij 
Pleijsier, circa 1840. 
(Particuliere collectie)

Trijntje de Vlaming 
(1790-1876),moeder 
van Jansje Pleijsier 
in Vlaardingse 
redervrouwendracht. 
Pastelportret door Arij 
Pleijsier, circa 1840. 
(Particuliere collectie)
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sluiermuts, gouden kap, zijnaalden, (halsket-
ting met) slot en zogenaamde ‘juwelen’ bellen. 
Hoogstwaarschijnlijk droeg ook Jansje de re-
dersvrouwendracht, gezien de onderdelen in 
edel metaal daarvan die in haar wilsbeschik-
king zijn opgesomd.
Jansje Pleijsier heeft tot het overlijden van 
haar moeder in het ouderlijk huis aan de 
Hoogstraat gewoond en bleef om onbekende 
reden ongetrouwd. Omdat zij kon testeren, 
zal dit niet aan haar verstandelijke vermogens 
hebben gelegen. Voor huwelijken in de hogere 
klassen gold dat binnen de eigen sociale kring 
een geschikte partner werd gezocht, die een 
vergelijkbaar vermogen in het huwelijk kon 
inbrengen. Of hier een probleem lag, weten 
we niet. Gezien het onroerend goed dat tus-
sen 1863 en 1878 in bezit bleef, lijkt het er op 
dat er geen financiële problemen bestonden 
die het uithuwelijken in de weg stonden. Hoe 
het ook zij, Jansje bleef ongehuwd en zolang 
zij nog thuis woonde kon haar staat met het 
geld van de ouders opgehouden worden. Hun 

overlijden bracht echter verandering in de 
situatie. Vanaf 1876 teerde zij in op het haar 
uitgekeerde erfdeel. Afgezien van mogelijk 
wat spaarrente nam haar vermogen geleide-
lijk aan af. Bij lagere standen zien we alleen-
staande vrouwen als winkelierster of kleine 
ondernemer, dan wel arbeidster of werkvrouw 

Arij Pleijsier (1819-
1879), zelfportet in 

pastel, circa 1845.
(Particuliere collectie)

Woonhuis van het 
gezin Pleijsier-De 

Vlaming (1813-1876) 
met gepleisterde 

voorgevel en hoge stoep 
aan de Hoogstraat. 

Foto Roovers, ca. 1950. 
Collectie Stadsarchief 

Vlaardingen.



17

optreden, maar dat was voor haar stand on-
denkbaar. Een moeilijke levensfase brak aan 
waarin zij afhankelijk werd van de toeschiete-
lijkheid van haar familieleden en gedwongen 
werd een relatief zuinig leven te leiden. 

Onder familie en op kamers
Arij Pleijsier moet na het overlijden van zijn 
en Jansje’s moeder een belangrijke rol in haar 
leven hebben gespeeld. Kort nadat het huis 
aan de Hoogstraat verkocht was, trok zij in 
bij haar broer in Huize Slotzigt, een buiten-
plaats aan de Vecht bij Vreeland.9 Het grote 
huis bood vermoedelijk voldoende ruimte 
om de vrijgezelle (schoon-)zuster en tante te 
huisvesten. Haar andere broers hadden allen 
vrij grote gezinnen en vermoedelijk zullen die 
minder gelegenheid hebben gehad haar op dat 
moment op te vangen. Jansje moet in Vree-
land een opvallende verschijning zijn geweest. 
Hoewel het dragen van klederdracht in grote 
delen van het land een bekend verschijnsel 
was, week de Vlaardingse redersvrouwen-

