
6-1-1757  fol. 1 
Cornelis Teunisz. Weijman verkoopt aan Pieter Tilmans, wonend te Sommelsdijk, 85 7/12 roe 
kostbaar land gelegen beoosten de Langeweg in het Oudeland in no. 105, thans jongbeplante 
boomgaard, voor f 270. 
 
24-1-1757  fol. 1v 
Hobius de Krijger, baljuw van Sommelsdijk, procuratie hebbende van Willem Witte, bouwman te 
Noordgouwe, verkoopt aan Roeland Elsevier 205 roe kostbaar land in het Oudeland beoosten de 
Steeneweg op no. 11, en nog 4 gem. 8 roe kostbaar land in dezelfde polder beoosten den  
Bogaartweg en in den hoek van Bolletjesweg op nr. 120-121, voor resp. f 485 en f 284 per gemet, 
totaal voor 1474-19-12.  
 
24-1-1757  fol. 2v 
Hobius de Krijger, baljuw van Sommelsdijk, procuratie hebbende van Willem Witte, bouwman te 
Noordgouwe, verkoopt aan Jasper de  Bruijne, oud-ventjager, 2 g 50 r en nog 1 g 46 r kostbaar land 
beide gelegen in het Oudeland beoosten de Steeneweg, op nrs. 12, 13, 14 en 15, in totaal voor f 
1290-6-0. 
 
24-1-1757  fol. 3c 
Hobius de Krijger, baljuw van Sommelsdijk, procuratie hebbende van Willem Witte, bouwman te 
Noordgouwe, verkoopt aan Wouter Pietersz. van Heemst 6 g 215 ½ r kostbaar land in het Oudeland, 
beoosten de Boomgaardweg op nr. 119, voor f 1921-9-0. 
 
2-2-1757  7v 
Gualtherus Kolff, secretaris van Middelharnis, verkoopt aan Jasper de Bruijne, oud-ventjager alhier, 3 
g 169 ½ r kostbaar land in het Oudeland onder de Westzeedijk op no. 78, voor f 1247-15-0. 
 
4-3-1757 8v 
Claas Hendriksz Don verkoopt aan zijn zwager Arij Leenderts Matse, stuurman, de helft in een huis en 
gevolgen van dien aan de zuidzijde van de Oostdijk, no, 253 op het quohier, bel. o. Michiel Kooning, 
w. Jeroen van den Tol, voor f 300. Aan koper hoort, uit naam van zijn vrouw, de andere helft toe. 
 
11-3-1757 9 
Balthasar Branderhouve, oud schout en secretaris van Stad aan ’t Haringvliet, procuratie hebbende 
van zijn zuster Helena Branderhouve, wed. van hoofdgaarder Marinus Trommel, verkoopt aan 
Theodorus Kruijslander, secretaris van Sommelsdijk, een achtste part in de meestoof aan de oostzijde 
van de Steeneweg, voor f 440. 
 
11-3-1757 9v 
Balthasar Branderhouve, oud schout en secretaris van Stad aan ’t Haringvliet, procuratie hebbende 
van zijn zuster Helena Branderhouve, wed. van hoofdgaarder Marinus Trommel, verkoopt aan 
Leendert Alebeecq, schepen van Sommelsdijk, een zestiende part in de meestoof aan de oostzijde 
van de Steenweg, voor f 175. 
 
5-4-1757 11v 
Jacob Noordijk, als exec.test. van Neeltje Pleunisse van der Poot, wed. van Tomas Jacobsz. Visser, 
verkoopt aan Aren Jansz. Masteluijn een boomgaard, groot 122 ¾ r, gelegen in het Oudeland, nr. 3 en 
4, voor f 546. 
 
5-4-1757 12v 
Jacob Noordijk, als exec.test. van Neeltje Pleunisse van der Poot, wed. van Tomas Jacobsz. Visser, 
verkoopt aan Cornelis van der Vlugt een huis en gevolge op de hoek van de Kaai aan de oostzijde 
van de Visbank, vanouds genaamd het Hoogerhuijs, met 2 kelderwoningen daaronder, no. 197 op het 
quohier, voor f 1220. 
 
5-4-1757 13 
Gualtherus Kolff, secr. van Middelharnis, en Jacob Slis, bouwman, procuratie hebbende van de 
kinderen en erfgenamen van Maritje Wouterse Kromdijk en haar vooroverleden mannen Jan 
Bosschieter en Cornelis Slis, en haar nu overleden man Leendert Quist, verkopen aan Aaltje Jacobs 
van der Grift, wed. van Roeland Cornelisz. Hotting, 9 g 263 ½ r vroonland in het Oudeland op no. 182, 



in de hoek genaamd Spinnagel bezuiden de Potterweg, beoosten het land van Gijsbregt de Leng, 
totaal voor f 1353-7-0. 
 
5-4-1757 14 
Gualtherus Kolff, secr. van Middelharnis, en Jacob Slis, bouwman, procuratie hebbende van de 
kinderen en erfgenamen van Maritje Wouterse Kromdijk en haar vooroverleden mannen Jan 
Bosschieter en Cornelis Slis, en haar nu overleden man Leendert Quist, verkopen aan Leendert 
Elsevier 11 g 136 ½ r vroonland in het Oudeland op no. 182 in de hoek genaamd Spinnagel, bezuiden 
de Potterweg, bewesten van het land van Theodorus van Beeks kinderen, voor f 1852-18-12. 
 
5-4-1757 15v 
Gualtherus Kolff, secr. van Middelharnis, en Jacob Slis, bouwman, procuratie hebbende van de 
kinderen en erfgenamen van Maritje Wouterse Kromdijk en haar vooroverleden mannen Jan 
Bosschieter en Cornelis Slis, en haar nu overleden man Leendert Quist, verkopen aan Gerardus 
Alebeecq, zilversmid in Sommelsdijk, huis, schuur, wagenhuis etc., no. 302 op het quohier, benoorden 
de Vroonweg, met 25 g 82 ½ r vroonland op no. 187, van de Vroonweg noordwaarts tot de Vlieger, in 
totaal voor f 2780-5-0. 
 
23-5-1757 18v 
Johannes Tomasz. Wittekoek bekent schuldig te zijn aan Marinus Oosterling, oud-marktschipper, een 
som van f 400, met als onderpand een boomgaard van 150 ½ roe in het Oudeland in nr. 46, bewesten 
de Steeneweg. 
 
13-7-1757 19 
Barend Jansz. Waterman, gehuwd met Susannetje Leenderts Buurman, en Marinus Jacobsz. 
Breeman, gehuwd met Aaltje Leenderts Buurman, beide zoons van Barbara Peeman, wed. van 
Leendert Hermans Buurman, verkopen aan Daniel Marinusz du Pré, twee derde part in een huis aan 
de westzijde van de Voorstraat, no. 72 op het quohier ,bel. z. Joost Pas, n. Aren Hendriks Pas’ 
kinderen, voor f 466-14-0, Koper bezit reeds het derde part van dit huis. 
 
13-7-1757 20 
Daniel Marinus du Pré bekent schuldig te zijn aan Cornelis Michiels van Cacum, een som van f 500, 
met als onderpand het huis aan de westzijde van de Voorstraat, no. 72 op het quohier. 
 
