
 
= blad 1 =  

 

HET FEYNE KWARTIER 
 

 
GENEALOGISCH CENTRUM 

 
GOEREE-OVERFLAKKEE 
 
 
 
 

                                        14 oktober  2009 

         14e jaargang nr. 3 



 
= blad 2 =  

 
 
INHOUD 

1 SEIZOEN 2009-2010 
2 BESTUURSMEDEDELINGEN 
3 GENEALOGISCHE DAG 2010 
4 NIEUWE WEBSITE 
5 AVONDOPENSTELLING ARCHIEF 
6 ONDERZOEKSVRAAG 
7 GENEALOGIE WITTEKOEK deel 3 
8 UIT ANDERE ARCHIEVEN 
9 KWARTIERSTAAT 
10 COLOPHON 
 
 
 

1 SEIZOEN 2009-2010 
 
De  vakantieperiode is weer voorbij. Voor velen de tijd om weer intensief 
archiefonderzoek te doen. Internet levert tegenwoordig een scala aan gegevens. 
Voor sommigen is het voldoende om het raamwerk van een stamboom op papier te 
hebben. Eigenlijk is dat een droge bezigheid. Interessant wordt het pas, als het 
raamwerk wordt ingekleurd met andere gegevens. Duiken in andere bronnen dan de 
DTB-registers is een dankbare bezigheid. Daarmee krijgen de personen in uw 
genealogie kleur. Een belangrijke bijkomende factor is bovendien dat u daarmee 
gelijk uw gegevens kunt controleren. Dat is echt nodig. Genealogische sites waar 
gepretendeerd wordt dat duizenden personen in kaart zijn gebracht, bevatten soms 
heel vervelende vergissingen die maar moeizaam gecorrigeerd worden. Zelfs op 
Genlias kunt u nog veel fouten tegenkomen, dus controle blijft altijd nodig. 
 

2 BESTUURSMEDELINGEN 
 
Financiën 
Bij het eerste nummer van de 14e jaargang  hebt u een acceptgirokaart ontvangen. 
Het merendeel van de donateurs heeft hiervan gebruik gemaakt en de donatie 
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overgemaakt. Sommigen kwamen nog niet zover en dus wacht de penningmeester 
nog steeds op hun bijdrage. Soms ook nog op die van 2008!!!!!!!!!!!!! Laat u hem niet 
langer wachten. Wilt u voor de juiste verwerking in ons bestand ook postcode en 
huisnr. vermelden. 
Alle niet-betalers ontvangen  vanaf nu geen nieuwsbrief meer, tenzij ze zich 
opnieuw aanmelden. 
Verder verzoeken wij u uw adreswijzigingen of veranderingen van e-mailadres op 
tijd door te geven aan de secretaris. 
 
 

3 GENEALOGISCHE DAG. 
De voorbereidingen voor de Genealogische Dag 2010 zijn al gestart.. U kunt de 
datum alvast noteren in uw agenda: 6 maart 2010. Er is ook al een heel interessante 
lezing gepland. 
  

4 NIEUWE WEBSITE http://www.genealogieflakkee.nl  
Al enkele maanden draait de nieuwe website op volle toeren. Om te kunnen 
inloggen voor bepaalde onderdelen hebt u een wachtwoord nodig. Velen hebben bij 
de secretares hun wachtwoord al opgevraagd, maar tientallen donateurs hebben dat 
nog niet gedaan. Als u de website bezoekt, zult u zien dat er met grote regelmaat 
nieuwe zaken vermeld staan, waar u alleen als donateur toegang hebt en daarvoor 
hebt u dat wachtwoord nodig. Dus……. 
 

5 AVONDOPENSTELLING 
 
Er zijn dit jaar nog 2 avonden waarop het archief open is: 10 nov en 15 dec. 
 

6 ONDERZOEKSVRAAG. 
Onderzoeksvraag 2009-3 (1) 
 
PAPEGAAIJ. AANSLUITINGGEZOCHT. 
In Middelharnis trouwde op 13 maart 1695 Adriaan Papegaaij, won. te Sommelsdijk, 
met Agnieta Cornelis der Rijnaliapanne. 
Eveneens in Middelharnis ondertrouwde op 10 januari 1720 Johannes Papegaaij, jm 
van Brouwershaven, met Maartje Frederiks van Asperen, geb Zuidland. Uit dit 
huwelijk een zoon Adrianus, ged. Sommelsdijk  6 bebr. 1721. 
De rond 1726 in Middelburg geboren Frederik Papegaaij is waarschijnlijk een kind uit 
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dit huwelijk. 
Wie kan deze beide personen bewijsbaar aansluiten aan het gezin van Frans Ariens 
Papegaaij, alias Frans Bleijswijck, (mogelijk beurtschipper), van wie uit een tweede 
huwelijk met Annetje Stedoms in Rotterdam een zoon Adrianus werd gedoopt op 14 
juni 1663, en die uit een derde huwelijk (ondertr. Sommelsdijk 25 juni 1667, getr. 24 
juli in een "nabuirige kerk") met Janneke Abrahamsdr.  vier kinderen had, allen 
gedoopt te Sommelsdijk: Abraham, ged. 9-9-1668, trouwt 1701 Jannetje Stoffels 
Kote, Grietje, ged. 9-11-1670, trouwt 1696 Rokus Jansz. Kempe, Eva, ged. 7-2-1674, 
en Johannes, ged. 3-2-1677. 
Ook andere gegevens, die een relatie kunnen leggen tussen de Papagaaijen in 
Middelburg, en elders, is meer dan welkom.  
Huib Plankeel 
plankeel@grijsbaard.nl 
 

Onderzoeksvraag 2009-3 (2) 
In mijn stamboom komen twee dames voor die bij hun ondertrouw in Amsterdam 
opgaven uit “Bommel” te komen. Het betreft mijn voormoeder Geertruijt Knijffers 
(ondertrouw 1720) en haar zuster Maria Kneijvers (ondertrouw 1705). 
 
De naamsvarianten zijn: Knijssters, Kneijffers, Keijsers, Kuijffers, Knijvers en 
Knijfters. In Zaltbommel zijn ze niet te vinden. Het zou kunnen zijn dat hun vader 
militair was en in “Bommel” in garnizoen heeft gelegen. Ik heb ook ergens een 
soldatenhuwelijk gezien, waar de bruidegom ook Bommel opgaf. De naam is 
waarschijnlijk, gelet op de vele varianten, geen Nederlandse en misschien komen ij 
dan uit Luxemburg (plaats Bommel of Bonnal) of Wallonië (plaats Bomal) . Maar 
eerst alles in Nederland proberen. 
 
Kunt u mij inlichten of in Den Bommel misschien een garnizoen is geweest? Alle 
beetjes helpen op deze zoektocht. 
 
Bij voorbaat dank voor uw reactie en met vriendelijke groet, 
Robert van der Hall 
 
 

Onderzoeksvraag 2009-3 (3) 
-- I -- 

 1  Arie Bruiningshof, gedoopt te Oude Tonge op 23 december 1764, 
overleden te Goes op 10 april 1838. 
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(Hij is ondertrouwd te Bommel op 16 april 1790 voor de kerk (1) met Hendrika 
Wezee, geboren te Drongelen rond 1769, overleden te Heinkenszand op 30 
december 1811. Hij was gehuwd (2) met Karolina Selis.) 

-- II -- 
 2  Coenraad Klaasse Bruiningshof, geboren te Sommelsdijk. Weet u 
hier de doopdatum van? 
(Hij is eerder getrouwd te Sommelsdijk op 27 april 1741 met Elisabeth Frans van 
Zevenbergen, dochter van Frans Janse van Sevenbergen en Anna Stoffels van Lage Zwawule. 
(Zij was weduwe van Martinus van Engelen.)) 
Hij is ondertrouwd te Oude Tonge op 7 april 1758 voor de kerk (2) met 
 3  Elisabeth Ariens Westdijk, geboren rond 1730. Weet u hier de 
doopdatum van en eventueel haar ouders. 
Uit dit huwelijk: 
 - Arentijen Bruiningshof, gedoopt te Oude Tonge op 3 juni 1759, zie 1a. 
 - Klaas Bruiningshof, gedoopt te Oude Tonge op 11 februari 1762, zie 1b. 
 - Arie Bruiningshof, gedoopt te Oude Tonge op 23 december 1764, zie 1. 
 - Lijsbeth Bruiningshof, gedoopt te Oude Tonge op 20 september 1767, zie 

1d. 
 - Jacoba Bruiningshof, gedoopt te Oude Tonge op 5 november 1769, zie 

1e. 
 - Jacoba Bruiningshof, gedoopt te Oude Tonge op 16 februari 1772, zie 1f. 
 - Cornelia Bruiningshof, gedoopt te Oude Tonge op 5 mei 1776, zie 1g. 
 

