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1 15E JAARGANG 
 
De tijd gaat snel. Voor u ligt al nr 2. van de 15e jaargang. Eigenlijk is dat een 
lustrumjaargang, maar omdat het volgend jaar ook al de tiende 
Genealogische dag wordt, hebben we besloten aan het fenomeen 15e 
jaargang niet zoveel aandacht te besteden, dan alleen deze vermelding. 
 
2 BESTUURSMEDELINGEN 
Financiën 
Het grootste gedeelte van de donateurs heeft ondertussen de bijdrage van  
€ 15,-  overgemaakt. Bedankt voor deze snelle actie. Degenen die er nog niet 
toe kwamen om dit te doen, roep ik hierbij tot actie voordat het 
vakantieseizoen begin en het mogelijk in het vergeetboek raakt. Ter 
herinnering volgt hier nog even het bankrek. nr.3613.32181 t.n.v. 
penningmeester Stichting Genealogisch Centrum GO te Oude-Tonge. 
 

3 NIEUWE DONATEURS 
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En voeren Overmaas, voorspoedig, met plezier. 
Wij wensten nu elkaar van harte: welkom hier! 
De dominee en ik besloten met ons beiden 
Te lopen; wijl juffrouw met eene chais zou rijden. 
 
Zo kwamen wij verblijd en van de reis voldaan, 
Behouden in ons huis en bij de onzen aan. 
                     
i Pieter Moriljon Loysen,gekoment te Rozenburg 1820 vanuit Ritthem. Emeritus 1858, 
overleden 1870. 
ii Lambertus Kolff van Oosterwijk (-1836), sinds augustus 1825 burgemeester van Stad, 
gehuwd met Maria Anemaet, woonde Middelharnis, tevens notaris. 
iii Wsl. bouwman Korstiaan Kleijwegt (1785-1857), net als Moree buurman van ds. Loysen. 
iv Juffrouw: Martina Helena Klein(1786-1828) echtgenote van ds. Loysen. 
v Meester: de verteller van dit verhaal, Cornelis Moree. 
vi Ko: de 11-jarige dochter van het echtpaar Loysen. 
vii Aanlegplaats van de veerboot naar Brielle. 
viii Hengst: de veerboot. 
ix Ds. A. Treffers, van 1818-1835 predikant te Hellevoetsluis. 
x Hendrik Keyzer, neef van Moree, geb.Rugge 1765, zoon van Grietje Moree en Arie 
Keijzer. 
xi Prinses Marianne, dochter van Willem I, was jarig op 9 mei. 
xii De familie Kolff was als reder actief in Middelharnis en liet vissersschepen bouwen. 
xiii Pieter Diepenhorst, onderwijzer te Stad, afkomstig uit Zuidland. Moree was 
ondermeester bij hem geweest. 
xiv Wsl. timmerman Cornelis van Bergen (1771-1846). 
xv Benjamin Kam, gekomen als kandidaat in Stad in 1822, vertrokken naar Dreischor, juni 
1825. 
xvi Schoonzus van burgemeester Kolff? 
xvii Nu Voorstraat 12-14 in Middelharnis. 
xviii Soort lekkernij van meel en melk (vgl. broeder). 
xix Ds. H.J. Schipper , predikant te Middelharnis 1821-1829, ds. C.G. Montijn, predikant te 
Middelharnis 1825-1828. 
xx Adrianus Roodzant, bakker. In 1830 getrouwd met Maria Zwaanhil. 
xxi Naam van ondermeester bij Diepenhorst of verbastering van kwekeling? 
xxii Sjees. 
xxiii Scherts 
xxiv Een wandeling van ongeveer twee uur. 
xxv Geen juiste locatie bekend, mogelijk bij Nieuwenhoorn. 
xxvi Ds. J. Sterk, predikant te Vierpolders (Briels Nieuwland) van 1818 tot 1847. 
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Er was intussen thans geen medicijn bekwamer, 
Noch gedienstiger voor mij, dan toen ik ziende rond, 
De vrienden bij mevrouw daar tegenwoordig vond! 
 
Dra gingen wij op reis; de juffrouw was beklemd 
En tot gesprek of scherts en lach geheel ontstemd. 
Heer Kolf geleidde ons naar ’t vaartuig, hij, zo goedig, 
Sprak: “Vrienden, vaart vaartwel, uw reize zij voorspoedig!” 
Hoe onvoorziens kan toch een ongeluk gebeuren! 
Al moet er iemands kleed toevallig openscheuren! 
Zoals ’t geval hier was met juffrouw haar japon! 
Die haakte aan ’t schoteblok; schoon ’t erger wezen kon! 
Het was de voering slechts! Heer Kolf was bij de hand 
En sprak: “Dit is de hang nu naar ’t Flakkeese land!” 
 
De reis ging langzaam voort; het vaartuig moest laveren, 
En telkens weer terug uit ’t holle water keren, 
Waarom wij minder spoed dan wij wel wensten, maakten, 
En eerst op m iddag pas op Helvoet over raakten. 
 
Nu was ’t pak van ’t hart, wij zetten voet aan land! 
De vrienden wandelden toen naar de predikant; 
Terwijl ik mijnen neef en mijne nicht ging groeten; 
Daarna zou ik de vrienden weer aan Treffers huis ontmoeten. 
Daar had een warm gesprek de angst geheel doen wijken. 
Intussen ging de tijd, als immer, henen strijken. 
Na ’t afscheid gingen wij ter Brielse poorte uit, 
En namen onderweg, al wandelend xxiv, ’t besluit: 
Om, zo maar zachtjes heen, tot aan Den Briel te gaan, 
Dan bij ‘Het huis ten halve”xxvdaar gingen wij eens aan. 
Bij ’t drinken van wat melk en ook wat brandewijn, 
Zei dominee: “Ik wilde in ’t Nieuwland wel eens zijn” 
Wij gingen toen daarheen tot aan heer Sterk xxvi zijn huis 
Maar vonden dominee noch zijne ega thuis! 
Doch een bedaagde meid, die kantjes was en ree, 
Schonk ons, zeer vriendelijk, een lekker kopje thee. 
Daarna is door ons weer de wandeling ondernomen, 
Wj zijn zo door Den Briel tot aan het veer gekomen, 
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We zijn blij dat er ondertussen weer nieuwe donateurs bijgekomen zijn. 
Hartelijk welkom en veel succes bij uw onderzoek. Als u vragen heeft over 
onderzoek, het archief, of de collecties kunt u altijd bij het bestuur terecht.  
Verder verzoeken wij u uw adreswijzigingen of veranderingen van e-
mailadres op tijd door te geven aan de secretaris. 
 