24-8-1757 20v 
Dirk Tibout verkoopt aan Willem van der Schoor, wonend in Nieuw-Beijerland een huis, erve met een 
bakoven en schuurtje gelegen aan de oostzijde van de Voorstraat, no. 272 op het quohier, bel. z. 
Claas Bijkerke, n. Jacob Gabriels Visscher, voor f 1500. 
 
24-8-1757 21v 
Wouter van Hoijdonck, thans wonend in Sommelsdijk, verkoopt aan Adrianus van Driel een huis 
staande aan het eind van de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 321 op het quohier, bel. o. Maarten 
Kurvel, w. het land van secr. Kolff, voor f 220. 
 
24-8-1757 22 
Neeltje Hendrikse van Eck, wed. van Rokus Pinxternakel, Dirk Cornelisz Koote, getrouwd met 
Tannetje Hendriks van Eck, Bastiaan Jacobs Visscher, getrouwd met Caatje Hendriks van Eck – 
tesamen de erfgenamen van Annetje Janse Trommel, wed. van Hendrik Florusz van Eck – verkopen 
aan Laurens Vermeer 4 g 229 ½ r kostbaar land in het Oudeland bewesten Maritjespad, in no. 84, 
voor f 1521-14-0. 
 
24-8-1757 23 
Jacob Noordijk, als voogd over Pieter Jacobs Komendirk, zoon van Maria Pieters de Groeve en Jacob 
Dirksz Komendirk, verkoopt aan Marinus Jacobsz Breeman een huis aan de noordzijde van de 
Westdijk, no. 149 op het quohier, bel. o Frans van Duuren de Jonge, w. Jacob Florusz van Ek, voor f 
600. 
 
24-8-1757 23v 
Martinus Jacobsz Breeman verklaart schuldig te zijn aan Pieter Jacobs Komendirk een som van f 350, 
met als onderpand het huis op no. 149 van het quohier. 



 
25-10-1757 24 
Maatje Pieters Hogesin, wed. van Jan Hendriks Pas, Andries Vink en Jacob Noordijk, als voogden 
over de minderjarige kinderen van Jan Hendriks Pas, verkopen aan Aaltje Jacobs van der Grift, wed. 
van Roeland Hotting, 85 ¾ r kostbaar land (waarvan de wederhelft toebehoort Pieter van den Tol) in 
het Oudeland in no. 48, tussen de Steeneweg en Maritjespad, voor f 71. 
 
7-11-1757 25 
Pieter Cornelisz. Krijger, Joost Cornelisz Krijger en voor hun zus Grietje Krijger, verkopen aan Leuntje 
Dirkse Visser, weduwe van Jasper de Bruijne, een huis aan de zuidzijde van de Kaai, no. 199 op het 
quohier, bel. n. de Kaai, o. de Spuistraat, z. Leendert Kooning, w. de koper, voor f 388. 
 
19-11-1757  fol. 26 
Tannetje Jans Tuijter, wed. van Cornelis Barentse Waterman, verkoopt aan Jacob Gleijnsz 
Langbroek, een huis aan de noordzijde van de Oostdijk, bel. o. Cornelis van Kakoms wed., w. Jeroen 
van den Tol, no. 220 op het quohier, voor f 725. 
 
17-12-1757  fol. 26v 
Dirk van Oostende, bouwman in Sommelsdijk, getrouwd met Grietje van Welsing, eerder wed. van 
Pieter de Bruijne, die weduwnaar was van Arentje Arense Cijsse; Aren Pieterse Cijsse; Dirk de 
Bruijne, marktschipper, getrouwd met Neeltje Pieters Cijsse; Claas Hendriks van Heest, weduwnaar 
van Jannigje Bastiaanse Cijsse; Aren Thomasz Visser en Engel van Einsdaal, getrouwd met Heiltje 
Thomasse Visser, Frans van Duuren de Jonge, getrouwd met Lijntje Hendrikse Buurman, eerder 
weduwe van Thomas Bastiaanse Visser, die eerder getrouwd was met Maatje Arense Cijsse; Willem 
Arens Cijsse. Deze zijn alle erven van Aren Arents Cijsse, oud-stuurman. Zij verkopen aan Claas 
Arens van den Nieuwendijk een huis aan de zuidzijde van de Oostdijk, no. 250 op het quohier, bel. o. 
Hendrik Pietersz Schoonejonge, w. Dirk Hermans Buurman, voor f 366. 
 
fol. 27v 
Claas Arensz van den Nieuwendijk verklaart schuldig te zijn aan Pieter Jacobs Pauw, ventjager, een 
som van f 400, met als onderpand het huis op no. 250 van het quohier. 
 
fol. 28 
Aren Abelsz Kooning, verkoopt aan Aren Arijsz Troost een huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, 
no. 96 op het quohier, bel. o. de wed. van Hendrik Visser, w. de wed. van Cornelis Woutersz. van 
Teunst, voor f 820. 
 
24-12-1757  fol. 29 
Pieter Abelsz. Kooning verkoopt aan zijn broer Aren Abelsz Kooning de helft in een huis staande aan 
de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 98 op het quohier, bel. o. de wed. van Cornelis Woutersz van 
Teunst, w. de wed. van Jacob Pauw, voor f 300. 
 
29-12-1757  fol. 29v 
Neeltje Maartens van Heest, wed. van Jacob Pauw, verkoopt aan haar schoonzoon Aren Michiels 
Kalis en de man van haar kleindochter, marktschipper Dirk de Bruijn, de helft van twee taanhuizen met 
taanketels en gereedschap, staande naast elkaar op het Vingerling bewesten de Kaai, no. 195 en 196 
op het quohier, bel. z. Geleijn Knol, n. Leendert Wouters van Teunst, voor f 600. 
 
5-1-1758  fol. 30 
Jan Heijmensz Schenk, zeilmaker, verkoopt aan Marinus Oosterling, biersteker, de helft in een huis 
met achterhuis en bovenkamer daarachter, staande op de hoek van de oostzijde van de Voorstraat, 
no. 250 op het quohier, bel. o. Aren Masteluijn, z. Cornelis Romeijn, w. de Voorstraat en n. het slop, 
voor f 1700. Marinus Oosterling, uit hoofde van zijn overleden vrouw bezit de andere helft al. 
 
5-1-1758  fol. 31 
Leentje Dirkse Visser, wed. van Jasper de B ruijne, Pieter Jasperse de Bruijne, broodbakker, Krijn 
Lighart, ventjager getrouwd met Maritje Jaspers de Bruijne en Dirk Jaspers de Bruijne, markschipper, 
verkopen aan Jan Heijmensz. Schenk, zeilmaker, een huis op de hoek van de Kaai en Westdijk, no. 
175 op het quohier, boven de kelder van Jeroen van den Tol, bel. z. de Westdijk, n. de erven van 
Johanna Simons Hoppeijn, voor f 1200. 