-- III -- 
 
 4  Klaas Hermans Bruinshof. 
Hij was gehuwd met 
 5  Lijsbet Coenraads Spreeuw. 
Uit dit huwelijk: 
- Coenraad Klaasse Bruiningshof, geboren te Sommelsdijk, zie 2. 

- Anna Bruinshof, gedoopt te Sommelsdijk op 28 juli 1726. 
 
Kunt u mij de  gegevens verstrekken van nr. 4 en 5 met eventueel hun ouders? 
 
Els Rentmeester 



 
7 
GENEALOGIE WITTEKOEK (deel 2) 
Samensteller  Dr. A.W.E. Dek, Rijswijk 1955 
 
VII C. Jan Mattheusz. Wittekoek, gedoopt Middelharnis 16 April 1786, gest. ald. 4 
December 1828, visser ald.; huwde M’harnis 14 Juli 1814 Cornelia Ouddijn (d.v. 
Cornelis en Maartje Romeijn), ged. M’harnis 13 Dec. 1789, gest. ald. 8 mei 1852.  
Kinderen:  
1. Adriaantje, geb. M’harnis 27 Maart 1815, gest. ald. 21 

okt. 1852. Huwde M’harnis 18 maart 1849 Gozewinus Tamboer 
Kammeraat, schippersknecht, geb. Herkingen 6 maart 1822 (zoon van 
Bastiaantje Kammeraat, weduwe van Adrianus van Buuren), gest. Stad a/h 
Haringvliet 12 okt. 1859 (hij hertr. 28 aug. 1856 te M’harnis, Maria 
Koppenaal, dochter van Abraham Koppenaal en Maria Fris, zie hierna Linie 
Arent, VI E 3, geb. Onwaard 19 nov. 1833, gest. ? ). 

2. Kornelis, geb. M’harnis 19 okt. 1816, volgt VIII B.  
3. Maartje, geb. M’harnis 30 sept. 1818, gest. aldaar 1 febr. 

1855 huwde Stad aan het Haringvliet 20 aug. 1842 Stoffel Koningswoud 
zoon van Stoffel K. en Catholijntje van Dam), geb. Stad aan het Haringvliet 
19 juli 1817, arbeider aldaar, gest. ?  

4. Lijntje, geb. M’harnis 13 dec. 1819, jong gestorven aldaar 19 aug.1822. 
5. Mattheus, geb. M’harnis 20 juni 1821, schildersknecht, ongehuwd gest. ald. 3 

mei 1844. 
6. Lientje, geb. M’harnis 10 april 1824, gest. ald. ongehuwd 9 april 1876. 
 
VIII B. Kornelis Wittekoek, geb. M’harnis 19 oktober 1816, gest. ald. 19 dec. 1891, 

sohippersknecht, later kaaijwerker, huwde:  
le . M’harnis 2 maart 1849 Leentje van der Slik (d.v. Beschier v.d.S. en Lena 
Koudijzer), geb. M’harnis 5 dec. 1822, gest. ald. 9 juni 1861; 2e M’harnis 21 
maart 1862 Maria Bastiana de Waard (d.v Mattheus en Pietertje Venus), geb. 
M’harnis 11 aug. 1838, gest. ald. 30 mei 1874.  
Kinderen:  
A. Uit het eerste huwelijk:  
1. Cornelia, geb. M’harnis 12 juli 1850, jong gest. ald. 10 okt. 1850.  
2. Beschier, geb. M’harnis 18 maart 1852, volgt IX C.  
3. Jan, geb. M’harnis 31 juli 1854, volgt IX D.  
4. Cornelia, geb. M’harnis 15 okt. 1857, gest. ald. 

ongehuwd 3 april 1876.  
5. Lena, geb. M’harnis 15 juli 1860, gest. ald. 26 sept. 

 1862.  
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B. Kinderen uit het tweede huwelijk:  
6. Adriaantje, geb. M’harnis 5 nov. 1863, gest. ald. 24  

mei 1943; huwde M’harnis 10 april 1885 Gabriël Sarelse, wonende te 
Melissant, geb. Dirksland 28 mei 1859, gest. Middelharnis 27 dec. 
1931. 

7. Mattheus, geb. M’harnis 14 nov. 1864, jong gest. ald.  
6 maart 1865.  

8.  Bastiana, geb. M’harnis 28 mei 1866, gest. te Nieuwe 
Tonge 1926; huwde M’harnis 16 maart 1888 Cornelis van der Mast, 
arbeider, geb. Nieuwe Tonge 2 maart 1863, wonende aldaar, gest. 
Den Haag 1 maart 1944. 

9. Mattheus, geb. M’harnis 7 januari 1868, verdronk aldaar 14 juni 1885 
ongehuwd (17 jaar oud). 

l0. Cornelis, geb. M’harnis 11 nov. 1869, woonde te Rotterdam, 
zeeman, ongehuwd, gest. Dirksland. 4 april 1944. 

 ll. Lientje, geb. M’harnis 11 dec. 1871, gest. jong ald. 26 febr. 1873.  
l2. Martina, geb. M’harnis 24 nov. 1873. jong gest. ald. 6 sept. 1874.  
 

IX C. Beschier Wittekoek, geb. M’harnis 18 maart 1852, gest. Nieuwe. Tonge 11 
augustus 1931, boerenknecht, huwde Stad a/h Haringvliet 7 dec. 1876 Klaasje van 
Sprang, geb. Stad a/h Haringvliet 19 nov. 1853, gest. Stad a/h Haringvliet 11 febr. 
1920.  
Kinderen:  

1.  Cornelis Johannes, geb.Nieuwe Tonge 16 nov. 1877, volgt X B.  
2. Johannis, geb. M’harnis 25 sept. 1880, landbouwer te Nieuwe Tonge, 

gest. ald. 25 juni 1954. Huwde te Nieuwe Tonge 1903 Cornelia van 
der Groef, geb. ...... . (dit huwelijk bleef kinderloos).  

3. Leentje, geb. M’harnis 22 januari 1885, woont te Dirksland, 
Dijkstraat; huwde: le. Stad aan het  Haringvliet Arend Koningswoud, 
geb. ....l879, gest. Stad aan het Haringvliet 19 juni 1936, 
boerenarbeider; 2e. M’harnis 9 dcc. 1948 Leendert van Prooijen, 
zoon van Leendert v. P. en Jannetje van Zon, geb. M’harnis 28 mei 
1892, landarbeider te Dirksland. (Hij huwde eerder te Dirksland 13 
febr. 1913 Klaartje van Dam, geb. Ouddorp 5 aug. 1888, gest. 
Dirksland 15 febr. 1948, dochter van Pieter v. D. en Arjaantje 
Hameetman)  

X B. Cornelis Johannes Wittekoek, geb. Nieuwe Tonge 16 nov. 1877, arbeider op 
een chemische fabriek, woont Den Haag, Vlierboomstraat 274; huwde Nieuwedam 
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(Amsterdam) 25 febr. 1905 Jacomina Oorbeek, geb. Ooltgensplaat 19 April 1885.  
Kinderen:  

1. Klaasje, geb. Den Haag 8 mei 1906, huwde ald. 30 
aug. 1939 Johannes Pas, geb. Deventer 23 maart 1907, ambtenaar 
b/d statistiek te Den Haag, v. Olfenstraat 97 

2. Pieter, geb. Den Haag 21 aug. 1907, portier bij v.d.Heem, woont 
Vlierboomstraat 202, Den Haag. Huwde Den Haag 26 juli 1939 
Neeltje van Muijen, geb. Den Haag 15 aug. 1908.  
Uit dit huwelijk:  
a. Jannetje Maria, geb. 3 sept. 1945 Pijnacker.  
b. Jacomina, geb. 3 sept. 1945, tweeling met voorg. 

5. Bastiana Cornelia, geb. 31 juli 1909 Den Haag; huwde ald. 23 okt. 
1935 Johannes Pieter Keuvelaar, geb. Den Haag 20 aug. 1906, 
militair, verhuisde 2 okt. 1951 naar Helmond, Rogier v.d. 
Weijdenstraat 16. 

4 Dirk Leendert, geb. Den Haag 14 dec. 1911, jong gest. ald. 28 aug. 
1914. 

5. Dirkje, geb. 29 okt. 1917 Den Haag; huwde ald. 11 Dec. 1940 
Willem v.d. Zwart, geb. Den Haag 10 okt. 1916, zilverfabrikant, Den 
Haag, Medemblikstraat 46.  