dracht sterk af van de daar aanwezige regio-
nale kleedwijze. Afgaande op het fonetische 
karakter van haar wilsbeschikking zal ze bo-
vendien in Vlaardings dialect hebben gespro-
ken. Hoe zij de tijd in Vreeland doorbracht, 
blijft onbekend en of de verstandhouding met 
de familieleden goed was, weten we ook niet. 
Wel maakte Arij zich zorgen om haar lot, 
mocht hij komen te overlijden. In zijn eigen 
testament spreekt hij de hoop uit dat ‘mijn 
Broeder Jacobus Pleijsier (1825-1895) zorgen 
zal voor mijn zuster Jans, die dan moeilijk bij 
haar [zijn echtgenote Dina Blom] in kan wo-
nen.’10 De geuite zorg was op zijn plaats. Of 
er in 1878 bij het opstellen van zijn testament 
voortekenen waren, is onbekend, maar op 12 
mei 1879 overleed hij plotseling, vermoedelijk 
aan een beroerte. Zijn voorspelling dat Jansje 
niet bij haar schoonzuster kon blijven inwo-
nen, kwam uit. Jansje vertrok kortstondig 
naar Vlaardingen en vertrok daarna richting 
Den Haag om bij haar broer Koos (Jacobus) 
in te gaan wonen. Deze bezat in Schevenin-

Huize Slotzigt, buiten-
plaats aan de Vecht bij 
Vreeland.
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gen een bloeiende bouwmaterialenhandel. 
In oktober 1898 keerde zij terug naar Vlaar-
dingen, waar zij bij zeilmaker Wouter Brou-
wer en diens vrouw Adriana de Ligt aan de 

Hoogstraat introk.11 Veel meer dan een kamer 
zal ze hier niet gehad hebben. Ruim vier jaar 
woonde zij hier nog tot zij ruim 80 jaar oud 
op 26 maart 1903 overleed. Opvallend is dat 
twee dagen tevoren de vrouw des huizes was 
overleden. 

De wilsbeschikkingen van 1878, 1891 en 
1903
Daags voor haar gang naar de notaris in Vree-
land, op 2 maart 1878, vertrouwde Jansje 
Pleijsier haar wilsbeschikking aan het papier 
toe. De uiterste wil geeft een gedetailleerde 
beschrijving van Jansje’s bezittingen, die uit 
contanten, sieraden, meubilair en huisraad 
bestond. Diverse familieleden worden speci-
fiek met voorwerpen bedacht. Uit de lijst valt 
een voorkeur voor haar broers Arij, Koos en 
Dirk Pleijsier, hun echtgenotes en kinderen en 
de vrouw van haar overleden broer Jan op. De 
beide andere broers Willem en Wouter en hun 
aanhang komen in het stuk niet voor. Het wa-
ren juist deze twee die in Vlaardingen woon-
den en het had voor de hand gelegen dat Jansje 
in 1876 bij één van hen was ingetrokken. Of de 
relatie met hen was al niet geweldig, waardoor 
ze naar de anderen moest uitwijken. Mogelijk 