 
9-1-1758  fol. 32 
Jan Harweijer, gerechtsbode, en Hendrik Jeroensz van de Rovaart, ventjager, getrouwd met Ariaantje 
Romeijn, tesamen de nagelaten kinderen van Maartje Arense Cas uit haar huwelijken met Cornelis 
Romeijn en Tomas Harweijer, dragen over aan Cornelis Romeijn 2/6 part in een huis aan de oostzijde 
van de Voorstraat, no. 260 op het quohier, bel. n. Marinus Oosterling, z. het nagenoemde huis; 2/6 
part in een huis aan de oostzijde van de Voorstraat, no. 261 op het quohier, bel. n. het voornoemde 
huis, z. Mattijs Nots; 2/6 part in 7 g 229 r kostbaar land in het Oudeland op no. 175 in de hoek van de 
tweede Groeneweg en Langeweg; 2/6 part in 3 g 195 r kostbaar land in het Oudeland op  no. 114, van 
de Daff’s dreeve; en 2/6 part in 2 g 16 r land in het Oudeland op no. 55 en 56.  
 
3-2-1758  fol. 33 
Cornelis de Bruijne bekent schuldig te zijn aan Pieter Arensz Langbroek, broodbakker, een som van f 
200, met als onderpand het huis, no. 269 op het quohier, aan de oostzijde van de Voorstraat, bel. n. 
het bakslop, z. Pieter Arens Langbroek. 
 
9-2-1758  fol. 34 
Cornelis Willemsz Smeerdijk, biersteker, en Jacob Eliasz Danser, marktschipper in Sommelsdijk, als 
voogden over Benjamin en Gerritje Weda, de minderjarige kindern van Bastiaan Weda, marktschipper 
, en Neeltje Gerritse Pijl, verkopen aan Pieter Gerritsz Hotting 5/6 deel in een beplante boomgaard, 
groot 170 r., gelegen in het Oudeland naast de Kaaijdreef in no. 25 en 26, met het boomgaardhuisje 
daarop staand, voor f 670-16-10. 
 
9-2-1758  fol. 35 
Cornelis Willemsz Smeerdijk, biersteker, en Pieter Gerritse Hotting en Jacob Eliasz Danser verkopen 
aan Leendert Elsevier 2 g 33 r kostbaar land in het Oudeland op no. 51 in de hoek van de Steeneweg 
en de Rottenburgse weg, voor f 856-13-0. 
 
9-2-1758  fol. 36 
Pieter Gerritse Hotting en Jacob Eliasz Danser verkopen aan Cornelis Willemsz Smeerdijk de helft in 
een huis staande op de hoek van de Nieuwstraat en westzijde van de Voorstraat, no. 82 op het 
quohier, bel. z. de kinderen van Stephanus Parisius, nu verkocht aan de wed. Jasper de Bruijne, n. de 
Nieuwstraat; en nog de helft in een huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, achter en naast het 
vorengenoemde, no. 83 op het quohier, bel. o. het vorige huis, w. Antony Wagter; en de helft in een 
huis aan de oostzijde van de Voorstraat (waarvan de andere helft aan Cornelis de Bruijne toebehoort), 
no. 261 op het quohier, bel. n. Cornelis de Bruijne, z. Matthijs Nots, tesamen voor f 1340. 
 
9-2-1758  fol. 37 
Cornelis Willemsz Smeerdijk, biersteker, en Jacob Eliasz Danser, markschipper te Sommelsdijk, als 
voogden over Benjamin en Gerritje Weda, en Pieter Gerrits Hotting verkopen aan Job Willemsz 
Smeerdijk een huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 92 op het quohier, bel. o. Bastiaan van 
Driel, w. de wed. van Rochus Pinxtenakel, voor f 600. 
 
17-4-1758  fol. 38 
Klaas Bijkerke bekent schuldig te zijn aan Matthijs Bildenbeecq, koopman in Dordrecht, een som van f 
400, met als onderpand zijn huis aan de oostzijde van de Voorstraat, no. 273 op het quohier, bel. n. 
Willem van der Schoor, z. Philibertus Morand. 
 
24-4-1758  fol. 39 
Jacob Noordijk, als voogd over de kinderen van Stephanus Parisius, in leven chirurgijn, verkoopt aan 
Leentje Dirks Visser, wed. van Jasper de Bruijne, een huis aan de westzijde van de Voorstraat, no. 81 
op het quohier, bel. z. Leendert Smit, n. Cornelis Jobsz. Smeerdijk, voor f 1225. 
 
14-7-1758  fol. 39v 
Pieter Cornelisz. Krijger, Joost Cornelisz Krijger en Grietje Cornelisz Krijger, erven van Aagje Jansz 
Krijger, wed. van Cornelis Jansz van Cacum, verkopen aan Jacob Jansz van Cacum, taander, een 
vierde deel in twee taanhuizen, met taanketels en gereedschap, staande op het Vingerling bewesten 
de Kaaij, no. 195 en 196 op het quohier, bel. z. Gleijn Krol, n. Leendert Woutersz van Teemtt, voor f 
300. 
 



17-7-1758  fol. 40v 
 Frans van Duuren verkoopt aan Cornelis Jansz Muije een huis aan de noordzijde van de Westdijk, 
no. 143 op het quohier, bel. o. Cornelis Paulusz de Kooning, w. Gerrit Teunisz Bakker voor f 650. 
 
17-7-1758  fol. 41 
Cornelis Jansz Muije bekent schuldig te zijn aan Leentje Dirks Visser, wed. van Jasper de Bruijne, een 
som van f 600, met als onderpand het door hem gekochte huis aan de Westdijk, no. 143 op het 
quohier. 
 
11-8-1758  fol. 41v 
Teunis Schonejongen bekent schuldig te zijn aan Cornelis van der Vlugt een som van f 350, met als 
onderpand het huis aan de noordzijde van de Oostdijk, no. 215 op het quohier, bel. o. Willem van de 
Rovaart, w. Gijsbert Tieleman. 
 
24-8-1758  fol. 42 
Neeltje Hendriks van Ek, wed. van Rochus Pinxternakel, bekent schuldig te zijn aan Aren Jansz 
Masteluijn, een som van f 200, met als onderpand het huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 
94 op het quohier, bel. o. Job Smeerdijk, w. Hendrik Vissers wed. 
 
25-8-1758  fol. 42v 
Teunis Matthijsz Stapel, stuurman, verkoopt aan Aren Pietersz Abeele een huis aan het Vingerling 
benoorden de Kaai, no. 186 op het quohier, bel. o. de kinderen van Gerrit van Os, w. Jacob Gabriels 
Visser, nu Paulus de Kooning, voor f 650. 
 
25-8-1758  fol. 43 
Jacob Gabrielsz Visser, stuurman, verkoopt aan Paulus de Koning, ventjager, een huis aan het 
Vingerling benoorden de Kaaij, no. 185 op het quohier, bel. o. Teunis Stapel, nu Aren Abeele, w. 
Simon Leenderts Koutijsen, voor f 660. 
 
25-8-1758  fol. 43v 
Paulus de Koning, ventjager, bekent schuldig te zijn aan Jacob Gabriels Visser een som van f 200, 
met als onderpand het door hem gekochte huis, no. 185 op het quohier. 
 
1-9-1758  fol. 44 
Jacob Jansz van Cacum, taander, bekent schuldig te zijn aan Cornelis Michielsz van Cacum, oud-
ventjager, een som van f 300, met als onderpand zijn helft in de twee taanhuizen, no. 195 en 196 op 
het quohier. 
 