 
IX D. Jan Wittekoek, geb. M’harnis 31 Juli 1854, gest. ald. 16 Dec. 1939, 
boerenknecht, huwde S’dijk 29 april 1801 Maria van den Tol, geb. Stad a/h 
Haringvliet 16 aug. 1856, gest. M’harnis 12 dec. 1933.  
Kinderen:  

1.  Cornelis, geb. S’dijk 4 sept. 1801, volgt X C.  
2.  Johannis, geb. S’dijk 19 april 1885, volgt X D.  
3.  Leendert, geb. S’dijk 19 sept. 1889, volgt X E.  
4.  Gerrit Jan, geb. Dirksland 14 april 1896, volgt X F.  

 
X C. Cornelis Wittekoek, geb. S’dijk 4 Sept. 1881, controleur H.T.M, te Den Haag, 
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Lunterensestraat 215; huwde 28 okt. 1904 te S’dijk Johanna Hartensveld, geb. S’dijk 
9 sept. 1881 (dochter v. Stefanus H.. en Jacoba Koote  
Kinderen:  

1. Jan, geb. Den Haag 11 juli 1905, trambestuuder H.T.M. te Den 
Haag, Viljoenstraat 108; huwde Den Haag 18 sept. 1929 Bastiana 
Smit, geb. ald. 25 Mei 1905.  
Uit dit huwelijk;  
a. Hendrika Johanna, geb. den Haag 1 juli 19 30, winkeljuffrouw. 

2. Stefanus, geb. Den Haag 26 maart 1908, meesterknecht-tirnmerman 
ald., Perenstraat 110; huwde ald. 21 nov. 1934 Adriana Cornelia 
Maria Everdina Stoop, geb. Den Haag 23 mei 1909.  
Uit dit huwelijk:  
a. Stefan, geb. Den Haag 26 juni 1937.  
b. Cornelis Louis, geb. Den Haag 24 mei 1945.  

3. Maria Jacoba, geb. Den Haag 26 mei 1913, huwde ald. 11 aug. 1937 
Gerardus Wilhelmus Johannes van Disseldorp, boekbinder bij de 
landsdrukkerij, geb. Den Haag 27 febr. 1914.  

X D. Johannis Wittekoek, geb. S’dijk 19 april 1885, conducteur R.T.M. ald. 
Langeweg B 188; huwde Sdijk 21 maart 1913 Jacoba Nelis, geb. S’dijk 11 sept. 1887, 
gest, Dirksland 25febr. 1954.  
Kinderen:  

1. Jan, geb. M’harnis 8 aug. 1913, gest. door een ongeluk R’dam 28 juni 
1943, winkelier te S’dijk, chauffeur; huwde S’dijk 29 april 1937 
Grietje de Gast, geb. S’dijk 1 dec. 1915 (hertr. S’dijk 27 april  
1944 Hendrik de Wit,  geb. S’dijk 29 februari 1908, slagersknecht 
ald.)  
Uit dit huwelijk:  
a, Jacoba, geb. S’dijk 20 april 1938.  
h. Dochter doodgehoren S’dijk 1 april 1940,  
e. Leendert Maarten, geb. S’dijk 11 juni 1942.  
2. Johannis Abraham, geb. S’dijk 15 dec. 1918, boekhouder bij Mees 
en Co. Rotterdam; huwde te R’dam 21 dec. 1949 Catharina Cornelia  
Paladanus, geb. ald. 17 maart 1927.  
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Uit dit huwelijk:  
a, Rudolf, geb. R’dam 2 januari 1952,  

X E. Leendert Wittekoek, geb. S’dijk 19 sept. 1889, conducteur R.T.M. te M’harnis, 
Derde Weistraat 154; huwde M’harnis 29 maart 1912 Trijntje Korteweg, geb. S’dijk 
7 mei 1893.  
Kinderen: 

1. Maria, geb. M’harnis 14 maart 1913, tr. Den Haag 22 januari 1936 
Arie Cornelis Spaans, geb. 5 juni 1908 te Scheveningen, kleermaker 
in Voorburg.  

2. Jannetje, geb. M’harnis 13 juli 1915, tr. ald. 30 maart 1934 Teunis 
Hoogmoed, geb. S’dijk 8 sept. 1910, schilder ald..(z. van Dingeman 
en Jannetje Hof).  

3. Woutrina, geb. M’harnis 7 dec. 1916 ongehuwd gest. ald. 6 juni 1937. 

4. Cornelia, geb. M’harnis 27 nov. 1921; tr. ald. 18 maart 1943 Pieter 
Andries Prinsen (z.v. Klaas Cornelis P. en Sijke Holleman), geb. 
Nieuwe Tonge 10 april 1920, landarbeider te M’harnis, 

5. Trijntje Leentje, geb. M’harnis 11 januari 1925; tr. Den Haag 17 
maart 1948 Jacob Spaans, geb. Scheveningen 9 okt. 1920, 
kantoorbediende.  
gest. Den Haag 10 oktober 1953. 

6. Johanna, geb. M’harnis 26 juni 1926; tr. ald. 13 febr. 1947 Cornelis 
Floor Saarloos (z.v. Stoffel S. en Elisabeth v.d. Slik), geb. Stad a/h 
Haringvliet…., landarbeider aldaar. 

X F. Gerrit Jan Wittekoek, geb. Dirksland 14 april 1896, conducteur H.T.M., gest. 
te Den Haag 20 januari 1936; huwde Dn Haag 5 juni 1931 Marigje van Dongen, 
geb. Den Haag 20 sept. l908 woont aldaar, Rodenbachstr. 74.  
Kind:  

1.  Jan, geb. Den Haag 7 juli 1932 conducteur H.T.M. aldaar.  

  - - - 
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8 
UIT ANDERE ARCHIEVEN (1) 
 
Gegevens die je in andere archieven tegenkomt zijn altijd een welkome aanvulling 
van kwartierstaten en genealogieën. 
 
Hieronder volgen gegevens die Willem Stuve in het Oud-Rechterlijk Archief van 
Brielle heeft verzameld. De requesten zijn van de hand van mevr. S.M. Auwerda-
Berghout. 
 
Hier volgt deel 3 (slot) 
 
20/2/1584 
Comp. voor schepenen Arien Tonisz. uit Dirksland, die Adriaen Jacobsz. Sitentijt 
heeft doen “arresteren nae sonneschijn”. Omdat Arien Tonisz. een man van buiten 
is, en “zijn schip hem overmits tvoorsz. arrest ontvaren is, te meer alsoe voorsz. 
Adriaen Jacobsz. op hem nyet te seggen heeft, soe protesteert Adriaen Tonisz. van 
costen, schaden en interesten en versoekt een cort onvertogen recht op costen van 
ongelijck”. 
 
19/1/1585 
Jan Lambrechtsz., pp. voor Jacob Arensz. van Sommelsdijk, eist betaling van de 
payen van het huis en erf genaamd Sint Jacob, volgens zijn schepenbrief jaarlijks 5 
ponden gr. Vl. over 1582, 1583 en 1584. 
 
26/1/1585 
Mr. Pieter Jansz. Vollewens belooft aan Jan Lambrechtsz., pp. voor Jacob Arensz. 
van Sommelsdijk c.s., te betalen 28 car. g. verlopen payen op het huis en erf Sint 
Jacob. Eerstdaags zal mr. Pieter procederen tegen Aren Arensz. Cassom. 
 
18/7/1586 
Nieltgen Bastiaensdr. uit Dirksland machtigt Aren Lou om voor haar te Heenvliet 
te procederen. 
 
2/8/1586 
Aren Jansz. Lou, pp. voor Nieltgen Bastiaensdr., eist volgens de schepenbrief 
betaling van het huis en erf van Jacob Jansz. metselaer, nu eigendom van Gerrit 
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Heermansz. De laatste moet nog drie verschenen payen betalen van 2 ponden gr. 
Vl. per jaar. Schepenen oordelen dat hij recht zal hebben volgens de inhoud van 
voorsz. brief. 3/8/1586 gaat Jacob Jansz. in beroep. 
 
9/8/1586 
Aren Arensz. Lou, pp. voor Nieltgen Bastiaensdr., vraagt zich af, of men op 
“condemnatie van een bezegelde brief wel mag appeleren”. Schepenen houden het 
vonnis aan tot de volgende rechtdag. 
 
1/11/1586 
Aren Arensz. Lou, pp. voor Nieltgen Bastiaensdr., eist uitvoer van het 
schepenvonnis van 2 aug. j.l., omdat de termijn van beroep van Jacob Jansz. 
metselaer verlopen is. 
 