 

4 GENEALOGISCHE DAG. 
Genealogische Dag 2010. Het is al weer een paar maanden geleden.Overal 
in het land neemt de belangstelling voor dergelijke dagen een beetje af. Tot 
nu toe hebben we van die dalende trend nog weinig last gehad. Dat is 
natuurlijk heel fijn. De lezing die ieder jaar op die dag gepland staat, zal daar 
zeker aan hebben bijgedragen. Het was ditmaal een uitermate boeiende 
lezing die door Gerbrand Hoek werd verzorgd over het onderwerp:  
Historische boerderij-architectuur op Midden- en Oostflakkee.  
Verrassend was ook dat er diverse bezoekers waren die gingen starten met 
genealogisch onderzoek.  
  

5 WIE ZOEKT WAT? 
 
Het zoeken naar informatie voor uw genealogie, kwartierstaat of parenteel 
levert soms problemen op die een andere genealoog al lang heeft opgelost. 
Het Feyne Kwartier is de plaats om contact te zoeken. Daarom wordt hier 
de mogelijkheid geboden om in contact te komen met elkaar, om zo 
gegevens uit te wisselen. Op de genealogische dag werd ook de mogelijkheid 
geboden aan te geven welke informatie gezocht wordt resp. welke 
informatie beschikbaar is. 
  
Wie?          heeft informatie over/zoekt meer informatie over  emailadres 
                                            
  
Tilly Helbers          Fam. van Oudenaren              c.helbers6@hello.nl 
                             Fam. Boks (Bokx) 
  
  
Teun Koppenaal    Fam. Koppenaal             koppenaal@concepts-ict.nl 
                              Fam. van Vugt (met name gezocht) 
                              Fam. Dirkx 
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Indien u informatie over deze familienamen heeft kunt u contact opnemen 
met genoemde personen. Indien u ook op deze lijst opgenomen wilt worden 
kunt u mailen naar de redactie. (zie colophon) Deze lijst zult u weer 
terugvinden in deze nieuwsbrief zodra er aanvullingen zijn. 
 

6 OPROEP  
  
Een ieder die zijn digitale stamboom, foto's, scans, persoonskaarten, 
uittreksel GBA, bidprentjes, gegevens van boerderijen en haar bewoners, 
familiewapens e.d. ter beschikking wil stellen roepen wij van harte op dit te 
doen. De computer in het streekarchief biedt nog ruimte 
genoeg!!!!!!!Hiermee kunnen andere donateurs hun stamboom weer 
aanvullen, verifiëren en verlevendigen. 
Wellicht dat er nog donateurs zijn die vrije tijd hebben om een onderwerp 
als project op te pakken. Graag!  
 
Redactionele artikelen, genealogieën, parentelen, nieuws uit andere 
archieven, het is van harte welkom om de nieuwsbrief te vullen. 
  
7 FORUM 
Wij wijzen u ook graag op het forum op onze website waarop leden nu 
vragen over specifieke personen aan elkaar kunnen stellen. Maak hier a.u.b. 
veel gebruik van dan blijft het voor een ieder interessant. Zonder reacties 
blijft er alleen verouderde informatie op staan. 
 

8 WACHTWOORD  
Na de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben tientallen donateurs hun 
wachtwoord opgevraagd. Als u dat nog niet hebt gedaan, heeft u daarvoor 
nog steeds de gelegenheid. Even een belletje of een mail naar de secretaris 
en het is zo geregeld. U kunt daarna heel veel meer doen met onze website. 
 

9 AVONDOPENSTELLING 
 
De avondopenstellingen komen met ingang van heden te vervallen. In 
principe werd alleen door het bestuur en de werkgroep van die gelegenheid 
gebruik gemaakt, dus de noodzaak voor donateurs was blijkbaar niet 
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Waar thans hun logement, het huis der vriendschap was! 
Daar hun de middagdis gereedgemaakt zou wachten, 
Wijl zij de lekkre zalm voor ’s avonds medebrachten. 
Zo liep in goede sier de tweede dag ook voort 
In aangenaam gesprek, dat bij gezelschap hoort. 
Tot na de vrolijkheid en edel vergenoegen, 
’t Gezelschap scheidde en zich tot de rust ging voegen. 
 
Nog eens naar Stad terug: ik had, toen ik daar woonde 
Veel vrienden, die schoon jong, mij hunne vriendschap toonden, 
En in ’t bijzonder één, die mij aldra kwam zien, 
En mij nog ’t zelfde hart van edle vriendschap bien! 
’t Is hij, wiens naam en hart mij altijd waardig blifjt, 
Zijn vriendschap in mijn geest zich Janus Roodzant xx schrijft. 
Hoe klopte ons het hart, toen wij de handen drukten! 
’t Weemoedige vaarwel ons van elkander rukte! 
Gods zegen zij hem bij , blijv’ zijne moeder schragen, 
Zijn zuster en haar huis genieten goede dagen. 
 
Zodra brak niet het licht van onze reisdag aan, 
Of ‘k ben met Kwakkelaar xxi vroegtijdig opgestaan; 
Die goede jongeling! Van de edelste verwachting! 
Verdient geheel en al mijn vriendschap en mijn achting! 
Ik ging weldra op reis, na hartelijke afscheidsgroet 
En dank voor ’t heus onthaal, bewogen in ’t gemoed! 
De goede Diepenhorst, die mij zo vriendlijk was, 
Brach zelf mij met zijne chais xxii naar Middelharrenas! 
Daar heb ik hartelijk afscheid van hem genomen, 
En ben weldra aan ’t huis van de heer Kolf gekomen, 
Die mij, toen ’t binnenkwam, zei, met een effen wezen, 
Waarop raillerie xxiii volstrekt niet konde lezen: 
“De vrienden zijn reeds weg, zij zijn al vroeg vertrokken!” 
Ik mag niet veinzen: ‘k was in ’t eerst al vrij verschrokken. 
Hij sprak: “Ga bij mijn vrouw”; de kamerdeur voorbij, 
Liep ik, onder ons gezegd, een weinig in de lij! 
Ik ging tot achter toe; ontmoette daar een meid, 
Die van de grap niet wist, mij dra heeft ingeleid 
In de eetzaal, of misschien was het de kinderkamer? 



 20 

Zo liep de eerste dag der reis genoeglijk af! 
 
Al spoedig, na ’t ontbijt, ving ’t reizen weder aan: 
Men maakte zich gereed om thans naar Stad te gaan. 
Zij reden spoedig voort, en eer men er aan dacht, 
Had ’t rijtuig hen nabij het doel der reis gebracht. 
Met opzet liet heer Kolf de kortste weg vermijden, 
Om dùs ’t  gehele dorp eens helder door te rijden; 
Zodra maar ’t gedruis van ’t rijtuig werd vernomen, 
Zag man van alle kant de mensen buiten komen. 
Doch ’t rijtuig reed zo snel en vluchtig over straat, 
Dat meerder dan de helft der mensen kwam te laat. 
 
