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We gaan ruim 200 jaar terug in de tijd. De tijd dat Napoleon was verslagen en de Zuidelijke 
Nederland een koning kreeg. Willem I. de burgemeester van Hulst was baron von Raden 
Hendrik Ferdinand met als wethouder Isaak Henry Gallandat. 
De tijd waarin de dagboekschrijver geboren, getrouwd en later overleden is. 
Zijn dagboek waarvan hij de aanzet heeft genomen werd later overgenomen door een van zijn 
kinderen en het laat een mooi tijdsbeeld zien van Hulst. Daar hij organist was van de kerk was 
hij bij elke gebeurtenis in de kerk aanwezig en noteerde elke begrafenis waar hij bij aanwezig 
was. Hij noteerde de klasse waarin zij begraven werden en het bedrag dat hij daarvoor kreeg. 

Het dagboek begint met een 
verklaring over de erfenis van 
Anselina Schiffer, hun dochter. 
Joannes Basties Schiffer gaat verder 
met het omschrijven van zijn gezin 
met tussendoor enige 
wetenswaardigheden van Hulst en 
omgeving. Alles wordt afgewerkt op 
chronologische volgorde. 
Zijn vijftig jarig jubileum bij de 
harmonie van Hulst omschrijft hij 
met aansluitend vanaf 1810 een 
opsomming van ontvangsten als 
organist bij een begrafenis en stopt 
in 1861 
Als afsluiting wordt het begin van 
zijn genealogie vanaf 1790 
beschreven. 
Zet u ervoor eens neer en leest dit 
stuk op het gemak door. Ik heb niets 
veranderd aan de tekst en er staan 
woorden in waarvan ik niets kan 
maken en heb het zo gelaten. Als u 
het stuk in gedachten doorleest en 
komt er niet goed aan uit, lees het 
dan eens hardop voor. U zult zien 
dat sommige zaken een stuk 
duidelijker zijn. En daarnaast is het 
iets typisch in onze contreien dat we 
h niet uitspreken als de h er staat en 
staat de h er soms niet dan moet je 
het zelf beoordelen of er nu wel een 
h hoort te of niet.  

 
Het eerste blad van het dagboek van Schiffer 

 
1 Het origineel dagboek is in particulier bezit 



 
 

Memorie van aangifte der nalatenschap van Anselina Schiffer 
De ondergeteekende Pieter Schiffer en zijne huisvrouw Carolina Albertijn, wonende in de stad 
Hulst zijnde de vrouwten effecte dezes behoorlijk door haren man geauthoriseerd zoo over hun 
zelven als in kwaliteit van ouders over hunne minderjarig kind Anselina Schiffer 
kiezende domicilium ten huize van hun zelven te Hulst op de broodmarkt straat, wijk letter A 
No. 74. Verklare dat de Nalatenschap van Anselina Schiffer 
Overleden den 10 Julij 1818 in de stad Hulst-----------in laatst gedomicileerd geweest aldaar 
provincie Zeeland, door genaamde aangevers als ouders en door genoemde minderjarig kind 
Anselina Schiffer 
 Geërft wordt,--- 
En verklare voorts, dat tot deze Nalatenschap geene roerende of onroerende Goederen 
behooren, dat door dit overlijden geen Tideicommis is gedevolveerd, noch vruchtgebruik 
vervallen; mitsgaders dat door niemand buiten de Opgemelde Erfgenamen iets uit deze 
Nalatenschap wordt genoten.------- 
 Hulst den 12 Julij 1818 
Dit X Merk is gesteld door P. Schiffer. 
Dit X Merk is gesteld door Carolina Albertijn verklaaren niet te kunnen schrijven; ons pris. 
  F. H. Schiffer 
 
Certificaat van het plaatselijk bestuur. De ondergeteekende Burgemeester in de stad hulst 
verklaard, dat voor zooveel hem bekend is, de overledene Anselina Schiffer geene onroerende 
Goederen heeft nagelaten. 
Hulst den 12 Julij 1818. 

A. von Raden  
 

 
 

Ik Joannes Basties Schiffer en Sovhie Coolsens mij vrouwe zijn getrouw den 20 Augustus in het 
jaar 1862 
Ik was houd 38 Jaren en mij vrouw 36 Jaren. Ik ben geboren in het jaar 1823 de 6 November te 
Hulst en mij vrouw was geboren in het jaar 1826 de 3 Julij Hulst. Ons getuigen waarre al ons 
omvreeren voor mij was Ch Coppens en P.F. Schuerman en voor mij vrouw was haar Broer 
Peterus Joannes Coolsen en naar omvree Joannes verbiest van Clooster zanden mijn Vader was 
P.F. Schiffer geboren van Bossevelden. Organist geweest in de roomskerk en hier mij Moeder 
was Carolina Adriana Albertijn geboren hier in Hulst en mij vrouw haar Vader was Pieter 



Joannes Coolsens geboren in Hulst haar Moeder was Amelberg van Akkeren geboren op de 
mosselbank te Vracene haar tweede Vader was Joannes Coppieters geboren te Hulst allen 
waarren doot behalve mij vrouw haar Moeder was er tegenwoordig als wij trouwde. 
Mijn eerste kind is geboren den 23 Januarij 1864 zijn Peteren was F.H. Schiffer en zijn Meteren 
was zijn groote Moeder Amelberg van Akkeren in de naam van het kind waas Franciskus 
Peterus Schiffer. 
 
Mij twee kind is geboren den 31 Augustus 1865 haar Peteren was Peterus Joannes Coolsens en 
haar meteren was Carolina Schiffer het kind haar naam was Mathulde Carolina Schiffer. 
 
Mijn derde kind is geboren den 8 Februarij 1868 zijn Peteren was Frederik Emanuel van der 
Heijden zijn Meteren was Lotte Coolsens waterom Jan verbiest van Clooster het kind zijne 
naam was Emanuel Frederik Schiffer.  
 
Mijn vierde kind is geboren den 28 Maart 1869 zijn Peteren was Peterus verbiest van Clooster 
en zijn Meteren was Maria Schuerman het kind zijnne naam is Isidorus Petrerus Schiffer. 
 