19-9-1758  fol. 44v 
Frans van Duuren de oude, oud-stuurman, verkoopt aan Pieter Tilmans, wonend in Sommelsdijk, 85 
7/12 r kostbaar land in het Oudeland, beoosten de Langeweg, in no. 108, zijnde een jongbeplante 
boomgaard, voor f 267. 
 
25-9-1758  fol. 45 
Jan Teeuwitz Elsevier, verkoopt aan Joost Cornelisz Krijger een huis aan de noordzijde van de 
Oostdijk, no. 333 op het quohier, bel. o. Arij Westdijk, w. Gerrit Danser, voor f 650. 
 
3-11-1758  fol. 46 
Pieters Stormsz Pas verkoopt aan Aren Tomasz Visser een huis aan het eind van de noordzijde van 
de Oostdijk (het laatste huis), no. 341 op het quohier, bel. w. Arij Westdijk, voor f 860. 
 
27-11-1758  fol. 46v 
Simon Moeelijker, ventjager, getrouwd met Neeltje Janse Schoonejonge, verkoopt aan Pieter Jansz 
Schoonejonge, ventjager, de helft in een huis aan de Spuistraat beoosten de Kaai, no. 208 op het 
quohier, bel. z. Gerrit Jansz Hotting, n. Claas Gouwman, voor f 300. 
 
23-12-1758  fol. 47 
Michiel Jacobsz Koning, ventjager, verkoopt aan Pieters Stormsz Pas een huis aan de zuidzijde van 
de Oostdijk, no. 252 op het quohier, bel. o. Dirk Buurman, w. Arij Leenderts Matse, voor f 653. 
 



29-1-1759  fol. 47v 
Aren Jansz Masteluijn verkoopt aan Teunis Jansz de Bloeme een beplante boomgaard van 122 ¾ r in 
het Oudeland, in no. 3 en 4 voor f 500 en twee gouden ducaten. 
 
29-1-1759  fol. 48 
Jacob Verolme, mr. timmerman, bekent schuldig te zijn aan Hendricus Adrianus van Dam, wonend te 
Rotterdam, een som van f 550, met als onderpand zijn huis aan de westzijde van de Voorstraat, no. 
67 op het quohier, bel. z. Geleijn Krol en achter Leendert Buijtendijk, n. Cornelis Gerritsz Breur en 
achter de wed. van Roeland Hotting. 
 
9-3-1759  fol. 49 
Jacob Oosterling en Jacob Coeleman, getrouwd met Agnietje Oosterling, beide wonend te Stad aan ’t 
Haringvliet, in de plaats van Arij Dirks Pon, wonend onder Oude-Tonge, getrouwd met Jannetje 
Oosterling, alle kinderen van Leendert Arensz Oosterling, verkopen aan Trijntje Hendriks Deugd, wed. 
van Marinus van Stelle, een dijkhuisje op de Lievevrouwepoldersedijk, boven het sluisje van die 
polder, no. 290 op het quohier, voor f 300. 
 
9-3-1759  fol. 49v 
Trijntje Hendriks Deugd, wed. van Marinus van Stelle, verklaart schuldig te zijn aan de kerk te 
Middelharnis een som van f 100, met als onderpand het door haar gekochte huis, no. 290 op het 
quohier. 
 
15-5-1759  fol. 50 
Joost Cornelisz Krijger bekent schuldig te zijn aan Jan Matteusz Elsevier een som van f 225, voor de 
koop van een bunschuitje, met als onderpand zijn huis aan de noordzijde van de Oostdijk, no. 333 op 
het quohier, bel. o. Arij Westdijk, w. Gerrit Danser. 
 
21-5-1759  fol. 50v 
Leendert Elsevier verkoopt aan Johannes Duijm een schuur en wagenhuis aan de Ring beoosten het 
kerkhof, no. 12 op het quohier, bel. o. en z. de achterweg, w. de schuur van Cornelis Born, voor f 269. 
 
21-5-1759  fol. 51 
Leendert Elsevier verkoopt aan Pieter Tilman, koopman te Sommelsdijk, een schuur achter de Ring in 
het slop tussen de huizen van Cornelis Luijendijks wed. en Pieter Joostsz Ruijloff, no. 28 op het 
quohier, voor f 80. 
 
21-5-1759  fol. 51v 
Neeltje Tomasse Harweijer, wed. van Roeland Elsevier, verkoopt aan Adrianus van Driel een schuur 
achter de Ring en bewesten het kerkhof, achter het huis van de wed. van Aabert van Splunteren, no. 
43 op het quohier, voor f 105. 
 
3-9-1759  fol. 52 
Willem van Nieuwenhoven, ambachtsheer van Herkingen, verkoopt aan Gerardus Alebeecq te 
Sommelsdijk een achtste deel in de meestoof c.a. aan de Steeneweg voor f 545. 
 
24-9-1759  fol. 53 
Jacobus Cornelisz Nijpjens verkoopt aan Teunis Koppenaal, bouwman, een huis, schuur, wagenhuis, 
ovenkeet etc. in de Oostmoer, naast en benoorden de Scheijdweg, met 18 g 78 r land op  no. 13, en 6 
g 163 r onder de Oudelandse middeldijk op no. 7, met nog 2 g 163 ½ r vroonen onder den middeldijk 
op no. 6, voor in totaal f 2175. 
 
24-9-1759  fol. 53v 
Teunis Koppenaal, bouwman, bekent schuldig te zijn aan de Diakoniearmen van St. Adolphsland een 
som van f 2175, met als onderpand de door hem gekochte boerderij en land in de Oostmoer. 
 
13-11-1759  54 
Marinus Buijtendijk verkoopt aan Geertje Abramse Blommendaal, wed. van Jan Jacobsz van 
Oostende, een huis aan de Ring beoosten het kerkhof, no. 3 op het quohier, bel. o. Cornelis Michielsz 
van Cacum, w. Pieter Grinwis, voor f 490. 
 



14-11-1759  fol. 55 
Jacob Noordijk, als exect.test. van Neeltje Maartense van Heest, voor de kinderen van haar dochter 
Baartje Jacobse Pauw, gehuwd geweest met Pieter Arensz Cijsse, heeft op 14 september aan Aren 
Pietersz Cijsse betaald f 475, waarbij de laatste afstand deed van zijn aandeel in de erfenis van 
grootmoederszijde. 
Dit aandeel is een twaalfde in het huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 99 op het quohier, en 
het huis aan de westzijde van de Kaai, no. 180 op het quohier. 
 
26-11-1759  fol. 57 
Lijntje Jacobse van Oostende, wed. van Cornelis Jacobsz de Neeff, wonend in Ooltgensplaat, 
verkoopt aan Cornelis van der Vlugt, wonend in Middelharnis, en Abram Jansz van ’t Oostende, 
bouwman in Middelharnis, ieder voor de helft, een vijfde part in de woning c.a. en 104 g 115 2/3 r land 
in het Oudeland en in de Oostmoer, voor f 2200. 
 
31-12-1759  fol. 58 
Pieter Cornelisz Krijger bekent schuldig te zijn aan Cornelis Arijsz Hersdijk een som van f 200, met als 
onderpand zijn helft in het huis aan de noordzijde van de Oostdijk, no. 221 op het quohier, bel. w. 
Cornelis Glijnsz Langbroek, o. Pieter de Bruijnes wed. 
 