Gemeente en kerkeraad, met kerkbestuur vereend, 
Werd door de dominee aan hen verhoor verleend. 
Waarna zij met elkaar het dorp in oogschouw namen 
Toen zij op ’t middaguur in school- en rechthuis kwamen. 
Daar zat ik aan de dis en – ieder mag ’t tweten: 
-het is toch geen geheim!- een zustertje xviii te eten. 
 
Hun ed’lens koms was kort; zij bleven even staan. 
Zij dachten donderdag reeds weer op reis te gaan. 
En zeiden mij dit plan. Voorts werd besluit genomen, 
Dat ik reeds tijdig bij heer Kolf aan huis zou komen. 
Wij namen van elkaar toen afscheid en meteen 
Ging het gezelschap naar Van Bergens woning heen. 
Daar had men staat gemaakt: zij zouden blijven eten; 
Doch burgmeester Kolf liet aan de vrienden weten, 
Dat bij hem, aan zijn huis die dag het maal zou zijn, 
En daarbij was gevraagd ook dominee Montijn, 
Die, met dominus Schippers xix ’t getal zou kompleteren 
En daardoor nog de vreugd van deze dag vermeeren! 
Intussen had de knecht het rijtuig ingespannen; 
Een toevloed zag men daar van vrouwen en van mannen, 
En toen heer Loysen reed van Stadse dorp weer heen 
Was oud en jong, was rijk en arm, was alles op de been! 
 
Het rijtuig bracht hen ras naar ’t schone Middelharnas, 
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aanwezig. Als er er weer vraag naar een openstelling komt, willen we ons 
besluit graag voor u heroverwegen. 
 
 

10 ONDERZOEKSVRAAG. 
Onderzoeksvraag 2010-1 
 
Ik ben op zoek naar het huwelijk van Cornelia de Man en Marinus de Jonge. 
Cornelia de Man, geb. 1771 te Oude-Tonge, trouwde in 1790 met Pieter 
Deugt. Pieter is in 1804 overleden. Cornelia woont na de dood van haar 
man enige tijd in Oude-Tonge en verdwijnt dan uit beeld. Zij overlijdt op 
18-10-1846 te Stad aan 't Haringvliet, als weduwe van Marinus de Jonge, 
geb. ca. 1785 te Elkerzee op Schouwen-Duiveland. Cornelia en Marinus 
staan in het oudste bevolkingsregister (vanaf ca. 1840) van Stad, maar niet 
vermeld van waar zij kwamen. Waar en wanneer is zij met Marinus 
getrouwd? Marinus hertrouwt nog met Elisabeth de Bruijne, krijgt met deze 
vrouw 3 kinderen en overlijdt in 1861 te Stad. 
Cornelia de Man was dochter van Gosewinus de Man en Johanna 
Branderhoeve. Ook het overlijden van Johanna kan ik tot nu toe niet 
vinden. Het is na 1805. 
 
Eva Lassing-van Gameren 
 
Op de vragen in de vorige nieuwsbrief zijn geen antwoorden 
binnengekomen! 
 

11 BEWONERS VAN GOEREE/OVERFLAKKEE 
VOOR DE NOTARIS TE BRIELLE, door H.J. v.d. Waag 
 
Notaris Adrianus Ridderus (de Ridder).  

19-04-1648. Testament van Willem Arendszn. Pas en Grietje Dirksdr. 
beiden wonende te Middelharnis. De langstlevende zal de kinderen 
opvoeden tot hun 20e jaar of huwelijken state. De zoons krijgen bij 
huwelijk een mantel met een waarde van 6 pond vlaams en de dochters 
een hyck van dezelfde waarde en voor de bruiloft elk 50 gulden. De 
kinderen zijn Dirk Willemszn., Soetie Willemsdr., Maartje Willemsdr., 
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Annetje Willemsdr. en Huibrecht Willemszn., welke elk nog uit de boedel 
zullen genieten 49 gulden als hen toekomende volgens testament van haar 
zuster Arendje Willemsdr. en welk geld de testateuren hebben ontvangen. 
De langstlevende is voogd en de weeskamer wordt uitgesloten. 
Gepasseerd ten huize van de testateuren te Middelharnis. Getuigen 
Jacobus Ridderus en Jan Baltens Branderhoeve. 
15-09-1648. Testament van Frederick Janszn. Ekel van Westenhove 
adelborst onder kapiteinBruyns wonende den Briel. Hij benoemt tot 
erfgenamen Joachim Velthuysen en Anna Vitea man en vrouw wonende 
alhier en legateert aan de diaconie armen alhier 12 gulden, voor de 
dragers 5 gulden, voor de uithalers 2 gulden en de overige 
begrafeniskosten zullen de erfgenamen uit zijn nalatenschap voldoen. 
Daartoe behoort o.a. een obligatie van 23 gulden. Gepasseerd ten huize 
van de testateur. Getuigen Evert Gijsbertszn. de Bij en Gijsbert 
Evertszn. de Bij. 
21-10-1648. Mutueel testament van Abel Jacobszn. en Leentje Jansdr. 
wonende Middelharnis. De langstlevende zal de kinderen opvoeden tot 
hun mondigen dage of huwelijk. Vader of moeders erfdeel bedraagt 10 
gulden alsmede een uitzet. Bij vooroverlijden van alle kinderen moet de 
langstlevende aan de vrienden van de eerst overledene uitkeren 20 gulden. 
Voogden Gerrit Jacobszn. Criel en Pieter Arendszn. Spangers. Gepasseerd 
ten huize van de testateuren. Getuigen Jacobus Ridderus en Pieter 
Corneliszn. Penas. 
02-12-1648. Testament van Hendrik Arendszn. Vinck en Soetge 
Andriesdr. man en vrouw wonende Middelharnis. De langstlevende zal de 
kinderen opvoeden tot hun mondigen dage of huwelijk. De legitieme 
portie van de kinderen bedraagt de helft van 5 gemet land welke de 
testateuren zijn gelegateerd door Maartje Gerritsdr. hun grootmoeder 
gelegen in de oude landen van Middelharnis in de Armenhoek alsmede 
10 gulden. Voogden Andries Janszn. Cattestaart en Willem Aertszn. 
bakker, beiden wonende Middelharnis. Getuigen Jacobus Ridderus en 
Gillis Marcuszn. van Beeck. 
07-12-1648. Testament. Cornelis Michielszn. van Coeckum en Maertje 
Govertsdr. wonende te Middelharnis benoemen tot hun erfgenamen hun 
kinderen Michiel Corneliszn., Annetje Corne-lisdr., Lambert Corneliszn. 
en Joos Cornelis of bij vooroverlijden hun descendenten. Bij overlijden 
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Was door het ganse dorp bekend en reeds verspreid! 
De blijdschap was ten top – op mijn bericht – geerezen! 
Op aller aangezicht kon men ’t genoegen lezen! 
En ’s woensdagsmorgens vroeg was ieder wel ter degen 
Druk bezig met de straat te schrobben en te vegen! 
Het was een aard te zien! Want zulk een eerbetoning, 
Dacht ik, brengt men slechts aan een vorst of koning! 
Het trof mij, en ik dacht: bij zulke eereblijken, 
Komt voor mijn Rozenburg zo waar al heel wat kijken! 
Hierbij een fraaie kerk! Zo proper en zo net! 
Als men in, ver in ’t rond, nauw zijns voeten zet! 
Docht toen de pastorie door mij ook was bekeken, 
En met de Rozenburgsch’ denkbeeldig vergeleken, 
Toen rees mijn zwakke moed! Doch na veel overwegen, 
Vond ik voor dominees belang veel vóór, maar ook veel tegen. 
Ik hoorde overal hen wensen, ja zelfs bidden: 
“O, was dit edel paar, zulk leraar in ons midden!” 
 