30/9/1587 
Balthem Huybrechtsz., pp. voor Floris Heyndricxsz. uit Dirksland eist “alsulcken 
huys als Abraham Pietersz. off is die somme van 4 ponden Vlaems ter cause van 
verschenen ende verlopen dagen opt seker huys verschenen meye 1582".  Balthem 
Huybrechtsz. zal recht hebben volgens zijn brief. 
 
 
ORA Heenvliet,  nr. 126 
 
24/9/1596 
Bette Cornelisz., won. in Ooltgensplaat, arrestant, contra Joost Cornelisz., won. in 
Heenvliet, om te verantwoorden zijn gearresteerde goederen. Arrestant eist betaling 
van de pacht van 7 ½ gem. volgens de huurcedulle verschenen Katherine 1594 en 
1595 en borgstelling voor de pacht van 1596 van 12 pond per jaar. Joost Cornelisz. 
zegt, dat Domis Pietersz. en Adriaen Arentsz. Couckendorp, beiden won. in 
Zuidland volgens de brief van 7/5/1594 in ieder geval de pacht van 1594 moeten 
verantwoorden. Hij vraagt ontslag van de eis, ook voor de 2 ½ gem., die in voorsz. 
7 ½ gem. begrepen zijn, maar die niet aan hem overgedragen zijn. Joost Cornelisz. 
wil de pacht van 5 gem. betalen over 1595. Schepenen veroordelen Joost Cornelisz. 
om Bette Cornelisz. de pacht over 1595 te betalen en borg te stellen voor 1596. Er 
is twee maanden uitstel van executie. De schepen Lenart Adriaensz. stelt zich borg. 
 
21/6/1597 
Mr. Olardt Jansz. Erckenbouts, pp. voor Bette Cornelisz. in Ooltgensplaat (pp. 
voor Cornelis Lenertsz. Ouwen), eist van Commer Commersz. betaling van drie 
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custingen van 2 ponden Vl. per jaar van 1595, 1596 en 1597. Cornelis Commersz. 
bekent de schuld en verzoekt “atterminatie” van drie maanden. Schepenen 
veroordelen hem conform de eis, maar met 2 maanden uitstel van executie. 
 
4/12/1599 
Bette Cornelisz., tegenwoordig won. in Ooltgensplaat, verklaart, dat de obligatie 
van 69 ponden gr. Vl. ten laste van Arien Jacobsz, Backer in Heenvliet betaald is. 
Hij heeft deze obligatie verloren. Mocht hij hem te eniger tijd vinden, dan zal hij 
hem aan Arien Jacobsz. Backer geven. 
 
11/12/1599 
Ollert Jansz., pp. voor Bette Cornelisz., eist het huis aan de Rijswaartse dijk, waar 
tegenwoordig Thijs Wesselsz. in woont, om daaraan te verhalen 2 ponden gr. Vl. 
met de kosten verschenen mei 1598. Hij eist betaling of verkoop van het huis. 
Cornelis Commersz., verantwoordende het voorsz. huis, bekent de schuld en 
verzoekt toestemming om in 2 termijnen te mogen betalen. Schepenen veroordelen 
Cornelis Commersz. conform de eis. Hij mag betalen in 2 termijnen, blijft hij in 
gebreke, dan is het huis executabel. 
 
6/5/1600 
De Heilige Geest meesters, eisers, contra Jedion Willemsz., won. bij Goederede, 
gedaagde. Eisers eisen betaling van 4 jaar rente over 1596 t/m. 1599 en oplegging 
van de hoofdsom. Schepenen veroordelen gedaagde bij verstek conform de eis. De 
eisers zullen het geld mogen lichten van het verkochte land. 
 
25/5/1601 
Crediteur van de desolate boedel van Jacob Jansz. Braber, snijder, “banckeroetyer”, 
in zijn leven won. te Heenvliet 
Pieter Leendertsz., pp. voor de wed. van Willem Leendertsz. Spons, won. in 
Sommelsdijk, eist volgens haar obligatie f. 453-15-0 met het verzoek om 
geprefereerd te worden. 
 
 
ORA Heenvliet,  nr. 127 
 
9/6/1628 
Gerrit Huybrechtsz., dijkgraaf van de Grooten Block in Flakkee, getr. met de wed. 
van Lenaert Dircxsz. Heertgen, eiser, contra Aren Jansz. Luyendijck, gedaagde. 
Eiser eist betaling van f. 945-8-0 volgens overeenkomst van 20/1/1627 tussen 
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Heertgen en gedaagde. Gedaagde vraagt de eis op schrift. Eiser antwoordt, dat hij 
die al heeft. Schepenen dragen gedaagde op binnen 14 dagen te antwoorden. 
 
24/11/1629 
Cornelis Aertsz. Buys, schepen van Heenvliet, eiser, contra Trijntgen Jans, wed. van 
Lenaert Dircxsz. Heertgen, gedaagde. Lenaert Dircxsz. Heertgen heeft eiser beloofd 
hem te bevrijden van een obligatie, die Gerrit Anthonisz. te Schiedam, getr. met 
Pietertgen Claes, op hem sprekende heeft, wat niet is gebeurd. Eiser eist, dat 
gedaagde dit alsnog doet.  
Mr. Willem Muyen, pp. voor Borrit Huybrechtsz., dijkgraaf van de Grooten Block 
in Flakkee, als man en voogd van de voorsz. gedaagde, antwoordt, dat gedaagde nu 
in Flakkee woont en dat haar goederen dus niet gearresteerd kunnen worden. 
Pouwels Meeuwsteyn, pp. voor eiser, antwoordt, dat in de huwelijkse voorwaarden 
van gedaagde staat, dat partijen ieder in bezit van hun goederen zullen blijven, en 
dus is gedaagde aansprakelijk voor de schulden van haar eerste man. Ook Thonis 
Huybrechtsz., als borg voor gedaagde, wordt aangesproken. Schepenen veroordelen 
gedaagde conform de eis. 27/11/1629 gaat gedaagde in beroep bij het Hof van 
Holland. 
 
 
ORA Heenvliet,  nr. 130 
 
31/5/1589 
Kopie van een certificatie van 15/5/1589 voor schepenen van Herkingen, waarop 
geleide is verleend. 
Job Melsz., Loenert Leonertsz. Verweyde, Antonis Jansz. Brabander, Adriaen 
Adriaensz. en Gerrit Antonisz., mannen van beschikke van Herkingen, op verzoek 
van jhr. Phillips de Gruutheere, junior-baljuw van Herkingen, delen mede, dat voor 
hen getuigt hebben Matheeus Cornelisz., schout van Herkingen, Job Melsz., 
Antonis Jansz. Brabander, beiden schepenen, Cornelis Gerritsz., schepen, Pieter 
Iemantsz., schepen van Melissant, Harrent Leonertsz., oud ca. 36 jaar, en Lijsgen 
Cornelis, hv. van Jan Laurisz., secretaris van Herkingen, en verklaarden, dat Antonis 
Jorisz., kapitein van Herkingen, en Engel Piersz. Gebus gekomen zijn bij de 
secretaris Jan Laurisz. op 9/5/1589 en aan de daar vergaderde schout en 
werthouders hebben gevraagd, waarom zij geen ‘pecktonne ofte tarre tobbe opt 
vierbaecken stelden’, zoals op andere plaatsen is gedaan. De schout zei, dat ze van 
Dimmens een tarretobbe gekocht hadden, die niet geleverd was, waarop de kapitein 
hun er een geschonken heeft. De volgende dag verscheen onuitgenodigd Leonert 
Leonertsz. met Engel Piersz. Gebus over hetzelfde onderwerp. Engel Piersz. 
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verklaart niet te willen waken, omdat er geen wachthuis is, en scheldt de kapitein uit. 
Er wordt gesproken over een mes, maar niemand heeft het gezien. Op deze 
getuigenis heeft de heer van Heenvliet op 1/6/1589 Antonis Jorisz. als kapitein van 
Herkingen vrijgeleide verleend in Heenvliet zonder opzegtermijn. 
 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 166 
 
28/3/1625 
Heyndrick Heyndricksz. van Sommersdijck als getr. met Jaquemijntgen Jacobs, die 
wed. was van Beyen Gerritsz. Swaenhil, en Aren Beyensz. en Jan Beyensz., als 
mondige zonen van voorsz. Beyen Gerritsz., transporteren aan Govert Thomasz. 2 
gem., 236 r. weiland in Vriesland, belend: z. de Blinde weg, w. de Vrieslantse dijk, n. 
en o. de Bronckhorsten. Verkopers verklaren voldaan en betaald te zijn met 
onderstaande custingbrief. 
 