Jacobus (Koos) Pleijsier 
(-), die zijn zuster 

Jansje enige tijd in 
Den Haag inwoning 

verleende. 
Collectie Stadsarchief 

Vlaardingen

Voorbeeld van de 
schrijfwijze van Jansje 
Pleijsier op het omslag 

van haar uiterste wil in 
1878. (Regionaal His-

torisch Centrum Vecht 
en Venen. Notarieel 

Archief inv.nr. 2420)
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lag hier de oorzaak voor het feit dat zij niet 
in de wilsbeschikking voorkomen. De opge-
somde goederen geven het beeld van een ‘net-
te’ inboedel, die echter niet omvangrijk was. 
Vreemd is dat niet want meer dan een kamer 
zal haar in Huize Slotzigt niet ter beschikking 
hebben gestaan. Naast de inrichting vallen de 
klederdrachtsieraden op. Dit zouden erfstuk-
ken van haar moeder kunnen zijn, maar het 
lijkt er op dat deze door haar zelf gedragen 
werden. Trijntje de Vlaming droeg immers 
een kap met krullen, terwijl de uiterste wil 
expliciet een oorijzer met boeken vermeldt. 
Haar moeder stamde uit een typisch redersge-
slacht, Jansje had met haar vaders familie een 
meer stedelijk/landelijke achtergrond, waar 
boeken op de hoofdtooi goed bij pasten. 
Jansje zal als kind hebben leren lezen en 
schrijven, maar gezien de gebrekkige spelling 
en stijl heeft zij die kennis in haar lange leven 
weinig toegepast. De zinsbouw doet impulsief 
en enigszins kinderlijk aan. De ongeoefend-
heid in het schrijven komt nog het meest tot 
uitdrukking in de spelfouten en het ontbreken 
van hoofdletters en interpunctie. Het lijkt er 
op dat zij weinig correspondeerde en ook wei-
nig las. Veel woorden heeft ze fonetisch geno-
teerd en wat het stuk voor ons vooral bijzon-
der maakt, is dat zij het in spreektaal op papier 
heeft gesteld, alsof je het haar hoort vertellen. 
Zoals prof. C. van Bree in zijn artikel over het 
Vlaardingse dialect heeft laten zien, werd in 
het 19e eeuwse Vlaardingen (en ook daarna 
nog wel) met een onderscheidend klank-, 
vorm en zinsleer gesproken.12 Met name de 
klankleer had zijn aandacht en het aardige is 
dat Jansje’s codicil ten minste voor een deel in 
dit oude Vlaardings is gesteld. Dit Vlaarding-
se dialect is een samenstel van kenmerkende 
eigenaardigheden in de uitspraak van woor-
den. Deze woorden werden elders wellicht op 
gelijke wijze uitgesproken, maar niet in het 
samenstel zoals hier. Het meest kenmerken-
de is het niet uitspreken van de letter H van 
woorden die met deze letter beginnen en het 

juist uitspreken van de H aan het begin van 
woorden of lettergrepen die met een klinker 
beginnen, de zogenaamde ‘hypercorrectie’. 
Jansje doet dit ook, zij het niet consequent: 
onderd in plaats van honderd en teehemmer in 
plaats van thee-emmer. Ook het weglaten van 
de meervouds-N komt verschillende keren 
voor: overlijde en goude. Mogelijk ook tot het 
Vlaardings behoren Higenhandig met hyper-
correcte H en een I in plaats van EI, en SC (sk)
voor woorden met SCH, zoals in nalaatenscap 
en scaar. De sk-klank komt langs gehele Ne-
derlandse kust voor, net zoals dat met de H-
variaties het geval is. Opvallend is ook het 
weglaten van de T in het woord ‘iets’ (ies). Tot 
de fonetisch geschreven woorden mogen we 
onder andere rekenen: sifonjaar (chiffonnière) 
en sarevis (servies). Echte schrijffouten zijn er 

Handtekeningen  van 
Jansje Pleijsier, door 
haar geplaatst ter 
bekrachtiging van 
haar testamenten in 
respectievelijk 1878, 
1891 en 1900
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ook: verkraar in plaats van verklaar en vree-
vanld waar Vreeland bedoeld wordt. 
De uiterste wil van 1878 zou niet haar laatste 
zijn. Niet alleen kwamen sinds het opstellen 
ervan diverse begunstigden te overlijden, ook 
moet Jansje bezittingen hebben afgestoten, 
al dan niet financieel gebrek. Op 23 januari 
1891 maakt zij voor notaris Anthony Knotte-
belt in Vlaardingen een testament op, waarbij 
ze de voorgaande herriep.13 Een beschrijving 
van na te laten eigendommen en begunstig-
den maakt er nu geen onderdeel van uit. Dat 
was ook niet nodig want zijn benoemde haar 
broer Dirk als universeel erfgenaam. De ver-
standhouding met de overige familieleden zal 
veranderd zijn, in ieder geval genoot Dirk de 
voorkeur. Op 4 juli 1900 was een nieuw tes-
tament nodig. Dirk Pleijsier was kort tevoren 
overleden en bij notaris Knottebelt liet Jansje 
nu diens dochter Catharina Pleijsier (1866-
1943) te Rotterdam aanwijzen als enig erfge-
name.14 Toen Jansje ruim twee jaar later over-
leed, trok het nichtje korte tijd in de woning 
van haar overleden tante. Gedurende een paar 
maanden zal zij de boedel hebben opgeruimd 
en de formele zaken hebben afgerond.15 Van 
de successie werd aangifte gedaan en de con-
clusie was in de papieren weerslag daarvan 
kort en krachtig: ‘Dat de nalatenschap van 
de erflaatster uit niets anders bestaat dan 
inboedel’. Geld of andersoortige waardepa-
pieren waren er hoegenaamd niet (meer) en 
ook de inboedel stelde niet veel meer voor. De 
waarde van het totaal werd op fl.250,- geschat. 
Na aftrek van de begrafeniskosten van fl. 80,-  
resteerde voor het nichtje fl. 170,-.16 In haar 
uiterste wil had Jansje de wens uitgesproken 
dat ze een fatsoenlijke begrafenis zou krijgen 
en had daar fl.150,- voor gereserveerd. Toen 
zij in 1903 ter aarde werd besteld zal de bij-
zetting vermoedelijk iets minder fatsoenlijk 
(lees: naar haar stand) zijn geweest dan ooit 
haar intentie was...