Bedenk eens vrienden, wien dit mijne zang vertelt, 
Hoe mijn bedrukt gemoed daaronder was gesteld! 
 
Intussen dient gemeld; ik weet niet, hoe het kwam: 
Toevallig was op Stad de laatste leraar Kam!xv 
 
Al verder moet mijn zang –sinds ‘k ben van hen gescheiden, 
Heer Loysen en juffrouw op hunne reis geleiden. 
Naar Middelharrenas al gaande onderwegen 
Kwam juffrouw Anemaat xvi van daar al rede hen tegen. 
Die, wandelende, thans haar broeder (Kolf) kwam ontmoeten, 
Waardoor toevallig ook de vrienden kwam begroeten. 
Zij werden door heer Kolf geleid naar zijne woning xvii 
En door mevrouw onthaald met gulle eerbetoning! 
Nadat een kopje thee verfrist had en verblijd, 
Zijn zij door d’edle heer naar zijne tuin geleid, 
Van deze naar een tweede, een buitentje gelijk, 
Van daar een wandeling naar ’t volkrijk  Sommelsdijk. 
En dus al laat terug, totdat, na al dat woelen, 
Behoefte aan kalme rust zich merkbaar deed gevoelen. 
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Wij aten smakelijk; in vriendlijk vergenoegen 
Kon ieder naar de gang van ’t werk zich zeer wel voegen; 
Zodra het nagebed met eerbied was gedaan, 
Stak ieder zijn pijp – zeer goed verzadigd – aan. 
“Stop maar” riep heer Kolf, “want ik weet zelf niet, hoe. 
Ik heb een pond tabak en nog vier stuivers toe!” 
 
Toen ging de een aan dek; de ander bleef omlaag, 
En voor de haven ging de schipper overstaag. 
 
De haven lag zeer vol met sloepen; lang verzinnen 
Was thans geen zaak voor ons; wij zeilden spoedig binnen. 
Indien het tweede touw, dat men had vastgemaakt, 
De schuit niet had gestopt, het had er nog gekraakt! 
Wij konden niet aan wal; een tarbotsboot kwam aan, 
Daar zijn wij van de schuit toen allen in gegaan, 
En zo aan wal gestapt; ’t was weer of ’t zomer was! 
Men ging de haven langs naar Middelharrenas. 
Dan, bij de buitendijk, die we onderweg ontmoetten, 
Nam ik de vrijhied om de vrienden daar te groeten. 
Ik ging toen heen naar Stad, alwaar ik spoedig kwam 
Bij meester Diepenhorst xiii, waar ik mijn intrek nam; 
De meester kende mij; doch bij mijn binnentreden, 
Kende zijn vrouw mij niet! Want ’t was een tijd geleden, 
Dat zij mij had gezien: reeds zes en twintig jaren, 
Zijn, na ik ging van Stad, voorbij en weggevaren…! 
Ik werd, toen ik aldaar twee jaren had verkeerd, 
Door hen als kind in huis behandeld en geleerd! 
Zij hebben dank daarvoor! En mijn erkentlijkheid 
Zij voor hun gul onthaal ook thans hun toegewijd! 
 
Heer Kolf had mij verzocht, en ‘k had op mij genomen 
Om Stad bericht te doen, dat dominee zou komen 
Naar ’t dorp, de andre dag, zo om een uur of tien. 
Dan zou men daar ter plaats de man der harten zien! 
Zodra Van Bergen xiv had dit blijde nieuws vernomen, 
Deed hij de kerkeraad nog ’s avonds samen komen. 
’t Is wonder hoe die mare in zulk een korte tijd, 
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van een der ouders zullen de kinderen de helft erven van de nalatenschap. 
Als de langstlevende hertrouwde zal Jooske hun jongste kind (indien 
ongehuwd) vooruit nemen de waarde van een vrije bruiloft alsmede 2 
beste pakken en verder alhetgeen de gehuwde kinderen bij hun huwelijk 
hebben genoten. Voogden Aren Pieterszn. en Jan Corneliszn. Suyster. 
Getuigen Jacobus Ridderus en Gerrit Janszn. Reuse. 
30-09-1648. Testament van Jan Baptist de Villers soldaat onder kapitein 
van Suylesteyn wonende den Briel. Hij legateert aan Grietje Dirksdr. 
wonende den Briel 50 gulden en aan Maertje Jansdr. 12 gulden, terstond 
uit te betalen door zijn erfgenamen ab intestato na zijn overlijden. Getuigen 
Joost Spillebeen en Cornelis Arendszn. van den Heuvel. 
02-01-1649. Procuratie. Egbert Hallingh gewezen herbergier in den Haag is 
van mening metten eerste te gaan naar Oost-Indie ter eenre en Annetje 
Wiltens zijn huisvrouw ter andere. Egbert stelt op heden zijn vrouw 
algehele procuratie te verlenen zodat zij kan handelen naar haar believen 
met al hun goederen, doch hij wil dat zij het huis en erf dat zij in den Haag 
hebben op de Langegracht niet mag verkopen nog bezwaren behalve met 100 
daalders welke Annetje van Steenhuysen toekomen, alhetwelk zij 
comparanten samen besloten hebben. Getuigen Marcus Leendertszn. 
Verschueren en Thonis Pieterszn. 
02-01-1649. Egbert Hallingh gewezen herbergier in den Haag nu gereed om 
als soldaat te vertrekken naar Oost-Indie revoceert, casseert en doet te niet 
zekere procuratie welke hij gepasseerd heeft op de advocaat Bal en Aert 
Hallingh zijn broer voor een notaris in den Haag ca 6 weken geleden omdat 
hij heden zijn vrouw machtiging heeft gegeven. Getuigen Marcus Lenaertszn. 
Verschueren en Thonis Pieterszn. 
24-02-1649. Schuldbekentenis. leman Pieterszn. Bette schipper wonende 
Ooltgensplaat schuldig de diaconiearmen van Middelharnis 100 gulden. 
Borgen Pieter Gerritszn. van Tol schipper wonende Middelharnis en 
Annetje Bastiaensdr. wonende Middelharnis. Getuigen Jacobus Ridderus en 
Daniel Jacobszn. 
03-03-1649. Testament. Maertje Arensdr. huisvrouw van Cornelis Gilliszn. 
fugitief wonende Middelharnis benoemt tot haar erfgenaam de diaconiearmen 
van Middelharnis met last om de volgende legaten uit te keren: aan 
Catharina Thonisdr. , Vrouwtje Thonisdr. en Jan Corne-liszn., zijnde 
erfgenamen van Aagje Thonisdr. haar zusters kinderen 50 gulden en aan 
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Arendje Maertensdr. haar halve broers dochter 5 schellingen, terwijl de 
voorsz. armen haar huis en erf gelegen achter de kerk, daar de testatrice nu 
in woont, gedurende haar leven in goede staat moeten onderhouden en de 
reparaties verzorgen alsmede haar begrafenis moeten betalen. Getuigen 
Jacobus Ridderus en Mattheus Roelofszn. Gepasseerd in Middelharnis.  
18-03-1649. Overeenkomst. Marcus Willemszn. weduwnaar van Ingetje 
Tonisdr. wonende den Briel met Cornelis Thoniszn. wonende den Briel als 
oom van de nagelaten weeskinderen als Thonis Marcuszn. en Lijsbeth 
Marcusdr. stellen het moeders versterf voor elk kind op 4 gulden. 
Getuigen Ary Pieterszn. Aldood (vermeld echter bij zijn merk als Sladood) en 
Daniel Jacobszn. 
02-04-1649. Attestatie. Jan Meer (tekent Johan Mayer) van Colcester 
gewezen stierman op het schip Samuel verklaart tvv Pieter Thole wonende 
den Briel dat hij ca 6 maanden geleden als schipper uit de maas ter zeil is 
gegaan om te varen naar Colcester en dat de kapitein van het schip de 
schipper en de deposant daar af gehaald heeft en ipv hen twee anderen 
aangesteld heeft om het schip naar Oost-Indie te brengen en dat de 
deposant heeft gezien dat er tegen de avond een grote wind is ontstaan en dat 
het schip omtrent de Vlaamse bank is gebleven. In het zelfde schip 
bevonden zich nog Jacob Schans van Aken met Trijntje Schans zijn 
vrouw. Getuigen Hendrik Robbrechtszn. en Anthony Tibaut. 
25-04-1649. Schuldbrief. Jacob van Essen wonende Middelharnis schuldig 
Mr Abraham de Ridder over een jaar impost 24 gulden met waarborg zijn 
meubelen. Getuigen Arie Corneliszn. van Putten en Gerrit Bastiaenszn. 
Quint. 
 