28/3/1625 
Govert Thomasz., won. in Hekelingen, bekent aan Heyndrick Heyndricksz. van 
Sommersdijck, als getr. met Jaquemijntgen Jacobs, die wed. was van Beyen 
Gerritsz. Swaenhil, en Aryen Beyensz. en Jan Beyensz., als mondige zonen van 
voorsz. Beyen Gerritsz., een schuld van 613 ponden, 12 sch. wegens koop van 
bovengenoemd land. Hij belooft de ene helft gereed en de andere helft op 
28/3/1626 te betalen onder verband van het voorsz. land. 
 
14/7/1635 
Cornelis Cornelisz. van der Schoor transporteert aan Leendert Claesz. Suyewerff, 
won. in Ooltgensplaat, 5 gem., 164 r. weiland in Hekelingen. Belend: z.o. Wouter 
Tonisz., z.w. Leendert Claesz. voorn., n.w. de erfgenamen van Pieter Pietersz. van 
der Burch en n.o. het Hekelingse Gadt, en een stuk land getekend met nr. 23 en nr. 
25. Hij verklaart contant betaald te zijn met 1900 ponden. 
 
17/12/1637 
Huybrecht Burtsz als man en voogd van Lijsbeth Willems, won. ‘inden block’ 
onder Ooltgensplaat, machtigt voor schepenen van Oude Tonge zijn schoonvader 
Willem Jansz. Herweyer om land in Hekelingen (5 gem., 19 r. weiland in Vriesland 
aan de Blindeweg op de kaart getekend met nr. 19) te verkopen. 
Idem, machtigen schout en schepenen van Oud-Beyerland als weesmeesters en dus 
voogden over Aryaentgen Willems (dochter van Willem Jansz. Herweyer), 24 jaar 
oud, haar vader Willem Jansz. Herweyer om land in Hekelingen te verkopen.     
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16/12/1638 
Wouter Tonisz., won. onder Oud-Beyerland, getr. met Jannetgen Jans, en Jacob 
Baltemsz., won. in Middelharnis, als oom en voogd van de drie kinderen en 
erfgenamen van Claes Arentsz. Goutswaert en Neeltgen Baltems, beiden za., 
transporteren aan Adryaen Claes Goutswaert, een van de drie voorsz. kinderen, de 
twee derdeparten, die Cornelis Claesz. en Jacob Claesz. Goutswaert, de twee andere 
kinderen, toekomen van het huis, schuur en erf in Hekelingen aan de Hekelingse 
dijk met boomgaard op de buitenbarm van die dijk en nog een hofje langs de 
voorsz. dijk voor het land door jkvr. Jaquemina van der Vorst van Maertgen Jacobs, 
wed. van Heyn drick Jansz. Backer, gekocht, en het hofje achter het huis. Verder 
transporteren zij  nog twee derdeparten van 4 gem., 164 r. voor het huis in 
Schuddebeurs met het duifhuis, gepasseerd in Schuddebeurs. Zij verklaren voldaan 
en betaald te zijn met onderstaande custingbrief (t.w.v. 1200 ponden). 
 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 167 
 
13/12/1645 
Cornelis Crynen, schepen van Hekelingen, pp. voor mr. Aryen Heyndricxsz. 
Meeldijck, chirurgijn in Oude Tonge, transporteert aan Aryen Claesz. Goutswaert 
3 gem., 161 r, 6 voeten teelland in het Oude Putten in kavel I, belend: z. de Aeldijck, 
w. Aryen Claesz. Backer, n. Jan Dircxsz. en o. Jan Cornelisz. Verkoper belooft 
koper te vrijwaren van alle lasten voor datum dezes, uitgezonderd de 
gemeenlandskosten en de rente voor de grafelijkheid, en verklaart ten volle voldaan 
en betaald te zijn met 900 ponden, in twee termijnen betaald. Aryen Arensz. Visser, 
bode van Hekelingen, verklaart, dat het land zijn drie zondagse geboden gehad 
heeft. 
 
11/3/1645 
Mr. Aryen Heyndricxsz. Meeldijck, chirurgijn, machtigt voor schepenen van Oude 
Tonge zijn ‘behouden vaeder’ Cornelis Crynsz. Jongeneel, won. te Hekelingen 
onder het resort van Geervliet, om voor hem land te Hekelingen te verkopen aan 
Aryen Claesz. Goutswaert. 
 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 168 
 
7/7/1689 
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Baltem Jansz. Branderhouve en Helena Abrams Blenkvliet, echtelieden, won. te 
Middelharnis, verklaren op intrest ‘genegotieerd’ te hebben van Susanna Alexis, 
won. te ’s-Gravenhage, 2000 g. onder verband van diverse onroerende goederen o.a. 
8 gem., 53 r. weiland in Hekelingen nr. 37, nu gepacht door Ary Verburg, volgens 
schepenbrieven door hen gepasseerd voor schout en schepenen van Simonshaven 
en Schuddebeurs op 7/7/1689. In de marge: op 10/10/1696 afgelost en geroyeerd. 
 
1/10/1690 
Thijs Mannikusse van der Ham, won. onder Dirksland, bekent aan Cornelis 
Bouwensz. van Wingaerden, won. te Spijkenisse, Bastiaen Bouwensz., won. onder 
Heinenoord, en Aper Bouwensz., won. onder Piershil, wettig gestelde curatoren in 
de nagelaten en geabandonneerde boedel en goederen van za. Johannes Breedervelt, 
een schuld van 115 car.g. als rest van de kooppenningen van bovengenoemd huis en 
erf (huis, schuur en tuintje aan de Gaddijk onder Hekelingen). Hij belooft in 
termijnen te betalen onder verband van het voorsz. goed. 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 170  
 
 
6/12/1694 
Anthony Cateleyn, won. te Sommelsdijk pp. (akte van 20/7/1694 voor notaris 
Daniel van Afflaken) voor Abraham Cateleyn, won. op Colijnsplaat, als getr. met 
Maria de Bruyne, dochter van Wijnant de Bruyne en Adriana Herders, transporteert 
aan Gerrit Jacobsz. Proyen, won. in Hekelingen, de helft van 10 gem., 10 r. weiland, 
nog ongekaveld liggend met het weeskind Cornelis de Bruyn, broer van voorn. 
Maria de Bruyne, gelegen in de polder Vriesland in nr. 9, en dat voor 270 car.g. 
 
26/5/1698 
Baltem Branderhoeven, won. in Ooltgensplaat, usufructaire erfgenaam van zijn 
moeder Nelletje Claes, wed. van Jan Baltemsz. Branderhoeven, en Abraham 
Branderhoeven, procureur in Ooltgensplaat, verkregen hebbend veniam etatis, 
mede voor zijn zuster, transporteren aan Cornelis Jansz. Turff, won. in Hekelingen, 
4 gem., 59 r. weiland aan de Middelweg in de polder Hekelingen in nr. 35, voor 568 
g., 14 st. Koper zal de kooppenningen overhandigen aan Agneta van Oorden, wed. 
van Abraham Sprongh, won. te Delft, die op deze landen een speciale hypotheek 
heeft volgens schuldbrief van 1/2/1696. 
 
7/10/1698 
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Meuwis Gerritsz. van der Landen, won. in Sommelsdijk, als erfgenaam ab intestato 
voor een zesde part in de nalatenschap van Pieter Andriesz. Buytendijck, gewoond 
hebbend en overleden in Hekelingen, voor zichzelf en pp. voor Stijntje Coert, won. 
te Delft, mede erfgenaam voor een zesde part, machtigt voor schepenen van 
Hekelingen Leendert Arensz. Hoogwerf, schepen van Hekelingen, om uit zijn naam 
te transporteren aan Heyndrick Andriesz. Buytendijck twee zesde parten in een 
huisje en erf in Hekelingen voor 41 g., 13 st. Hetzelfde bedrag moet koper aan 
Stijntje Coerte betalen. 
 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 171 
 
3/10/1724 
Ferdinand Philip van der Veecken, rentmeester van de graaf van den Bergh, won. te 
‘Panderen’ in het Overkwartier van Gelderland, en Johan Florens de Neree, der 
beide rechten doktor, won. te Nuys in het Nederstift Keulen, pp. voor Francois 
Wilhelm van Ravesteyn en zijn vrouw Adriana Catharina van der Veecken, 
machtigen voor notaris Johannis Sijthof te ’s-Gravenhage Joris van Hoogwerff, 
oud-schepen en Raad van Brielle, om uit hun naam te transporteen aan Johanna 
Offermans, wed. van Johan van der Veecken, div. landerijen, o.a.: 
¼ part van 42 gem., 82 r. teelland in de polder Battenoord nr. 4 onder Nieuwe 
Tonge. 
¼ part van 11 gem., 188 r. in het Oudeland onder Oude Tonge, gepacht door 
Teunis van Casteel. 
¼ part van 1/3 part van 2 gem., 91 r. vroonland in Battenoord nr. 66, gepacht door 
Jan Crabbendijck. 
¼ part van 1/3 part van 11 gem., 184 r. teelland in Battenoord nr. 57, gepacht door 
Franck Cornelisz. Francken. 
 