Jane Austen in Vlaardingen
Onbewust gaan de gedachten bij het schetsen 
van de levensloop van Jansje Pleijsier naar de 
beroemde reeks romans van de Engelse Jane 
Austen, waarin de vaak moeizame maat-
schappelijke verhoudingen in de vroege ne-
gentiende eeuw centraal staan. Doordrenkt 
van conventies die gepaard gingen met de 
standensamenleving en die het op het irratio-
nele af individuen onmogelijk maakte zich te 
ontplooien of uiten. Met name de roman Pri-
de and Prejudice (in 1813 gepubliceerd)17 toont 
hoe mensen verstrikt konden raken in forme-
le maar vaak juist informele regels en gedra-
gingen. Waren het in Pride and Prejudice de 
zusters Bennett die als vrouw naast de erfe-
nis van het familiegoed grepen en vervolgens 
krampachtig en vaak vertwijfeld aan de man 
trachtten te komen, bij de Pleijsiers was het 
Jansje die als ongehuwde vrouw overgeleverd 
werd aan haar familie en maatschappelijke 
omgeving. Het standsbewustzijn verhinderde 
een praktische aanpak van de problemen en 
stond de bloei van talenten en wellicht ook het 
volgen van het hart in de weg. 
Natuurlijk weten we te weinig van Jansje’s ka-
rakter en haar persoonlijke wensen al dan niet 
een relatie aan te gaan, toch is de parallel met 
de Bennetts evident. Gevangen in de sociale 
klasse en een drang de status zo lang mogelijk 
op te houden.  

Bijlage: Uiterste wil Jansje/Johanna 
Pleijsier, 2/3 maart 1878

Voor het gemak van de lezer is de tekst van de 
wilsbeschikking na de transcriptie in modern 
Nederlands weergegeven, met verklarende en 
toelichtende eindnoten.
De eerste vier regels staan vermeld op de (bij 
deponering van het document) verzegelde en-
veloppe:
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‘ik jansje pleijsier verkraar dat dit 
papier mijn eigenhandig gescreeven
en onderteekende uitersten wil bevat
jansje pleijsier’

Uiterste wil:

1) ‘vreeland twee maard 1878
2) met mijn higenhand gescreven.
3) ik wil na mijn overlijde dat mijn na-

laatenscap
4) zoo verdeeld word aan mijn broeder Arri
5) drie onderd gulde en een tafvelkleet en 

een
6) wastafvel en een teehemmer en ketel.
7) en aan dogter Antonette een goude ket-

ting
8) met een juweel slot, en aan zijn dogter 

betsij
9) en aan zijn dogter Anna een paar juweele 

belle
10) en een lepel en vork voor Anna.
11) en voor mijn zuster dina een paar juweel-

le spelde,
12) en voor kor en Arri een paar juweelle 

spelde,
13) en voor elk een kop en schotel,
14) en voor marije en suzanna mijn siefonjaar
15) en een bloemme glas en kelterje,
16) en voor mijn zuster pitje de weduw ple-