Notaris Reynier de Neeff  

Concepten van requesten aan de Staten van Holland, Rekenkamer van 
Holland en de magistraat van den Briel, opgemaakt door deze notaris tbv 
derden 1655-1700. l verbroken lias. 

1655? Bartel Jans van Butten wonende den Briel voor deze pachter van de 
impost op bier over de stad van den Briel en de landen van Voorne. 
1656. Willem Leenderts de Jonghe borger en korenkoper wonende Dirksland 
op Over-Flakkee ca Crijn Goudswaard en Adriaan Houckman pachter van 
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Opdat er tijd zou zijn om met gemak te eten! 
Nu is het van belang voor ons te mogen weten, 
De oorzaak dat heer Kolf op Helvoet zich bevond; 
En tevens ook, waarin ’t gezelschap thans bestond! 
 
De eerste nieuwe sloep xii, te Mid’harnas gemaakt, 
Was zeilree! En aan ’t eind der haven reeds geraakt, 
Nu was de mening met die sloep naar zee te gaan … 
Dan, ’t schip bleef aan de grond, en zij verlegen staan! 
Heer Kolf ging niet terug; ei, denk eens wat hij doet? 
“Heer schipper, zegt hij, zeil! Wij gaan naar Hellevoet!” 
De een zei tot mijnheer: “ik heb mijn klompen aan!” 
Een ander: “ik kan zo naar Helvoet toch niet gaan!” 
“t Geeft nimendal”, zei Kolf, “gij moet daaraan niet denken, 
Geef, schippersvrouw, een fles, dan zal ik u eens schenken! 
Gij, vrouwen, draag straks zorg voor biefstuk en voor brood, 
En ’t geen erbij behoort, en voor de rest geen nood.” 
 
Dusverre heb ik thans de oorzaak u gemeld, 
Hoe mijnheer Kolf daar was; nu dient er opgeteld, 
Wie in ’t gezelschap was. Dit zal ik u vermelden, 
Zo veel ’t mij mogelijk is; en zo ze mij vertelden: 
Vooreerst de timmerman die ’t schip had mogen bouwen; 
Met zijne, en daarbij een aantal andre vrouwen; 
De stuurman de sloep; de smid en verver samen, 
En nog meer anderen, wier functiën of wier namen 
Ik niet vernomen heb en dus niet op kan geven. 
De maaltijd in de schuit dient ook te zijn beschreven. 
Ruim achttien gasten sterk, gezeten aan het maal, 
Had ieder half genoeg aan ’t vriendelijk onthaal 
Des burgemeesters, die in gulle vriendelijkheid, 
Door vrolijkheid en scherts ’t genoegen om zich spreidt. 
Hij zat in ’t midden, gaf ieders portie rond, 
Die in aardappels, brood, garnaal en bief bestond. 
Vier glaasjens, door heer Kolf voortdurend volgeschonken, 
Die werden rondgediend en gretig uitgedronken. 
Dan op ’t laatst van ’t maal, zo viel bij ongeluk, 
Eén glaasje van de vier nog op de grond aan stuk! 
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Zij kwam met schrikken vrij! Wij waren zeer ontsteld! 
Intussen had ik bij heer Treffers aangebeld. 
Dra traden wij in ’t huis; wij werden gul onthaald 
Door ’t edel huisgezin. Intussen werd bepaald: 
Dat ik maar dadelijk de veerman zou gaan vinden, 
En als die vaardig was, dan roepen zou de vrinden. 
De veerman was gereed en wij weldra reisvaardig. 
 
Hoe draait somtijds een ding al wonderlijk en aardig! 
Neef Keyzer x kwam, na mij, ook bij heer Treffers binnen! 
Verzocht uit ’s veermans naam dat wij niet lang verzinnen, 
Maar zoveel mogelijk toch zouden spoed betrachten, 
Wijl veerman van het sas reeds naar ons lag te wachten. 
Wij gingen toen naar ’t veer te Helvoet over straat, 
Toen burgemeester Kolf opeens daar voor ons staat! 
Hij sprak: “Mijn waarde heer, het doet mij groot pleizier, 
Dat ik u saam ontmoet; ik ben toevallig hier! 
Welaan, treden wij hier in en laat mij eens verzinnen .. 
Kom! Gaan we in ’t logement “Den Briel” ens even binnen.” 
Zodra wij binnen zijn laat hij de veerman halen, 
En zegt hem: “Veerman, ik zal voor die lien betalen!” 
“Ik neem hen met mij mee naar Middelharrenas!” 
Toen gaf hij hem de vracht, zo veel het voor ons was. 
Dra gingen wij van daar naar ’s heeren Bakkers woning, 
Waar wij in vriendlijkheid en gulle gunstbetoning, 
Zo minzaam, als’t ooit kon, en heus ontvangen zijn, 
Op koffij, op likeur, ja zelfs op Griekse wijn! 
 