 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 172 
 
9/4/1771 
Louisa Vallaree, won. te Dirksland, wed. en erfgenaam van Cornelis van der 
Meiden, schepen van Dirksland, machtigt voor Cornelis van der Vlak, notaris te 
Melissant, Floris de Lange, won. te Hekelingen, om over te dragen aan Leendert 
Bakker, mede won. onder Hekelingen, 3 gem., 146 r. in de polder van Braband 
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onder Spijkenisse en 1 gem. ongekaveld met de erfgenamen van willem van der 
Meiden in een stuk van 6 gem. in de polder Putten onder Hekelingen. 
 
5/6/1772 
Anthony Villerius, meerderjarige nagelaten zoon van Frans Villerius, en Theodorus 
Kruislander, won. te Sommelsdijk, en Pieter van Rozenberg, schout en secretaris 
van Zuidland, als voogden van de minderjarige erfgenamen, samen voor het eerste 
derde part, en Johannes Sandifort junior, landmeter in Brielle, pp. als bovenvermeld, 
voor het twee derdepart, en Theodorus Kruislander nog voor zichzelf en pp. voor 
Dirk Paling, secretaris van Willemstad, als voogd over de grootmoederlijke 
goederen maternel van zijn minderjarige kinderen bij zijn overleden vrouw Helena 
Kruislander, samen erfgenamen van Kommerina Villerius, in haar leven wed. van 
Johannes Sandifort, pp. voor Nicolaes Zacharias van der Kloot, won. te Delft, de 
tienden in de polder van Hekelingen, het 1e blok aan de Dijkwal langs de Nieuwe 
Dijk in de Middelweg, het 2e blok aldaar tussen de Middelweg en de Verleweg en 
het 3e blok aldaar beginnende van de Middelweg tot de Kreekweg, voor 577 g., 10 
st. 
 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 173 
 
16/11/1801 
Klaas de Regt, won. in Hekelingen, voor zijn moeder Barbara van der Waal, wed. en 
boedelhoudster van Korstiaan de Regt, transporteert aanb Arend Korvink, won. te 
Sommelsdijk, en Laurentia Gardenier, wed. van Jacob Korvink, won. te Dirksland, 
een huis, schuur, wagenkeet en erf (Q17) in het dorp Hekelingen, voor 420 g. 
 
25/11/1802 
Cornelia Gardenier, wed. en erfgenaam van Anthony Schravelaar, won. in 
Dirksland, machtigt voor David van Weel, notaris te Dirksland, Salomon van 
Bockhoven, won. te Nieuw-Beyerland, om land onder Hekelingen te transporteren 
aan Huibert van Rossum, bouwman, won. in de polder Krayenisse bij Dirksland.  
 
15/3/1803 
Salomon van Bockhoven, won. te Nieuw-Beyerland, pp. als bovenvermeld, 
transporteert aan Huibert van Rossum, bouwman, won. in de polder Krayenisse 
bij Dirksland, 5 gem., 98 r. weiland in de polder van Hekelingen in nr. 49 voor 
1175 g. 
 



 20  

 
  
ORA Nieuwe Goote,  nr. 2 
 
21/4/1661 
Pieter de Winter, pp. (akte van 12/4/1661) voor Pouwelis Cruyne, won. in 
Dirksland, transporteert voor 3020 g. aan Magdalena Briels, wed. van Jacob de 
Jonge van Ellemeet, vroedschap van Brielle, een custingbrief van 6/7/1659 van nog 
2400 car. g.  t.l.v. Aryen Jansz. Groen. 
 
kopie van bovengenoemde procuratie: 
Pouwelis Cruyne, tegenwoordig won. in Dirksland, machtigt voor notaris 
(Pleubaer?) te Dirksland Pieter de Winter om voor hem in de Nieuwe Goote een 
schuldbrief t.l.v. Aryen Jansz. Groen te transporteren. 
 
Noot: op 6/4/1651 blijkt Pouwelis Cruyne, landman in de Nieuwe Goote te wonen. 
Hij was getr. met Pleuntgen Iemans, laatst wed. van Aryen Jansz. overl. in de Goote.  
 
ORA Nieuwe Goote,  nr. 3 
 
15/1/1735 
Willem Mommeester, won. onder Dirksland, erfgenaam van Rebecca Willems 
Groen, laatst wed. van Jan Rijnsent, te Hellevoetsluis overleden, machtigt voor 
notaris Gualtherus Koff te Dirksland Jacobus Rijnsent, won. te Hellevoetsluis, om 
namens hem land te transporteren in Nieuwe Goote. 
 
 
ORA Oudenhoorn,  nr. 437 
 
31/12/1637 
Adryaen Willemsz. van der Wyelen, pp. voor Mr. Cornelis van Beresteyn, heer in 
Middelharnis en burgemeester van Delft, transporteert voor 300 car. g. aan Jan 
Cornelisz. Seedijck, won. in Zuidland, 2 gem., 181 r. kostbaar land in Huych Arensz 
houck nr. 19 in Oudenhoorn. Verkoper belooft koper vrij te houden van alle lasten 
voor datum dezes, uitgezonderd de gemeenlandsonkosten, en bekent ten volle 
voldaan en betaald te zijn. 
 
15/1/1641 
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Crijn Jacobsz. Koert, won. ‘op de Stadt over Vlackee’, transporteert voor 289 
ponden, 12 st. aan zijn zwager Govert Bastiaensz., won. te Heer Symonshaven, de 
helft van een custingbrief van 700 car. g., sprekende op Jacob Jansz. van Spijckenis, 
won. in Oudenhoorn. Verkoper belooft koper vrij te houden van alle lasten 
voordatum dezes en bekent ten volle voldaan en betaald te zijn. 
 
15/1/1641 
Crijn Jacobsz. Koert, won. ‘op de Stadt over Vlackee’, transporteert aan Pieter 
Scholmansz. Leegwech, won. in Zuidland, de helft van 4 gem., 212 r. kostbaar land 
in Claeteringe nr. 14, en de helft van 2 gem. 87 r. kostbaar land in Huych Arensz. 
houck nr. 24, beide gelegen in Oudenhoorn gemeen en ongekavelt met Govert 
Bastiaensz., won. te Heer Symonshaven. Verkoper belooft koper vrij te houden van 
alle lasten voor datum dezes, uitgezonderd de gemenelandsonkosten, en bekent ten 
volle voldaan en betaald te zijn met f. 464 contant. 
 
19/5/1655 
Marcus Gommertsz. (of Commertsz.), tegenwoordig koremolenaer in Plaete, 
transporteerrt voor 254 car. g. aan Paulus Melsz. Driesman, koopman, won. in 
Sommelsdijk, een custingbrief van 325 g. t.l.v. Jan Arentsz. van der Sorge, 
tegenwwordig korenmolenaar te Zierikzee, over de koop van een huis en de 
beternis van de molen van Oudenhoorn. 
 
23/5/1660 
Elisabeth Claes Tins, huisvr. van Elant Jansz. Bosvliet, won. te Sommelsdijk, pp. 
voor haar man, transporteert aan Willem Leendertsz. Hoogenhoeck, won. in 
Zuidland, 2 lijnen, 3 r. boomgaard in de Kerckhoeck nr. 38 in Oudenhoorn. 
Verkoopster belooft koper vrij te houden van alle lasten voor datum dezes, 
uitgezonderd de gemenelandsonkosten, en bekent ten volle voldaan en betaald te 
zijn met 305 g., 10 st. 
 