ijsier
17) vijtig gulde en een paar goude naaldes,
18) en voor aar zoon wouter mijn pandulle
19) en voor de andere kindere mijn goude 

hijsser en boekke,
20) en aan mijn broeder dirk drie onderd gul-

de
21) en mijn bet met alles wat er bij hoord en 

voor
22) zijn vrouw en kindere al mijn lijfgoed.
23) en een spigel en doofpot en een tinne wa-

ter vles
24) en twee botervlojes en borjes en teeblat en 

sarevis,
25) en twee pareplus twee stoofve en meer 

keinigheede
26) en de vrouw van broeder dirk mijn ket-

ting en scaar
27) en vingerhot en aar dogter kor mijn brei-

manje
28) en breipen en aar dogter netje mijn knipje
29) en een zilver doosje
30) en aan mijn broeder koos onderd gulde
31) en zijn dogter jansje en marije een paar 
32) juweele belle met parele en aan zijn dogter 

Anna
33) en vlakon en zilver doosje
34) en mijn verlange is een vazoedelijke be-

gravenis
35) daar hep ik voor gereekend onderd vijftig 

gulde
36) mag er ies over weeze dat is voor de kin-

dere
37) van dirk
38) af geveeve aan de notares zuik vreevanld 
39) jansje pleijsier’ 

Aan het moderne Nederlands aangepaste ver-
sie van de wilsbeschikking:
 
Ik Jansje Pleijsier verklaar dat dit
document mijn eigenhandig geschreven
en ondertekende uiterste wil bevat.
Jansje Pleijsier

1) Vreeland, 2 maart 1878
2) Met mijn eigen hand geschreven.
3) Ik wil na mijn overlijden dat mijn nala-

tenschap
4) zo verdeeld wordt: aan mijn broer Arij18

5) driehonderd gulden, een tafelkleed en 
een 

6) wastafel19 en een thee-emmer en ketel20.
7) en aan dochter Antoinette21 een gouden 

ketting
8) met een juwelen slot22 en aan zijn dochter 

Betsy23

9) en aan zijn dochter Anna24 een paar juwe-
len bellen25

10) en een lepel en vork26 voor Anna.
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11) en voor mijn zuster Dina27 een paar juwe-
len-spelden28

12) en voor Kor29 en Arij30 een paar juwelen-
spelden31

13) en voor elk van hen een kop en schotel
14) en voor Marie32 en Suzanna33 mijn chif-

fonnière34

15) en een bloemenglas35 en keldertje36

16) en voor mijn zuster Pietje de weduwe Ple-
ijsier37

17) vijftig gulden en een paar gouden naal-
den38 

18) en voor haar zoon Wouter39 mijn pendu-
le40

19) en voor de andere kinderen mij gouden 
ijzer en boeken41

20) en aan mijn broer Dirk42 driehonderd 
gulden

21) en mijn bed met alles dat er bij hoort en 
voor 

22) zijn vrouw en kinderen43 al mijn lijfgoed44

23) en een spiegel en doofpot45 en een tinnen 
waterfles46

24) en twee botervlootjes47 en bordjes en 
theeblad en servies48

25) en twee parapluies, twee stoven49 en meer 
kleinigheden

26) en de vrouw van broer Dirk50 mijn ket-
ting en schaar51

27) en vingerhoed en haar dochter Kor52 mijn 
breimandje53

28) en breipen en haar dochter Netje54 mijn 
knipje55

29) en een zilver doosje56

30) en aan mijn broeder Koos57 honderd gul-
den

31) en zijn dochter Jansje58 en Marie59 een 
paar

32) juwelen-bellen met parels60 en aan zijn 
dochter Anna61

33) een flacon62 en zilver doosje63

34) en mijn verlangen is een fatsoenlijke be-
grafenis

35) daar heb ik voor berekende honderd gul-
den

36) Mag er iets over wezen [dan] is dat voor 
de kinderen

37) van Dirk64

38) Afgegeven aan notaris Suijck65, Vreeland.
39) Jansje Pleijsier.
 