Intussen werd het tijd voor ons aan boord te gaan! 
Men zag op schip en huis alomme vlaggen staan! 
Ter ere van Marianne xi, de dochter van de Koning! 
En pikbroek kreeg een snaps, voor zijne vreugdbetoning. 
Het scheepsvolk klom in ’t want der masten op de ree 
En riep naar zeemanswijs tot driemaal toe Hoezee! 
Wij gingen naar de schuit en zijn aan boord gekomen, 
Het zeil werd losgemaakt, de touwen ingenomen, 
En burgemeester Kolf liet aan de schipper zeggen: 
Dat hij met zeilen het wat zachtjes aan moest leggen! 

 9 

de impost van de rondematen over 1656, onder verwijzing naar een 
schepenvonnis van 30-11-1656. 
1656. Aren Claasse Thoff winkelier binnen Middelharnis is in augustus 1656 
door Cornelis Gerrits Mol pachter van het gemaal binnen Middelharnis 
gedaagd voor de schepencommissaris van den Briel om te bewijzen dat hij 
de molen van Middelharnis aan de kinderen van zijn vrouw had 
overgedragen. 
20-08-1675. Franchois du Pierre majoor van de militie binnen den Briel heeft 
voor de 2e maal een aanslag biljet ontvangen van de dubbele 200e penning 
waarbij van hem 40 gulden werd geëist omdat zijn ambt werd begroot op 
4000 gulden, doch dat hij tegenwoordig onmogelijk van zijn tractement kan 
leven en dat hij de Ie maal al 40 gulden heeft betaald; hij is een oud man die 
al 57 jr de landen heeft gediend, waarvan de laatste 20 jr als majoor binnen 
den Briel en verzoekt kwijtschelding. 
06-10-1682. Sr Frederick de Graeff en juffrouw Maria van der Velde echte 
man en vrouw wonende alhier hebben in handen van Reynier de Neef 
notaris alhier gesteld een besloten testament bezegeld met 4 zegels in rode 
lak op een zegel van 3 gulden met verzoek dit testament te sluiten in deze 
omslag en het geheel te bewaren. Getuigen Hendrik van Beecq en Casparus 
Verhoeff. 
27-06-1682. Cornelis de Milde, Jan de Milde en Jan Lambrechts Oudwater 
allen burgers en kuipers binnen den Briel stellen dat zij volgens art 4 van de 
ordonnantie wegens het gilde van de kuipers slechts l leerjongen mogen 
hebben op een boete van 12 gulden, doch dat zij zich niet met l leerjongen 
kunnen behelpen, aangezien de visserij of haringvangst zeer toeneemt en 
wellicht met gods hulp nog meer zal toenemen en dat zij buiten de voorsz. 
leerjongen geen knecht kunnen krijgen om hen te helpen en dat daarom de 
reders genoodzaakt zullen zijn hun vaatwerk buiten den Briel te laten maken 
en verzoeken daarom 2 ipv l leerjongen te mogen houden. 
06-01-1683. De veerlieden van den Briel op Maassluis beklagen zich dat het 
veer verslechtert, zo ten opzichte van te weinig reizen van de passagiers en 
andere mensen zodat zij slechts 3 reizen per dag kunnen maken en speciaal 
het wekelijks varen van Pieter Corsse van den Briel op Delft hen veel schade 
berokkent, zodat zij niet meer kunnen rondkomen om hun huishouden te 
generen; zij hebben dure veren terwijl Pieter Corsse met een oude kwade 
schuit vaart en zij verzoeken u hem te verbieden met deze schuit te varen en 
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hen toe te staan een nieuwe schuit te laten maken om op Delft te varen en de 
te vervoeren waren en passagiers droog over te laten komen. 
09-05-1683. Pieter Jacobs van der Wael stelt 22 jr als booter of roeier op de 
vaartuigen van de 

Commissarissen binnen den Briel te hebben gediend en dat de admiraliteit te 
Rotterdam hem heeft ontslagen en hem medegedeeld is dat hij gedurende zijn 
leven slechts het halve tractement zou genieten zonder meer; dat de 
admiraliteit een ander persoon in zijn plaats heeft aangesteld die niet alleen 
onervaren is doch zelfs R.K. en een vrouw heeft getrouwd van dezelfde 
religie; dat verzoeker iemand is van 60 jr die vele jaren de dienst heeft 
waargenomen en alsnog bekwaam is om zijn dienst te verrichten en bij 
ziekte altijd voor een vervanger heeft gezorgd en dat het hem zwaar is 
gevallen dat hij uit de dienst is ontslagen aangezien hij een vrouw heeft die 
haar ene hand niet kan gebruiken. Hij verzoekt hem weer in dienst te nemen 
of hem gedurende zijn leven het gehele tractement toe te zeggen. 
30-06-1683. Dirck Andrieszn. van Hoochduyn en Jan Arenszn. Arckenbout 
beiden duinmeiers van de grafelijkheidsduinen binnnen den lande van 
Voorne over het jaar 1682 klagen dat door het veelvuldig jagen en het 
versterven van het konijn zij geconstateerd hebben dat de voorsz. duinen van 
het konijn zodanig zijn ontbloot, dat het niet mogelijk is om enig konijn te 
vangen en verzoeken gedurende het lopende jaar een jachtverbod op 
konijnen, daar zij anders niet aanfokken.. 
01-07-1683. Zelfde verzoek. 
01-08-1683. Trijntje Jansdr. weduwe van Cornelis Arenszn. Ryswijck in zijn 
leven korenmolenaar te Rockanje heeft sedert het overlijden van haar man 
door haar zoon die jong van jaren is het koren op de voorsz. molen laten 
breken doch dat ivm de slechte constitutie van de ingezetenen aldaar en het 
verminderen van de huisgezinnen het haar niet mogelijk is haar met haar 
huishouden te kunnen generen en dat zij niet half kan bestaan omdat zij 
verplicht is boven de pacht van 100 gulden de verponding van 14 gulden 
nog te moeten dragen alsmede de lasten van reparatie, die door het 
overlijden van haar man niet klein zijn en dat zij van de pachters van het 
gemaal heeft gehoord dat zij een cautie van 500 gulden moet stellen, hetgeen 
haar onmogelijk is, daar zij een bedroefde weduwe is met 4 kinderen en 
verzoekt vermindering van de pacht. 
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Genoopt door ’t schone weer de pastorie intreden, 
En toonde zijn Eerwaarde in korte woorden aan, 
Hoe dat het zaak was om terstond op reis te gaan! 
Zo dadelijk had ik van Kleywegs doel vernomen, 
Ben ik ook spoedig naar de pastorie gekomen, 
En zei: “Gaan wij op reis? Er is thans niets te vrezen; 
Het zal in de andre week wellicht zo goed niet wezen! 
En daarom is het zaak ons spoedig klaar te maken, 
Opdat wij, voor den vloed, voor Helvoet over raken”. 
Heer Loysen was geneigd de reis nog uit te stellen: 
Juffrouw iv had niet veel lust, mijnheer te vergezellen; 
Uit hoofde dat de vrees veel invloed op haar had, 
Sprak zij: “Mijn waarde, ga met meester v maar naar Stad!”. 
Dus, onder ja en nee, en praten voor en tegen, 
Besloot men eindelijk, na rijplijk overwegen, 
Toch maar de reis te doen, en maakte zich gereed; 
En ’t reisgezelschap had zich een, twee, drie gekleed. 
 
