
DODEI-TJKE AANRIJDING OP DE KEB-\4IS

door I(ees de I{oning

Een vresetijk ongeluk op de keflnis van Oud-Vossemeer in 1694 Een ion-
ge Poonvlietse boer teed met paard en wagen een kind aan, dat aan de-

opgelopen veffondingen bezweek. Het gerecht var Poortvliet liet op de

wagen en de paarden beslag leggen, bliik uit een akte in het gemeente-

archiefvan Tholen.

Op dondodagniddag 10 juni 1694 bezochtJoris Pietets vant Roser.elt, bocr op

Strllc"h"rq ai keL,,,rs in ziin seboorredorP Oud \iossemeer. Een l<ermis (i.an:

kerk mi, of jaamaJkt $as cigenLijh her i.ieren van het feest van de kerkpatroon'

De lierL !'an Oud Vossemeer vns !66r de hen'on ng 8c$1id ean Johannes dc

Doper. Volgens de R.It. Lerkelijl<e lalcrder valt de feestdag val1 deze heilige

(SintJ,n) op 21 iuni. De vossemeersc anbachrsheren koppelden lange tijd hun

jauliil<se veigadedag - dic h het dorp plnxts\.ord aan het feest lan St' Jan'
Vant RoscreLt reed dic besroste dag met zijt uagen, gcladefl mer meedere Per

sonen, ap saaddttiget ea''tbitatie Ddt&ft r,tsset de ktamefl door, d'at hij een iongen
van tien, m.aalf jaar oucl omr.o reed. \rcn'olgens ree.l het 1'ooNiel l'an de va-
gen 0r& rat$he ligtaen \an de onfortuhliike knaaP. De,c bez'veek cen halfuur
later aan dc opgelopen venvondingen.
De veroosaler had dar et afgervachr. Hij r.erJiet na hct i'oorvaL met zijn paar

den en Nagen het rcclrts gebied vr' llunaer Doorgcrcden na ecr aanLijding,.

"""aen ''e 
teg"""""ordig zeggen lviaar de dadcr$as belend zo groot vas het

.torp in dlc tiid flog nict, erivoonden nog geet 800,nense11- en verd in zljn

rvoonplaats achterhaald.
De baljurv van Pootnliet, de Heer \.ai N2men,legde beslag oP de rvager en de

pazLden. Een dag na hct gebeurde Yerscheen hij ,11 ddth4k am de ]!tragisnn r

ie leLzo"k"n deze geco"frsqueerde goedercn velbeurd te ver'ldarct \lrelke ver

dere suaf de toekeloze boer nog kreeg, is niet bekend Noch in het oud-

rechtetlijL archief van Poorwliet, noch in dat vxn \iossemeer is er iets oler te

\.indefl. E enmin is bekerd hoe de longer heenc die slachtoffer *'erd van Vant

Rosevelts riigcdfl$ ljjsten \.all overtijden of begr,\'en zijn nir die tijd niet be-

Oi'er de dadcr rveten *-c s.el wat meer. JoIG wxs de oudste zoon ran ?ieterJo

rissen vant Roserelt, die boerde ii de \rosscmeerse l-cguipolder' Idi 1s rond

1672 geboten, efl trou$de in augustus 1693 in ?oorNliet melJacomijntje Nlat

thijs vl,mhgh. Zii \'zs veduvc en bewoonde de l,ocrderij Yan ha'1r man ]\'Ial

jaen N{ichielie Coolaet. Jois zette het boetenbedrijfin Suijenham voon, ook

nadat binnen \.ijf jaal na hut hul eLijk zijn uou\' \,as ololeden \ran 1703
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