Noten
1. Jeroen ter Brugge; ‘Zeeschilder Arij Pleijsier’, in 
Scheepshistorie. Het schaalmodel als reconstructie, nr.21, 
(Emmen, 2016), p. 114-123.
2. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, No-
tarieel Archief inventarisnummer 2420, 1878 - acte 7. 
3. Van Jansje Pleijsier is bijvoorbeeld ook geen portret 
(geschilderd of fotografisch) bekend. 
4. Stads Archief Vlaardingen (SAV) Notarieel Archief 
inv.nr. 93, acte 102 d.d. 26 april/10 mei 1813 (zelfde acte 
in het Frans: acte 130).
5. Zie o.a. SAV Rechterlijk Archief inv.nr. 91, fol. 119r 
d.d. 30 april 1810.
6. SAV Notarieel Archief inventarisnummer 83, d.d. 7 
en 14 1876.
7. SAV Notarieel Archief inventarisnummer 265, d.d. 
24 februari 1892.
8. Helaas ontbreken in het SAV Notarieel Archief 230 
(1876) de acten 51, 61, 68, 90 en 104. Nationaal Archief 
(NA) toegang 3.06.05  Memories van Successie inventa-
risnummer 5035 reg. 3/134 en 5048 reg.4-5/1927.
9. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, Be-
volkingsregister Vreeland sectie G, blad 257. 
10. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, No-
tarieel Archief inventarisnummer 2420, 1878 – acte 8.
11. SAV, Bevolkingsregister, deel H 101-5 en deel 6 blad 
95.
12. C. van Bree, in Historisch Jaarboek Vlaardingen, 
(Vlaardingen,1990.), 105-117.
13. SAV, Notarieel Archief 1891, acte 20, d.d. 23 januari 
1891.
14. SAV, Notarieel Archief 1900, acte 210, d.d. 4 juli 
1900.
15. SAV, Bevolkingsregister, deel 6 blad 95.
16. NA toegang 3.06.05 Memorie van Successie inven-
tarisnummer 6906 reg. 9/546.
17. Jane Austen; Pride and Prejudice: a Novel (Londen 
1813).
18. Arij Pleijsier (Vlaardingen 1819-Vreeland 1879), 
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oudere broer van Jansje, kunstschilder en assuradeur, 
getrouwd met Gérardine Cornélie Jeannette Blom (Am-
sterdam 1829-Parijs 1900)
19. Een houten meubel met natuurstenen, vaak mar-
meren, bovenblad waarop het lampetstel (waterkan en 
schaal) stond. 
20. Thee werd in deze tijd nog niet in de keuken bereid 
maar in de salon of woonkamer. Het hete water werd 
uit de koperen of zilveren ketel, die in een vaak sier-
lijke thee-emmer werd warm gehouden, in een trekpot 
gegoten, waarin zich de theebladeren bevonden. De 
getrokken thee kon vervolgens in de kopjes (‘bakken’) 
geschonken worden. 
21. Cathérina Antoinette Pleijsier (Amsterdam 
1857-Oegstgeest 1942), ongetrouwd gebleven oudste 
dochter van Arij Pleijsier en Gérardine Cornélie Jean-
nette Blom en nichtje van Jansje Pleijsier. 
22. Slot van een halsketting bezet met edelstenen, mo-
gelijk diamant. 
23. Otteline Marie Elisabeth Cornélie Pleijsier (Am-
sterdam 1858-Parijs 1933), ongetrouwd gebleven tweede 
dochter van Arij Pleijsier en Gérardine Cornélie Jean-
nette Blom en nichtje van Jansje Pleijsier.
24. Johanna Susanne Wilhelmine Pleijsier (Amsterdam 
1859-Waterford/Ierland na 1930), ongetrouwd gebleven 
derde dochter van Arij Pleijsier en Gérardine Cornélie 
Jeannette Blom en nichtje van Jansje Pleijsier.
25. Oor- of mutsenbellen, behorende tot de Vlaardingse 
klederdracht, met edelstenen, mogelijk diamanten.
26. Lepel en vork, oftewel een couvert (altijd zonder 
mes) en vermoedelijk van zilver. 
27. Gérardina Cornélie Jeannette Blom (Amsterdam 
1829-Parijs 1900), echtgenote van Arij Pleijsier (Vlaar-
dingen 1819-Vreeland 1879) en daarmee niet zus maar 
schoonzus van Jansje. 
28. Spelden, hier vermoedelijk behorende tot de Vlaar-
dingse klederdracht, waarmee de muts werd vastge-
speld, met edelstenen, mogelijk diamanten, als knopver-
siering. 
29. Corneille Jean Marie Pleijsier (Amsterdam 
1864-Blitar/Nederlands Indië 1897), tweede zoon van 
Arij Pleijsier en Gérardine Cornélie Jeannette Blom en 
neefje van Jansje Pleijsier. Gehuwd met Christina Hen-
riette Kroesen.
30. Arij Pleijsier (Amsterdam 1865-Den Haag 1937), 