31-12-1759  58v 
Cornelia Rooij, wed. van Jacob Janse Rijke, verkoopt aan Michiel Cornelisz Dubbeld een huis aan de 
noordzijde van de Oostdijk, no. 237 op het quohier, bel. o. de diakonie-armen kamer, w. Jan Neels 
Koning, voor f 400, waarvan f 100 gelijk betaald wordt. 
 
31-12-1759  59 
Michiel Cornelisz Dubbeld bekent schuldig te zijn aan Cornelia Rooij, wed. van Jacob Jansz Rijke een 
som van f 300. Voorwaarde is dat Cornelia Rooij in het huis aan de Oostdijk, no. 237 op het quohier, 
mag blijven wonen. 
 
8-1-1760  fol. 60 
Annetje Hendriks Houwen, wed. van Cornelis Woutersz van Teunst, bekent schuldig te zijn aan 
Tomas Arensz Visser, een som van f 600, met als onderpand haar huis aan de zuidzijde van de 
Nieuwstraat, no. 97 op het quohier, bel. o. Arij Arijsz Troost, w. Aren Abelsz Kooning, alsmede haar 
boomgaardje in het Oudeland in no. 72, achter en bezuiden de huizen van de Nieuwstraat. 
 
17-1-1760  fol. 60v 
Leendert Alebeecq, koopman te Sommelsdijk, procuratie hebbende van Jacob Marinusz Breeman, 
verkoopt aan Frans Fransz van Duuren de jonge een huis aan de zuidzijde van de Westdijk en 
uitkomende in de Nieuwstraat, oftewel de westelijke helft van het huis no. 127 op het quohier, bel. o. 
Pieter van der Sliks wed, w. Pieter Arensz van den Tol, voor f 415. 
 
22-1-1760  fol. 62 
Docus Vaijs verkoopt aan Tomas Winkels, hospes op het Roodpannenhuis onder Sommelsdijk, een 
dijkhuis staande te landewaard aan de binnenkant van de Lievevrouwepoldersedijk bezuiden de Weel, 
no. 288 op het quohier, voor f 274. 
 
11-2-1760  fol. 62v 
Frans van Duuren den ouden verkoopt aan Aagje Jansz van Duuren, dochter van Maria Cornelisse 
Peeman en Jan Fransz van Duuren, vertegenwoordigd door haar voogd Pieter Tilmans te 
Sommelsdijk, 199 r kostbaar land in het Oudeland op no. 96 beoosten de Langeweg, voor f 230. 
 
17-3-1760  fol. 63 
Cornelis Romeijn, getrouwd met Leentje Dirks Visser, voorheen wed. van Jasper de Bruijne, verkoopt 
aan Willem Maartensz Donk een huis aan de zuidzijde van de Kaai, no. 199 op het quohier, bel. n. de 
Kaai, o. de Spuistraat, z. Leendert Kooning en w. Pieter Jaspersz de Bruijne, voor f 570. 
 
22-3-1760 fol. 64 
Teunis Schoonejonge verkoopt aan Jan Stekker een huis aan de noordzijde van de Oostdijk, no. 215 
op het quohier, bel. o. Willem van de Rovaart, w. Gijsbert Tieleman, voor f 1200. 
 



22-3-1760  fol. 64v 
Jan Stekker bekent schuldig te zijn aan Jacob Nijpjens een som van f 1000, met als onderpand zijn 
huis aan de Oostdijk, no. 215 op het quohier. 
 
24-3-1760  fol. 65 
Wiggerd de Jong, oud-schoolmeester, nu wonend in Sommelsdijk, verkoopt aan Willem van Brussel 
een huis aan de oostzijde van de Dubbelde Ring bewesten het kerkhof, no. 55 op het quohier, bel. z. 
de wed. van Roeland Hotting, n. het oude schoolhuis, voor f 260. 
 
24-3-1760  fol. 65v 
Willem van Brussel verklaard schuldig te zijn aan Wiggerd de Jong, oud-schoolmeester nu wonend in 
Sommelsdijk, een som van f 260, met als onderpand zijn die dag gekochte huis aan de Dubbelde 
Ring, no. 55 op het quohier. 
 
7-4-1760  fol. 66 
Cornelis Paulisz. de Kooning bekent schuldig te zijn aan de Groote Armen van Middelharnis een som 
van f 400, met als onderpand zijn huis aan de Westdijk, no. 144 op het quohier, bel. o. Aren van 
Geldere, w. Jan Fransz van Duuren. 
 
14-4-1760  fol. 67 
Jacob van Heest, linnewever, bekent schuldig te zijn aan Arij Westdijk, mr. metselaar, een som van f 
200, met als onderpand het huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 111 op het quohier, bel. o. 
Jacob Boogerd en w. Simon Claasz van der Valk. 
 
18-4-1760  fol. 67v 
Gerard van Asten, procuratie hebbend van Maximiliaan Emanuel baron d’Overschie, verkoopt aan 
Gerardus Alebeecq, zilversmit te Sommelsdijk, 20 g 13 r land in het Oudeland, bezuiden de Vroonweg 
op no. 207, voor f 1704-4-0. 
 
30-4-1760  fol. 69 
Jan Liete, mr. broodbakker, verkoopt aan Lena Janse Bakker, wed. van Pleun Prins, wonend in 
Sommelsdijk, een huis aan de zuidzijde van de Westdijk, uitkomende in de Nieuwstraat, no. 138 op 
het quohier, bel. o. de verkoper, w. Paulus Ruijtenberg, voor f 550. 
 
30-4-1760   fol. 69v 
Lena Janse Bakker, wed. van Pleun Prins, bekent schuldig te zijn aan Jan Liete, mr. broodbakker, een 
som van f 250 vanwege de koop van het huis op no. 138 van het quohier, met als onderpand 
datzelfde huis. 
 
30-4-1760  fol. 70 
Lena Janse Bakker, wed. van Pleun Prins, bekent schuldig te zijn aan Jacob Noordijk een som van f 
300, met als onderpand het door haar gekochte huis op no. 138 van het quohier. 
 
30-4-1760  fol. 70v 
Jacob Noordijk, als voogd van Janna Catharina en Jan Anthonij Bliek, nagelaten kinderen Gerrit 
Jansz. Bliek en Martha Cornelia Amadea van den Houten, verkoopt aan Jan Liete, mr. broodbakker, 
een huis aan de zuidzijde van de Westdijk, op no. 133 van het quohier, bel. o. Arij Westdijk, w. 
Cornelis van den Nieuwendijk, voor f 534. 
 
30-4-1760  fol. 71 
Jacob Noordijk, als voogd van Janna Catharina en Jan Anthonij Bliek, nagelaten kinderen Gerrit 
Jansz. Bliek en Martha Cornelia Amadea van den Houten, verkoopt aan Arij Westdijk, mr. metselaar, 
een huis aan de zuidzijde van de Westdijk, no. 134 op het quohier, bel. w. Jan Liete, o. Bastiaan 
Visser, voor f 830. 
 
9-5-1760  fol. 72 
Maarten Kurwel, stuurman, bekent schuldig te zijn aan Isaacq Simonsz Kattestaart een som van f 600, 
met als onderpand het huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 321 op het quohier, bel. o Willem 
van den Boogerd, w. Adrianus van Driel. 
 