UIT ANDERE ARCHIEVEN (2) 
Uit de archieven 
(door E. Lassing-van Gameren) 
 
Op 25 december 1707 vergaderde de kerkenraad van Oude-Tonge. Hoofdpunt van 
gesprek waren de uitspraken van Aagtje Bartels, die door dominee Van Halen niet 
erg geapprecieerd werden. De predikant noteerde: 
“ Heeft den predikant de e.kerkenraadt genotificeert dat Aagtje Bartels, wed. van 
Cornelis van Oort, sigh niet ontsien heeft onder het schuren van de kronen in de 
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kerk ter presentie van Grietje Bastiaans, wed. van Bastiaan Pieters, Cornelia Bresaij, 
wed. van Cornelis Ardane, en Gerritje Govers, huisvrouw van Daniel de Sterk, 
lasterlijke liefdeloose en injurieuse woorden te spreken van de predikant in ’t 
gemeen, waarvan het gepasseerde al dus is. Dat onder het laaste schuren van de 
croonen dese vrouwen onder anderen met malkanderen pratende, Aagje Bartels doe 
soo veel te kennen gaf, als dat sij versekert was, dat sij een kindt Gods was, en dat 
men geen formulier gebeden most bidden, maar uijt de Geest, dat Cornelia Bresaij 
daarop seijde wel die niet uijt de geest kan bidden, en die met aandaght een 
formulier gebedt bidt, is dat niet wel? Dat Aagtje Bartels daar op seijde, tut, tut, 
formuliergebeden, en dat Cornelia Bresaij seijde, wel onse domine Akkerdijk zaliger 
badt ook wel de formuliergebeden, ende domine Magerus, als die hier kwam 
prediken, dede dit somwijlen ook wel, was dat dan quaadt? Dat Aaghtje Bartels 
wederom daar op antwoorde, tut, tut, predikanten, de vloer van de helle is wel met 
predikanten bedekt, dat Cornelia  B. seijde, waar blijft ghij dan met Dan. 12 de 
leeraren sullen blinken als den glans des uijtspansels, dat Aagthje Bartels seijde, 
welof dat daar staat, alle leeraren sullen daarom niet zaligh werden. En nademaal hij 
predikant den 18 deses wanneer Aagthe Bartels om een andere saak in de 
consistorie gekomen was, ende sij die woorden ontkende niettegenstaande den 
predikant seijde daarvan getuigen te hebben, ende sij Aagtje Bartels seijde al seijden 
het al andere, soo ontkenne ik sulkx; soo dat de predikant tot haar seijde, ik sal een 
schelm zijn, soo ik u dat na aght dagen niet en bewijse, ende ghij sult een 
schelmachtigh wijff zijn, als dit van u nu sal bewesen zijn. T is dan nu sulkx, dat de 
getuigen die het uijt haar eigen mond gehoort hebben als met haar selfs 
medeschurende voor de consistorie zijn om nu sulkx te getuijgen tot overtuiginge 
van haar Aagthje Bartels, en begeert hij predikant dat die sullen gehoort werden, en 
concludeert dat Aagtje Bartels nu schuldigh bevonden werdende geen bedeelinge sal 
genieten, voor aleer dat sij haar berouw en leetwesen over dit haar lasterlijk 
injurieusch en liefdeloosch seggen, en onbetamelijk en roekeloosch oordeel sal 
getoont en om vergiffenisse gebeden hebben op belofte van in het toekomende 
voorsigtiger te zijn, te meer dewijls sij Aaght Barthels al vorens in april 1698 de 
gansche kerkenraadt ook beledigt heeft gehadt, en tot nadeel van den diaken en 
armmeester gesproken heeft als blijkt uit het vorige conistorieboek p. 100v. Als 
wanneer sij ook moste vergiffenisse versoeken ende beloven van haar woorden in 
alle bescheijdenheijd en na waarheijd te spreken. 
De kerkenraadt dit nu gehoort hebbende uijt Grietje Bastiaans ende Gerritje 
Govers, also geschiet te zijn als hier vooren is uitgedrukt, heeft geresolveert dat 
Aaghtje Bartels dit voor te houden en te horen wat dat sij nu hier op soude 
antwoorden. Seght het uijt Brakel te hebben, namentlijk die onderhaalde woorden, 
maar dat sij dat niet kan bewijsen ende segt verder berouw en leetwesen te hebben 



 23  

van het gepasseerde, en versoekt vergiffenise en belooft in het toekomende 
voorsigtiger te sullen zijn. 
De e. kerkenraad heeft hier op geresolveert dat sij (indien sij op morgen haar vorige 
bedeelinge komt te versoeken) het selvige hebben sal.” 
 
Aagtje Bartels van de Klooster was getrouwd geweest met Cornelis van Noort (ook 
wel Oort genoemd in de DTB’s). Hun eerste drie kinderen werden in Sommelsdijk 
gedoopt, de volgende vijf in Oude-Tonge. Cornelis overleed in augustus 1705, zodat 
Aagtje met een aantal minderjarige kinderen achterbleef. Zij werd gesteund door de 
diakonie, die haar huishuur betaalde en haar van huishoudgeld voorzag. Maar zij 
moest zich dus wel rustig houden, op straffe van uitsluiting van de bedeling. 
Kennelijk was zij niet op haar mondje gevallen en durfde zij ook wel uitspraken op 
theologisch gebied aan. Zou zij trouwens het werk van Brakel gekend hebben? De 
Redelijke godsdienst van Wilhelmus à Brakel, een bestseller onder het 
gereformeerde kerkvolk, verscheen voor het eerst in 1700.  
Aagtje trotseerde dominee Van Halen, van wie zij toch geweten moet hebben dat hij 
strikt in de leer was. Er waren nogal eens aanvaringen tussen deze man enerzijds en 
dorpsbestuur en gemeenteleden anderzijds. 
Via haar zoons Bartholomeus, Jacob en Arend werd Aagtje de stammoeder van een 
grote familie Van Noord, waarvan er nu nog velen in Oude-Tonge wonen. 
 
Bron: Archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge, inv.nr. 6 
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UIT ANDERE ARCHIEVEN (3) 

Het droevige einde van Abrahan Koomans leven.  

 
7.10.1746 Compareerden voor Cornelis van der Valk notaris te Melissant de 
getuigen Abraham Vrijberge en Leendert Holleman wonende te Dirksland.  
Op verzoeK van Johannes  Goudswaart impostmeester van ‘t gemaal over 
Dirksland, Herkingen, Out Melissant, Oudt- en Nieuw Kraijerspolder en Roxenisse 
mede wonende te Dirksland, dat Abrahan Koomans in desselfs leven deurwaarder 
van de gemeene lands middelen, wonend alsmede in Dirksland en des requirants 
ordinaris bediende wegens deszelfs imposten des nags tusschen den 30e en 31 maij 
dezes jaars, zonder nogtans in den presisen tijd behaald te willen zijn, even buiten 
den dorpe van Sommelsdijk, gelegen onder Zeeland in dezen ejlande van Cverflaqué 
volgens de algemeene gerugten van drie of vier manspersonen met spaden, rieken 
en sware houten de hersenpan en lendenen is stuk geslagen en verder op een 
excirable wijze vermoord en zeer jammerlijk mishandelt, zodanig dat denselven aan 
zijne bekende vrinden nauwlijks kenbaar was, zijnde eenen Jaen van den Berg, alias 
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twikkeloo op suspisie en sterke prasamten van mede aan dit enorm faiet handdadig 
te zin, thans nog gedetineerd in de stad Zierikzee.  
Notarieel archief Melissant  
nr. 5794.  
M.Zaaijer, ‘s Gravenhage.  

 
9 Kwartierstaat 
 
De kwartierstaat van Willem Vroegindeweij en Alberta Trijntje Doornbos.  
 
De familie Vroegindeweij komt oorspronkelijk uit de Hoekse Waard en begint daar 
met Dammis Claesse Vrough in de Weij die ca 1600 geboren werd en op 22-5-1624 
te Hekelingen huwde met Willemken Corsd. Uit dit huwelijk kwamen geen 
nakomelingen. In 1635 hertrouwde hij te ’s Gravendeel met Pietertien Pietersdr. Uit 
dit huwelijk zijn twee kinderen bekend die genoemd worden in een acte d.d. 1-12-
1670, na het overlijden van Dammis. Dammis Klaasse Vroegindeweij, ged. 30-10-
1731 te Oud-Beijerland, de vijfde generatie, vertrekt op 11-8-1759 naar 
Middelharnis en trouwt daar (1) met Gerritje Pleunisse van Dijcke op 12-10-1759 en 
(2) met Dina Arends Jongeling op 6-2-1765. Uit dit tweede huwelijk stammen drie 
kinderen: Klaas, ged. 21-9-1765, Arend, ged. 1767 en David, ged. 1772.  
Klaas trouwt op 8-9-1793 met Kaatje van Oostende. Dit zijn de ouders van nr. 16. 
Bijzonder in deze familie is behalve de achternaam ook de naam Dammis. De eerste 
Vroegindeweij heette Dammis en nog steeds is deze voornaam bij diverse takken in 
gebruik. 
 