derde zoon van Arij Pleijsier en Gérardine Cornélie 
Jeannette Blom en neefje van Jansje Pleijsier. Gehuwd 
met 1) Amy Etty en 2) Wilhelmina Georgina Louise 
Röell.
31. Als noot 11. Vermoedelijk kregen de broers ieder 
één speld van het paar spelden. 
32. Maria Henriëtte Pleijsier (Amsterdam 1867-Maas-
tricht 1920), vierde dochter van Arij Pleijsier en Gérar-
dine Cornélie Jeannette Blom en nichtje van Jansje Ple-
ijsier. Gehuwd met Willem Karel Brevet. 
33. Susanne Margarethe Pleijsier (Amsterdam 1868-
Den Haag 1937), vijfde dochter van Arij Pleijsier en Gé-
rardine Cornélie Jeannette Blom en nichtje van Jansje 
Pleijsier. Gehuwd met Jan Frederik Christiaan Deibert. 
34. Ladenkast met vijf of zes laden.  
35. Vaas voor bloemen. 
36. Likeurkeldertje: houten kistje waarin vierkante fles-
jes met verschillende soorten likeur. 
37. Petronella Dijkshoorn Blok (Vlaardinger-Ambacht 
1817-Rotterdam 1883), echtgenote van Jan Pleijsier 
(Vlaardingen 1811-Schipluiden 1859) en daarmee niet 
zus maar schoonzus van Jansje. 
38. Haarnaalden, hier vermoedelijk behorende tot de 
Vlaardingse klederdracht, die ter weerzijden van het 
hoofd tussen de muts en het haar werd gestoken.
39. Wouter Pleijsier (Schipluiden 1854-den Haag 1922), 
zoon van Jan Pleijsier en Petronella Dijkshoorn Blok, 
neefje van Jansje. 
40. Kleine staande klok.
41. Jan Pleijsier en Petronella Dijkshoorn Blok hadden 
naast Wouter de in 1878 nog levende kinderen: Trijn-
tje Pleijsier (Vlaardingen 1843-Vlaardingen 1921), Ego 
Pleijsier (Scheveningen 1845-Schipluiden 1914), Teunis 
Pleijsier (Scheveningen 1847-Den Haag 1932), Adriana 
Pleijsier (Schipluiden 1855-Rotterdam 1933) en Petro-
nella Pleijsier (Schipluiden 1858-Amsterdam 1942). 
42. Dirk Pleijsier (Vlaardingen 1831-Oegstgeest 1900), 
jongere broer van Jansje, metselaar, getrouwd met Hen-
drina de Ligt (Vlaardingen 1836-Rotterdam 1899)
43. Hendrina de Ligt (Vlaardingen 1836-Rotterdam 
1899), echtgenote van Dirk Pleijsier en schoonzus van 
Jansje. Kinderen van Dirk Pleijsier en Hendrina de Ligt, 
nog levend in en geboren voor 1876: Jan Arij Pleijsier 
(Vlaardingen 1861-Rotterdam 1930), Gerard Arij An-
toine Pleijsier (Den Haag 1864-Rotterdam 1934), Corne-
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lia Catharina Pleijsier (Den Haag 1866-Voorburg 1943), 
Catharina Antoinette Pleijsier (Den Haag 1868-Rotter-
dam 1952), Hendrik Dirk Pleijsier (Den Haag 1869-Rot-
terdam 1951) en Wouter Jacobus Pleijsier (Rijswijk 
1871-Rotterdam 1944).
44. Alle kleren. 