9-5-1760  fol. 72v 
Anna Krom, wed. van Arij Stelboer, wonend te Sommelsdijk, verkoopt aan Jan van Hoften een huis 
aan de noordzijde van de Westdijk, no. 169 op het quohier, bel. o. Job van Beeks weduwe, w. 
Cornelis Watermans wed., voor f 800. 
 
9-5-1760  fol. 73 
Jan van Hoften bekent schuldig te zijn aan Isaacq Simonsz Kattestaart een som van f 600, met als 
onderpand het door hem gekochte huis, no. 169 op het quohier. 
 
9-5-1760  fol. 73v 
Cornelia Janse Breijs, wed. van Mattheus Koote, bekent schuldig te zijn aan Neeltje Thomasse 
Herweijer, wed. van Roeland Elsevier, een som van f 400, met als onderpand haar huis op de Nieuwe 
Kaai. 
 
12-5-1760  fol. 74 
Aren Jansz van de Roovaard, stuurman, geh. met Trijntje Cornelisse Tijne, eerder wed. van Leendert 
Jansz Kasteleijn, bekent schuldig te zijn aan Aren Masteluijn een som van f 600, met als onderpand 
zijn vrouws helft in een boomgaard, in no. 25 van het Oudeland benevens de Kaaidreef, en in 3 g 212 
r land in no. 167 van het Oudeland, bezuiden de Bolletjesweg. 
 
14-5-1760  fol. 74v 
Ariaantje Krijnse Roos, wed. van Dingeman Mooijaard, wonend in De Tille, bekent schuldig te zijn aan 
Wilhem van Walwijk, raad van Schiedam, een som van f 1400, met als onderpand haar huis etc. in de 
polder de Oostmoer in de hoek van de Middelweg en de dijk, no. 309 op het quohier, met de daarbij 
horende 33 g 74 r kosbaar en 45 g 249 r vroonland in de Oostmoer op nrs. 4, 8, 9, 10 en 12. 
 
28-5-1760  fol. 75v 
Philippus Kooijmans, mr. metselaar, bekent schuldig te zijn aan Cornelis Michielsz van Cacum een 
som van f 300, met als onderpand het huis aan de oostzijde van het Marktveld, no. 281 op het 
quohier, bel. o. de kerkgracht, z. het kerkhof, w. het raadhuis, en n. ’s heeren strate. 
 
16-6-1760  fol. 76 
Job Willemsz Smeerdijk verkoopt aan Dirk Pietersz van der Slik een huis aan de zuidzijde van de 
Nieuwstraat, no. 92 op het quohier, bel. o. Bastiaan van Driel, w. de wed. van Rochus Pinxternakel, en 
het schuurtje achter en bezijden het huis van Bastiaan van Driel, met een bleekje naast dat schuurtje, 
en een gangpad naast de zuidzijde van het huis van Aren Fransz van Geldere tot aan de 
Dorpsachterweg, voor f 1500. 
 
16-6-1760  fol. 77 
Dirk Pietersz van der Slik beknet schuldig te zijn aan Job Willemsz Smeerdijk een som van f 800, met 
als onderpand het door hem gekochte huis, no. 92 op het quohier. 
 
30-6-1760  fol. 77v 
Schout en schepenen van Middelharnis, als bewindvoerders in de insolvente boedel van Jan 
Schoppenboer en zijn overleden huisvrouw Simonia Pietersz de Groeve, verkopen aan Cornelis 
Gerritsz Breur een huis aan de noordzijde van de Ring, no. 9 op het quohier, bel. w. het gasthuis, o. 
Mattheeus Duijm wed., voor f 697. 
 
30-6-1760  fol. 78 
Cornelis Gerritsz Breur bekent schuldig te zijn aan de Groote of Dorps Armen een som van f 450, met 
als onderpand het door hem gekochte huis, no. 9 op het quohier. 
 
18-8-1760  fol. 78v 
Barend Jansz Waterman bekent schuldig te zijn aan Cornelis van der Vlugt een som van f 400, met 
als onderpand het huis aan de Kaaidreef, no. 328 op het quohier, bel. z. Jacob Jansz Kanse, n. Pieter 
Woutersz van Teemst, en zijn helft in een bunschuit, genaamd De Stad Londen. 
 
4-11-1760  fol. 79 
Willem van der Geer, Leendert Vink en Gerrit van Ek, namens de polders onder de jurisdictie van 
Middelharnis, verkopen aan Jan Krom, mr. zeilmaker, het polderslandhuis (gediend hebbende tot 



berging van materiaal en gereedschappen) staande aan de Spuistraat, no. 202 op het quohier, bel. n. 
Leendert Kooning, z. Leendert Kasteleijns wed., voor f 420. Met voorwaarden van overpad en 
plaatsen van heiningen. 
 
17-11-1760  fol. 80 
Pieter Jaspersz de Bruijne, broodbakker, verkoopt aan Cornelis Romeijn een  boomgaard, groot 160 r, 
in het Oudeland bezuiden de Kerkring, ten oosten van de pastorie, op no. 45, voor f 500. 
 
13-12-1760  fol. 81 
Hendrik van Dalen, stuurman, bekent schuldig te zijn aan Cornelis Romeijn een som van f 600, met 
als onderpand zijn huis aan de noordzijde van de Oostdijk, no. 226 op het quohier, bel. o Hendrik 
Otto, w. Dirk Buijtendijk, en een zestiende deel in de gaffelschuit de Dortsche Maagt. 
 
22-12-1760  fol. 82 
Jan Liete, broodbakker, verkoopt aan Aren Danielsz Corving een huis aan de zuidzijde van de 
Westdijk, uitkomende in de Nieuwstraat, no. 127 op het quohier, bel. o. Pieter van der Sliks wed., w. 
Pieter Arendsz van der Tol, voor f 500. 
 
24-12-1760  fol. 82v. 
Cornelis Hersdijk bekent schuldig te zijn aan Wouter van Teemst een som van f 400, met als 
onderpand zijn helft in het huis aan de noordzijde van de Oostdijk, no. 221 op het quohier, bel. o 
Cornelis Gleijnsz Langbroek, w. Pieter de Bruijnes wed., en zijn helft in de ventjagers bezaanschuit De 
Hoop. 
 
29-12-1760  fol. 83 
Simon Claasz van der Vlak, stuurman, Jacob Claasz van der Valk, en Jasper van den Houten, geh. 
met Geertje van der Valk, en Hendrik van der Linde, geh. met Cornelia van der Valk, als kinderen en 
erfgenamen van Claas van der Valk, verkopen aan Aren Jacobsz Boogert een huis aan de zuidzijde 
van de Westdijk uitkomende in de Nieuwstraat, no. 123 op het quohier, bel. o Abram van der Linde, w. 
Marinus Buijtendijk, voor f 200. 
 
29-12-1760  fol 83v 
Aren Jacobsz Boogerd bekent schuldig te zijn aan Pieter Jacobsz Paauw een som van f 400, meet als 
onderpand het door hem gekochte huis, no. 123 op het quohier. 
 