Willem Vroegindeweij was de zoon van Jan Vroegindeweij en Jannetje Verhage. 
Bijzonder in dit gezin was dat de vader, die niet gestudeerd had, later toch 
voorganger werd in kerkdiensten. Zo iemand werd dan oefenaar genoemd. Hij werd 
ook wethouder in de gemeente Middelharnis. Jan en Jannetje kregen 5 kinderen: 
Leendert, Wouter, Willem, Adriaantje en Arend. De vier zonen werden allen 
predikant in de Ned. Herv. Kerk, waar ze op diverse fronten toonaangevende en 
leidingegevende figuren waren. 

        



16 17 18 19 20 21 22 23 
 
   Arend  
   Vroeg 
   indeweij 
   * Middel 
      harnis 
   25-1-1804 
   † Middel 
      harnis 
  9-10-1855 
 
   Gehuwd 
   Middel 
   harnis 
   13-2-1825 

 
  Geertje  
  Soldaat 
*Dirksland
  6-4-1805 
 † Middel 
   harnis 
13-2-1869 
 

 
Jan Pas 
*Middel 
  harnis 
 13-11-1799 
† Middel 
   harnis 
12-4-1862 
 
 
 
Gehuwd 
Middel 
harnis 
7-3-1821 

 
Louise Jo- 
hanna 
v. d. Polder 
* Goede 
   reede 
 4-8-1802 
† Middel 
   harnis 
22-8-1848 

 
Krijn  
Verhage 
*Middel 
harnis 
30-12-1804 
† Middel 
  harnis 
27-2-1857 
 
 
Gehuwd 
Middel 
harnis 
29-12-1833 

 
Martha 
Bakelaar 
* Ouddorp
  9-9-1813 
† Middel 
  harnis 
2-10-1849 

 
Willem 
van Dijk 
*Middel 
  harnis 
6-1-1799 
† Middel 
  harnis 
21-9-1874 
 
 
Gehuwd 
Middel 
harnis 
27-8-1820 

 
Jannetje 
 de 
Bloeme 
*Middel 
  harnis 
27-4-1797 
 
† Middel 
  harnis 
28-11 
1872 

 
18   Leendert  

               Vroegindeweij 

  *Middelharnis 
   15-10-1836  
  † Middelharnis 
  21-4-1900 
 
Gehuwd 
Middelharnis 
 8-4-1864 

 
Adriaantje Pas 
 
* Middelharnis 
   6-4-1839 
† Middelharnis 
   24-12-1913 

  
 

   
 

 

        
        

Willem Vroegindewey 
* Middelharnis 6-6-1907 
† Voorthuizen 30-3-2002 
    Gehuwd Middelharnis 7-10-1931  
       

Jannetje Verhage 
* Middelharnis  22-4-1874 
† Middelharnis  20-4-1952 

Jan Vroegindeweij 
* Middelharnis 22-12-1873 
† Middelharnis 25-08-1953 
 
  Gehuwd Middelharnis 24-8-1900 

Wouter Verhage  
 
* Middelharnis 
   16-9-1841 
† Middelharnis  
   27-5-1926     
    
 
Gehuwd 
Middelharnis 
15-7-1863 

Aartje van Dijk 
 
* Middelharnis 
   9-8-1840 
† Middelharnis 
   20-2-1924 
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24 25 26 27 28 29 30 31 
 
Klaas Amels 
Doornbos 
* Schildwolde
  28-1-1819 
† Siddeburen
  24-10-1854 
 
 
 
 
 
Gehuwd  
‘t Zandt 
13-10-1841 

 
Trijntje 
Hendriks 
Boukema
* Eenum 
 19-10 
 1821 
† Sidde 
   Buren 
30-3 
1849 
 

 
Albert Jans  
Dijkema 
* Loppersum
  26-2-1797 
 
† Tjamsweer
  1-6-1864 
 
 
 
 
Gehuwd 
Appingedam
4-1-1839 

 
Elje Reints 
Geertsema 
* Holwierde
 3-12-1816 
† Oling  
  Tjamsweer
 30-6-1864 

 
Cornelis 
Vis 
*Sommels 
dijk 
27-9-1812 
†Sommels 
   dijk 
21-2-1884 

 
 
 
Gehuwd 
Sommels 
dijk 
12-5-1833 

 
Arendje  
Weeda 
*Sommels 
  dijk  
 13-2-1812 
†Sommels 
dijk 
 29-4-1892 

 
Cornelis 
 Born 
* Middel 
   harnis 
 16-7-1809 
† Middel 
   harnis 
 12-12-1865 
 
 
 
 
Gehuwd 
Sommels 
dijk 
16-6-1848  
 

 
 Maatje  
 Joppe  
*Sommels 
dijk 
 28-11-1821 
 †29-3-1855 

 
Amel Doornbos 

* Slochteren 
24-7-1842   
†  1922 USA 
 
Gehuwd 
Appingedam 
8-5-1868 

 
Anje Dijkema 
 
* Appingedam 
  16-1-1846 
† Losdorp 
   8-12-1874 
 
 

 
Jan Vis 
 
* Sommelsdijk 
   21-2-1846 
† 28-3-1902  
 
Gehuwd  
Middelharnis 
9-4-1874 
 

 
Lydia Cornelia 
Born 
* Sommelsdijk 
   15-5-1852  
† 20-12-1902  

 

Klaas Doornbos 
 
* Losdorp (gem. Bierum) 5-5-1870 
† Sommelsdijk 20-3-1944 
 
Gehuwd Sommelsdijk 7-9-1899 
 

Maatje Cornelia Vis 
 
*  Sommelsdijk 15-5-1876 
†  Sommelsdijk 9-10-1954 
 
 

Alberta TrijntjeDoornbos 
 
* Sommelsdijk 21-7-1907 
† Eemnes-Binnen 4-8-1977 
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Ouders van  
16: Klaas Vroegindeweij en Kaatje van Oostende 
17: Aren Soldaat en Neeltje in ‘t Veld 
18: Jan Pas en Christina Leense 
19: Teunis van de Polder en Anna van Zetten 
20: Gerrit Verhage en Elizabeth Cornelisse Luijendijk 
21: Jacob Bakelaar en Anna van Oudenaarden 
22: Arie van Dijk en Dirkje van Geen 
23: Willem de Blomme en Aagje Abeele 
24: Amel Jacobs Doornbos en Jantje Clasens Brengers 
25: Hindrik Klaassens Boukema en Trijntje Harms Eenkema 
26: Jan Sibrands Dijkema en Martje Jans 
27: Reint Alberts Geertsema en Anje Kornelis Groeneweg 
28: Dingeman Vis en Johanna Vogel 
29: Adrianus Weeda en Pietertje Nipius 
30: Maarten Born en Geertruij Luijendijk 
31: Gerrit Joppe en Lidia Kastelijn 
 
Nr. 18 Jan Pas hertrouwde op 2-5-1850 met Ceeltje Brom, d.v. Cornelis Brom en 
Maria Misse. Ceeltje was weduwe van Mattheüs Kortweg. 
Nr. 30 Cornelis Born hertrouwde Cornelia van Bochove. 

               
        Jannetje Verhage en                          Willem Vroegindeweij en 
          Jan Vroegindeweij        Alberta Trijntje Doornbos  
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v.l.n.r. Arend, Leen, moeder Jannetje Verhage, Wouter, vader Jan 
Vroegindeweij, Willem en Adriaantje. 
 

    
Klaas Doornbos en Maatje Cornelis Vis    Anje Dijkema, vr. van Amel  
            Doornbos. Foto ca. 1872  
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Ondertrouwkaart van Klaas Doornbos        V.l.n.r. Kees, Arendje en  
en Maatje  Cornelia Vis            Maatje Cornelia Vis, kinderen van  
               Jan Vis en Lydia Cornelia Born.  

          Foto ca. 1884  
 

 
25-jarig huwelijksfeest van Klaas Doornbos en Maatje Cornelia Vis. Op de achterste 
rij v.l.n.r. Anje Amolina, Alberta Trijntje, Jan Amel en Lydia Cornelia met verloofde 
Corstiaan van der Sluijs. 
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Drogisterij aan de Dubbele Ring te Sommelsdijk van Klaas Doornbos en zijn neef 
Albartus Dijkema.  
Klaas Doornbos, afkomstig uit de provincie Groningen, kwam als militair terecht 
op Goeree-Overflakkee. Zijn neef Albartus Dijkema overleed in 1899 aan de ge 
volgen van de brandwonden die hij opgelopen had bij het smelten van was. 
Dergelijk drogisterijwerkzaamheden vonden altijd plaats in de tuin achter het huis. 
Voor het woongedeelte staan twee kinderen Doornbos: Anje Amolina en Lydia 
Cornelia. Foto ca. 1910 
 

 Jan Vis en Lydia Cornelia Born 
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    Arendje Weeda                             Cornelis Vis Foto’s ca. 1880 
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