Dan onder dit bedrijf was Ko vi geheel ontstemd; 
Bij ’t afscheid schreide zij; bevond zich zeer beklemd, 
Wijl haar lief kinderhart bezorgd was voor haar Moe! 
Dan de oude juffrouw wenste behouden reis ons toe. 
Toen fluks ter wagen op! Het paard, wel vlug ter been, 
Bracht ons zeer spoedig naar den Brielsen Heuvel viiheen. 
Dra ging de mande op, den schipper tot een sein, 
Om ons te halen; wijl een glaasje brandewijn, 
Versterkte onze moed, gaf Kleywegtons de hand; 
Wij stapten in de hengst viii en staken dra van kant. 
Twee voerlien zagen wij aan ’t Brielse hoofd reeds staan, 
Die boden – voor ons geld – gelijk hun diensten aan. 
De een was W. de Wit, die woont nabij ’t stadhuis, 
Die bracht met rijtuig ons gezwind naar Helvoetsluis. 
’t Was ruim tien uur, toen wij – al pratende – te zamen, 
Te Helvoet voor het huis van de heer Treffers ix kwamen. 
Daar stapten wij toen af; hoe licht komt men in druk! 
De juffrouw kreeg bijna een bitter ongeluk! 
Doordien haar voet ontglipte aan ’t ijzer nevens ’t wiel, 
Zodat ze aan ’t wankelen raakte en bijna nederviel! 
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En naar mijn zwakke kunst thans deze taak voldongen. 
Ik vinde mijnen loon, zo gij maar zijt voldaan; 
‘k Verzoek uw aandacht dan. Zij vangt, als volgt, dus aan: 
 
Het oude Nederland, zo menigmaal bezongen 
Als aan de barre zee door kunst en vlijt ontwrongen, 
Doorsneden en gedeeld door menigte rivieren, 
Waarop – de mens ten nut – zo vele schepen zwieren, 
Waardoor, als door natuur, èn eilanden èn zee 
Gevormd zijn; en zoo ook het eiland van Flakkee! 
Een eiland, overschoon, door ’t ganse land beroemd, 
Besproeid door een rivier, het Haringvliet genoemd; 
Met dorpen rijk bevolkt, die waardig zijn gemeld, 
Bij welker tal men Stad aan ’t Haringvliet ook telt; 
Een doorp, hoe klein het zij, dat ieders oog bekoort, 
Waarvan men alle lof en roem, gedurig hoort! 
Daar ook het woord van God aan zondaars wordt geleerd, 
Waar steeds een predikant wordt om zijn werk geëerd. 
Daar thans behoefte is aan godsdiens-onderricht 
Dat in geloof en liefde de Stadsche kinders sticht. 
 