5-1-1761  fol. 84v 
Claas Hendriksz Don bekent schuldig te zijn aan Cornelis Michielsz van Cacum een som van f 400, 
met als onderpand zijn huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 109 op het quohier, bel. o. Jacob 
Boogert, w. Marinus Wafelbakker. 
 
6-1-1761  fol. 85 
Willem Cornelisz de Bie bekent schuldig te zijn aan Aren Jansz Masteluijn een som van f 300, met als 
onderpand zijn huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 316 op het quohier, bel. o. Wouter 
Buurmans kind, w. Aren Jansz. van de Roovaard. 
 
6-1-1761  fol. 85v 
Cornelis Mercij bekent schuldig te zijn aan Cornelis Romeijn een som van f 300, met als onderpand 1 
g 61 r land op no. 97, 2 g 85 r op no. 150, beide in het Oudeland, en een boomgaard van 155 ½ r in 
het Oudeland, plus zijn huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 100 op het quohier, bel. o. 
Jacob Pauws kinderen, w. Cornelis Gleijnz. Langbroek. 
 
14-1-1761  fol. 86v 
Michiel Leendertsz van de Roovaard, oud-ventjager, bekent schuldig te zijn aan Jacob Noordijk een 
som van f 165, met als onderpand zijn huis aan de westzijde van Kaai op de hoek tegenover de 
Ronduit, no. 182 op het quohier, bel. o . ’s heerenstrate, z. Jan Orleans, w. de westspui, n. de 
Ronduit. 
 
9-2-1761  fol. 87 
Cornelis Bastiaansz Born en Cornelis Hendriksz Pas, geh. met Lena Bastiaanse Born, de kinderen 
van Jannetje Claasse van ’t Hoff en Bastiaan Born, en nog Corenlis Born en Aren Jansz. Masteluijn 



als voogden over de kleinkinderen, verkopen aan Laurens Vermeer een huis aan de oostzijde van de 
Voorstraat, no. 264 op het quohier, bel. z. Aren Jongeling, n. Aren Jansz. van de Roovaart, voor f 457. 
 
24-2-1761  fol. 87v 
Aren Dimmensz Berkhoff bekent schuldig te zijn aan Jan Anthonij Bliek een som van f 250, met als 
onderpand het huis aan de Kaaidreef, no. 330 op het quohier, bel. n Pieter Woutersz van Teemst, z. 
het erf van het huis van Gerrit Kooning. 
 
4-5-1761  fol. 88 
Philibertus Morand, med.dr., verkoop aan Aren Luijendijk een huis aan de oostzijde van de Voorstraat, 
no. 274 op het quohier, bel. z. secretaris Gualtherus Kolff, n. Claas Bijkerke, voor f 1200. 
 
1-6-1761  fol. 89 
Jacob Jansz van Cacum, taander, bekent schuldig te zijn aan Johannes van de Rotte, koopman in 
garens te Rotterdam, een som van f 1400 (voor de leverantie van garens etc.), met als onderpand zijn 
huis aan de zuidzijde van de Oostdijk, no. 245 op het quohier, bel. o. Coenraad Harmansz Coert, w. 
David van der Kabel, en de twee taanhuizen aan het Vingerling bewesten de Kaai, no. 195 en 196 op 
het quohier, bel. z. Geleijn Knol en n. Leendert Woutersz. van Teemst. 
 
4-6-1761  fol. 90 
Cornelis Romeijn verkoopt aan Gerrit Leendertsz Boone een huis aan de Kaaidreef, no. 346 op het 
quohier, bel. w. Sijbrand Boon, o. de boomgaard van verkoper, met onderhoudsplicht van aanliggend 
straatje en goten, voor f 825. 
 
4-6-1761  fol. 91 
Gerrit Leendertsz Boone bekent schuldig te zijn aan Cornelis Romeijn een som van f 825, met als 
onderpand het door hem gekochte huis, no. 346 op het quohier. 
 
5-6-1761  fol. 92 
Aren Luijendijk verkoopt aan Jan Leendertsz Admiraal een huis aan de oostzijde van de Voorstraat op 
de hoek van de Ring, no. 280 op het quohier, bel. n. Leendert Elsevier, z. de Ring, voor f 800. 
 
6-7-1761  fol. 92v 
Pieter Tilmans, wonend in Sommelsdijk, verkoopt aan Cornelis Bokhoven een schuurtje aan de Ring, 
beoosten het kerkhof, no. 28 op het quohier, bel. z. Cornelis Luijendijks wed., n. Pieter Joosz Ruijloff, 
voor f 110. 
 
25-8-1761  fol. 93v 
Leendert Elsevier en Neeltje Tomasse Harweijer, wed. van Roeland Elsevier, verkopen aan Aren 
Luijendijk, voor de ene helft, en Dirk van der Slik en Johannes van der Slik voor de andere helft, een 
achtste part in de meestoof staande aan de Steeneweg, voor f 375. 
 
25-8-1761  fol. 94 
Joost Pas, oud-stuurman, bekent schuldig te zijn aan Cornelis Romeijn een som van f 200, met als 
onderpand zijn huis aan de westzijde van de Voorstraat, no. 71 op het quohier, bel. z. bailluw Willem 
van der Geer, n. Daniel du Pré. 
 
27-8-1761  fol. 95 
Jan Admiraal bekent schuldig te zijn aan Bastiaan Visser, stuurman, een som van f 500, met als 
onderpand zijn huis aan de oostzijde van de Voorstraat op de hoek van de Ring, no. 280 op het 
quohier, bel. n. Leendert Elsevier, z. de Ring.  [geknoeid in zijde en nummer] 
 
28-9-1761  fol. 95v 
Cornelis van Bokhoven verkoopt aan Cornelis Cornelisz Breur een schuurtje aan de Ring beoosten 
het kerkhof, no. 28 op het quohier, bel. z. Cornelis Luijendijks wed., n. Pieter Joosz Ruijloff, voor f 120. 
 
28-9-1761  fol. 96 
Cornelis Cornelisz Breur bekent schuldig te zijn aan Cornelis van Bokhoven een som van f 100, met 
als onderpand het door hem gekochte schuurtje, no. 28 op het quohier. 
 



28-9-1761  fol. 96v 
Neeltje Dirkse Koomendirk, wed. van Willem Koote, in zijn leven stuurman, verkoopt aan Gerrit 
Jacobsz Stapel, stuurman, een huis aan de noordzijde van de Westdijk, no. 146 op het quohier, bel. o. 
Simon Stapel, w. Aren van Geldere, voor f 500 en vijf zilveren ducatons. 
 
29-9-1761  fol. 97v 
Gerrit Jacobsz Stapel, stuurman, verklaart schuldig te zijn aan Isaacq Simonsz Kattestaart te 
Sommelsdijk een som van f 550, met als onderpand het door hem gekochte huis, no. 146 op het 
quohier, en zijn huis daarnaast, no. 147 op het quohier. 
 
19-10-1761  fol. 98v 
Hendrik Masteluijn, oud-stuurman, schenkt zijn dochter Neeltje Masteluijn, huisvrouw van Aren Jansz 
van Brugge, zijn huis aan de noordzijde van de Oostdijk, no. 231 op het quohier, bel. o. Cornelis van 
Strijen, w. Bouwen Willemsz Com. 
 