45. In deze periode een koperen taps toelopende pot 
met deksel, waarin de nog smeulende kachelinhoud kon 
worden gedeponeerd, met het doel deze te laten doven. 
46. Vermoedelijk cilindervormige fles met schroefdop.
47. Botervloten.
48. Servies, hier vermoedelijk een theeservies aange-
zien het na het theeblad vermeld staat, bestaande uit 
trekpot, kop en schotels, melkkan en suikerpot. 
49. Houten bakje dat aan één zijde open is waardoor 
een vuurtest met gloeiende kooltjes binnen in geplaatst 
kan worden. De bovenzijde heeft gaten, waardoor de 
warmte van de kooltjes naar boven kan opstijgen. 
50. Hendrina de Ligt (Vlaardingen 1836-), echtgenote 
van Dirk Pleijsier en schoonzus van Jansje, naaister. 
51. Betreft een zogenaamde ‘chatelaine’, een schaar aan 
een (vermoedelijk zilveren of gouden) ketting die aan 
een ceintuur of riem bevestigd werd. Dat de chatelaine 
aan Hendrina de Ligt werd vermaakt, houdt mogelijk 
verband met het feit dat zij als jongvolwassene naaister 
was. 
52. Cornelia Catharina Pleijsier (Den Haag 1866-Voor-
burg 1943), gehuwd met Jan Hak (Leerdam 1866-Den 
Haag 1956).
53. Rieten mand, waarin breipennen, wol en het nog 
niet voltooide breiwerk werden bewaard. 
54. Catharina Antoinette Pleijsier (Den Haag 1868-Rot-
terdam 1951), gehuwd met Jan Jacob Bakvis (Rotterdam 
1864-Rotterdam 1939).
55. Portemonnee, vermoedelijk van zilver, met knip-
sluiting.   
56. Zilveren doosje, vermoedelijk voor pillen of peper-
munt. 
57. Jacobus van Witzenburg Pleijsier (Vlaardingen 
1825-Den Haag 1895), jongere broer van Jansje, fabri-
kant van bouwmaterialen, getrouwd met 1) Johanna van 
de Harst (Den Haag 1823-Den Haag 1855), 2) Johanna 
Christina van Bueren (Den Haag 1829- den Haag 1891) 
en 3) Maria Elisabeth Schepers (Alkmaar 1844-Den 
Haag 1925).

58. Johanna Pleijsier (Den Haag 1858-Den Haag 1918), 
dochter van Jacobus Pleijsier en Johanna van der Harst, 
nichtje van Jansje.
59. Maria Pleijsier (Den Haag 1869-Groningen 1947), 
dochter van Jacobus Pleijsier en Johanna van der Harst, 
nichtje van Jansje.
60. Oor- of mutsenbellen, behorende tot de Vlaardingse 
klederdracht, met parels.
61. Johanna Christina Pleijsier (Den Haag 1871-Wasse-
naar 1931), dochter van Jacobus Pleijsier en Johanna van 
der Harst, nichtje van Jansje. 
62. Klein geslepen kristallen parfumflesje met zilveren 
stop.
63. Vermoedelijk zilveren doosje voor pillen of peper-
munt.
64. Zie onder noot 26.  
65. Cornelis Peter Hendrik Suijck (Amersfoort 
1814-Vreeland 1879), notaris te Vreeland van 1854-1879.