Zodra heer Loysens lof in Stad maar werd verteld, 
Was ieders oog en hart aldaar op hem gesteld, 
Ofschoon ’t een waagstuk, ’t werd door hen ondernomen 
Om naar den predikant van Rozenburg te komen; 
Den kerkeraad van Stad, met ’t Plaatsbestuur vereend, 
werd, door heer Kolf ii gesteund, de hoge gunst verleend, 
Van ’t Ambachtsheerlijk recht, heer Loysen te inviteren, 
De plaats te komen zien; daarna hun te vereren, 
Met ’t afgebeden woord: “Ik kom tot uw gemeent”! 
Dan werd door ambachtsheer kollatie hun verleend. 
Heer Loysen heeft gehoor aan dit verzoek gegeven, 
aan burgemeester Kolf weldra een brief geschreven: 
“Dat hij aanstaande week de plaats zou komen zien; 
Voor Helvoet overkwam, zo om een uur of tien …”. 
Doch werd door pijn in de arm daarna op ’t ergst gekweld; 
Hij schreef toen Zondags weer: “De reis is uitgesteld!”. 
Dan Dinsdagmorgens vroeg kwam Kleywegtiii aangereden, 
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02-08-1683. Abraham Langstraat korenmolenaar van Oudenhoorn heeft 
geconstateerd dat ten opzichte van enkele jaren geleden het aantal 
huisgezinnen met ca 50 is verminderd door uitsterven en dat sedert de 
vestiging van een korenmolen te Hellevoetsluit de huisgezinnen die vroeger 
in Oudenhoorn of Nieuwenhoorn hun koren lieten breken nu gemakkelijk bij 
de molen van Hellevoetsluis hun koren laten breken en hij zijn huishouden 
niet langer kan onderhouden, te meer daar hij boven de pacht van 141 gulden 
nog de verponding moet betalen alsmede grote reparaties en verzoekt de 
pacht te verminderen. 
14-04-1684. Ary Stapel wonende Rockanje stelt dat Truytje Jansdr. weduwe 
Cornelis Arenszn. Ryswyck korenmolenaar te Rockanje bij rekest verzocht 
heeft ivm haar desolaten staat om vermindering van de pacht welk rekest 
door U in handen is gesteld van de rentmeester-generaal in Voorne Johan 
Teding Berghout en dat hij van de voorsz. rentmeester heeft gehoord dat hij 
de voorsz. molen voor 70 gulden in pacht zal kunnen krijgen met ingang van 
maart 1684 en verzoekt nu om de pacht voor 10 jr. 
29-04-1684. Leendert Leendertszn. Krepelman, Jan Pieterszn. Sirritsraad? en 
Leendert Krepelman de jonge wonende Dirksland stellen dat zij van de 
domeinen in pacht hebben enig land aldaar, doch dat door de hoge 
watervloed en innundatie in januari 1682 zij zodanige merkelijke schade 
hebben geleden dat zij van deze landen niets hebben getrokken en dat zij de 
landen opnieuw voor 7 jr hebben ingehuurd, doch verzoeken vermindering 
van de pacht.  
06-06-1684. Willemtje van der Vegt weduwe van Huibregt van der Schilt 
wonende den Briel stelt dat haar man in pacht heeft gehad de impost van 9 
st op de tonnen bier ten laste van de tappers binnen de landen van Voorne, 
geëxpireerd ultimo juli 1682 voor 190 gulden, welke zij 
nog moet betalen, aangezien haar man in 1681 is gestorven en de voormelde 
som moet betalen aan de heer ontvanger Mr Jacob Commersteyn voor de 
impost op wijnen, te betalen in termijnen van 500 gulden en dat baljuw en 
leenmannen ten laste van de tappers op ieder okshoofd 8 gulden vragen etc. 
11-09-1684. Dirk Andrieszn. Hoochduyn en Jan Arents beiden duinmeier in 
den lande van Voorne hebben in pacht de duinen in Voorne onder 
conditie dat niemand daar zou mogen jagen hetzij edel of onedel, 
uitgezonderd de heer van Cruyningen, de baljuw en de rentmeester van 
Voorne, mitsgaders de commandeur van het garnizoen van den Briel 
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volgens de condities en voorwaarden daarvan zijnde en dat zij geconstateerd 
hebben dat de heer Adriaan Brasser wonende in den Briel vele weken heeft 
gejaagd en verzoeken hun pacht daarom met 150 gulden te verminderen. 
03-10-1684. Evert de By stadsbode heeft in 1683 van de oud-burgemeester 
Johan Hage voor tractement ontvangen 63 gulden en heeft bemerkt dat zijn 
3 confraters jaarlijks 90 gulden ontvangen en zulks 27 gulden per jr meer en 
verzoekt zijn tractement te verhogen tot 90 gulden.  
16-10-1684. Pieter 't Jong pachter van de impost op de Carossen, Galessen, 
Koetsen, Speel-wagens of Rijpaarden en het veergeld over den Briel en het 
land van Voorne, Goedereede, en Bommenede in de landen van Over-
Flakkee voor de termijn ingegaan zijnde oktober 1684 en heeft bemerkt dat 
die van Over-Flakkee slechts na grote moeite bereid zijn de impost te betalen 
en dat zij zeer kwaadaardige mensen zijn en hij ternouwernood een 
deurwaarden zal kunnen krijgen om zijn geld binnen te krijgen en verzoekt 
vermindering van de pacht.  
08-02-1685. Claas Janszn. van Sweden heeft gepacht 22 gemet 105 roe land 
in Nieuwenhoorn en is door de deurwaarder van het comptoir van de 
rentmeester Johan Teding Berghout paratelijk geëxecuteerd voor 227 
gulden 10 st wegens 2 jr pacht en heeft in 1684 niet alleen merkelijke schade 
geleden door de rispen die het vlas en erwten hebben geconsumeerd doch 
dat daarenboven 5 melkkoeien, 6 kalveren en al zijn 15 schapen zijn 
gestorven waardoor hij geheel geruïneerd is en dat hij het land al meer dan 30 
jr in gebruik heeft en dat het hem niet mogelijk is de pacht te voldoen, daar 
hij ook nog 8 kinderen heeft daarbij hij zich met droog brood en water tot 
onderhoud moet behelpen en verzoekt kwijtschelding van de pacht. 
09-04-1685. Abraham van der Poel pachter van de impost op het kleine 
zegel en gedrukt papier van de stad Brielle en de landen van Voorne voor de 
termijn ingegaan april 1685 stelt dat gedurende 9 a 10 jr ontvangen is van 
ieder biljet van de boter hetzij het tonnen of stukken boter zijn geweest l st 
4 penningen, waarop het ook jaarlijks na ouder herkommen is verpacht, dat 
echter Willem Hulck en Hendrik Beecq pachters van de boter over de 
voorsz. termijn hadden ondervonden allen uit haat en kwaadaardigheid en 
voor hun eigen profijt ieder biljet van stukken boter hebben uitgegeven op 
een ongezegeld en ongestempeld biljet waardoor voor elk stuk boter slechts 4 
penningen werd ontvangen, zodat daar niet meer is te vorderen dan 4 
penningen, voegende daar nog bij dat in grote steden van Holland zulks in 
strijd met de instructie jegens de ordonnantie van de voorsz. impost alleen de 

 13 

tonnen boter het klein zegel subject zou zijn en niet de stukken boter en 
verzoekt omdat het hem al 300 gulden heeft gescheeld de voorsz. pachters 
opdracht te geven de biljetten voor tonnen en voor stukken boter uit te 
geven op gezegeld en gestempeld papier. 
09-04-1685. Claas Gerritszn. Hoogwerff wonende Zwartewaal heeft voor 7 
jr gepacht de mid-deldijk binnen Voorne waarvan het laatste jaar zal 
verschenen zijn Martinus 1685 toekomende voor 160 gulden per jr. Hij is 
genegen de pacht te verlengen doch de huizen op de voorsz. binnendijk 
voornamelijk binnen Oudenhoorn worden steeds minder en hij kan 
ternauwernood iemand krijgen om de huizen of een gedeelte daarvan te 
huren en verzoekt derhalve om een gedeelte van de dijk onverhuurd te 
mogen laten liggen. 
 
 

12 UIT DE ARCHIEVEN  
 
Verhaal van de reis van Rozenburg naar Stad aan ’t Haringvliet en terug, 
gedaan door ds. P.M. Loysen en echtgenote en C. Moree, 9-11 mei 1826. 
Transcriptie en aanvullingen door M. Moree te Vlaardingen. 
Eerder gepubliceerd in Nieuwsbrief van de Stichting Streekhistorie Voorne-
Putten en Rozenburg, no. 35, januari 2000. 
 
Cornelis Moree, geboren 1-2-1783 te Hellevoetsluis, als zoon van de loods 
Willem Moree en Cornelia Bogaart. Ten tijde van dit verhaal was hij gehuwd 
met Engeltje Kamerling, in 1837 hertrouwde hij met Maria Groenendijk. 
Cornelis was onderwijzer, eerst in Nieuw-Helvoet, later op Rozenburg, 
alwaar hij overleed op 5-2-1864. Cornelis was een echte 
“gelegenheidsdichter”.  
Ds. Loysen was beroepen te Stad in de vacature  ontstaan door het vertrek 
van ds. Benjamin Kam. 
Loysen nam het beroep niet aan, hij bleef tot zijn emeritaat in Rozenburg.i 
Stad kreeg toch al snel, in augustus 1826 een nieuwe predikant in de persoon 
van Oeds Spoelstra van Goch. Ds. Van Goch overleed al in juni 1828. Er is 
een gedenksteen voor hem in de kerk van Stad aan ’t Haringvliet. 
 
 
Mijnheer en juffouw! Ik heb onze reis bezongen 