31-12-1761  fol. 99 
Marinus Wafelbakker bekent schuldig te zijn aan Wiggerd de Jong, oud-schoolmeester, thans wonend 
te Sommelsdijk, een som van f 250, met als onderpand zijn huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, 
no. 108 op het quohier, bel. o. Cornelis Arensz Witvliet, w. Claas Hendriksz Don. 
 
22-2-1762  fol. 100 
Adrianus de Vogel, mr. metselaar, verkoopt aan Dirk van Oostende, wonend in Sommelsdijk, en 
Hindrik en Adrianus Wijnekus, beide metselaar in Dirksland, een derde part in twee huizen aan het 
eind van de Westdijk buiten het molenhuis, no. 335 en 336 op het quohier, voor f 150. 
 
22-2-1762  fol. 100v 
Gijsbert Cornelis Muije en Jan Arensz Pas bekennen schuldig te zijn aan de nagelaten kinderen van 
Pieter Arensz Langbroek, in leven broodbakker, een som van f 600, met als onderpand het huis aan 
de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 103 op het quohier, bel. o. Barend van Heest, w. Jacob Troosts 
wed.. 
 
26-2-1762  fol. 101v 
Cornelis Mattheusz Duijm en Jan Melkhuijse, getrouwd met Jannetje Mattheuse Duijm, nagelaten 
kinderen van Neeltje Arense Stierman en Mattheus Duijm, verkopen aan David Burdet, dienaar van 
justitie, een huis aan de Ring beoosten het kerkhof op de hoek van de Steeneweg, no. 10 op het 
quohier, bel. o. de schuur van Cornelis Born, z. en w. ’s heerenstrate, voor f 180. 
 
26-2-1762  fol. 102 
Jan Krom, mr. zeilmaker, als armmeester van de Diakonie, verkoopt aan Neeltje Hendrikse Houwer, , 
wed. van Abram Breijs, een huis aan de Ring bewesten het kerkhof, no. 34 op het quohier, bel. z. 
Cornelis van der Vlugt, n. de wed. van Pieter van Brussel (door Cornelia Teunisse Hoogesin, wed. van 
Tomas Fijne nagelaten aan de Diakonie), voor f 397. 
 
27-3-1762  fol. 103 
Aren Erasmusz Jongeling bekent schuldig te zijn aan Geertje Abrahamse Bloemendaal, wed. van Jan 
Jacobsz van Oostende, een som van f 1200, met als onderpand zijn huis aan de oostzijde van de 
Voorstraat, bel. z. Johannes Meijer, n. Laurens Vermeer, en zijn beplante boomgaard van 43 2/3 r in 
het Oudeland, in no. 67. 
 
5-4-1762  fol. 103v 
Gualtherus Kolff, procuratie hebbend van Pieter Hoeuft, Leendert Roos, Elisabeth de Lengh uit 
Dordrecht, verkoopt aan Joost de Vries, nu nog wonend te Melissant, een huis, no. 295 op het 
quohier, met 272 r vroonland, in het Oudeland, vanouds genaamd de Geere, van de Vroonweg langs 
de westzijde van de Geerweg, voor f 440. 
 
5-4-1762  fol. 105 
Joost de Vries, nu nog wonend te Melissant, bekent schuldig te zijn aan het regentenhof in Dordrecht 
een som van f 400, met als onderpand het door hem gekochte huis etc., no. 295 op het quohier. 
 
17-4-1762  fol. 106 



Antonij Wagter, wedn. van Louisa Meijer, Bastiaan Jacobsz Visser, Jan Romeijn, geh. met Ariaantje 
Jacobse Visser en Johannes Meijer, als voogd over de minderjarige Jacoba Visser, nagelaten 
kinderen van Louisa Meijer en haar vooroverleden man Jacob Visser, verkopen aan Marinus van der 
Vliet, mr. schoenmaker, een huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 84 op het quohier, bel. o. 
Cornelis Smeerdijk en w. Michiel van Heest, voor f 1300. 
 
17-4-1762  fol. 107 
Marinus van der Vliet, mr. schoenmaker, bekent schuldig te zijn aan Antonij Wagter een som van f 
800, met als onderpand het door hem gekochte huis, no. 84 op het quohier. 
 
30-4-1762  fol. 108 
Dirk Hermansz Buurman bekent schuldig te zijn aan Aren Michielsz Kalis een som van f 150, met als 
onderpand zijn huis aan de zuidzijde van de Oostdijk, no. 251 op het quohier, bel. o. Claas Arendsz 
van den Nieuwendijk, w. Pieter Stormz Pas. 
 
30-4-1762  fol. 108v 
Leendert Kooning, stuurman, bekent schuldig te zijn aan de kinderen van Pieter Arensz Langbroek, in 
zijn leven broodbakker, een som van f 500, met als onderpand 2 g 228 ¾ r land in het Oudeland 
beoosten de Langeweg in no. 148. 
 
4-5-1762  fol. 109v 
Leendert Vink, procuratie hebbende van Hendrik van der Meij en Abraham Martinus, makelaars in 
Rotterdam, als gemachtigden van de erven van Hendrik Geevers, heer van Piershil, verkoopt aan 
Gualtherus Kolff, Cornelis van der Vlugt, Cornelis Romeijn, Jeroen van den Tol en Johannes Meijer 
elk een vijfde in 20 g 86 r land in het Oudeland in de Koehoorn in no. 132, in de hoek van de 
Bogaardweg en eerste Groeneweg, voor f 3775. 
Volgen de procuraties. 
 
4-5-1762 fol. 116 
Gualtherus Kolff verkoopt aan Cornelis van der Vlugt 4 g 170 r land in het Oudeland in no. 133 in het 
blok genaamd Koehoorn, in het stuk komende uit de nalatenschap van Hendrik Geevers, heer van 
Piershil, voor f 1109-14-0. 
 
6-5-1762  fol. 116v 
Willem Verschuur verkoopt aan Simon Arendsz Pas een huis aan de noordzijde van de Westdijk, no. 
165 op het quohier, bel. o. Michiel Kalis wed., w. Pieter Woutersz van Teemst, voor f 825. 
 
26-5-1762  fol. 117v 
Schout en schepenen van Middelharnis, als gemachtigden in de boedel van Jannetje Bouwer, wed. 
van Jacob Verolme, in zijn leven mr. timmerman, verkopen aan Cornelis Romeijn een huis aan de 
westzijde van de Voorstraat, no. 67 op het quohier, bel. z. Geleijn Krols wed., achter Leendert 
Buijtendijk, n. voor Cornelis Gerrritsz Breur en achter Roeland Hottings kinderen, voor f 1295. 
 
26-5-1762  fol. 118 
Schout en schepenen van Middelharnis, als gemachtigden in de boedel van Jannetje Bouwer, wed. 
van Jacob Verolme, in zijn leven mr. timmerman, verkopen aan Maarten Koomen, schoolmeester, een 
tuintje in het Oudeland beoosten de Steeneweg, een derde van 88 r. in no. 9, genaamd De Doele, 
voor f 30. 
 
26-5-1762  fol. 118v 
Schout en schepenen van Middelharnis, als gemachtigden in de boedel van Jannetje Bouwer, wed. 
van Jacob Verolme, in zijn leven mr. timmerman, verkopen aan Willem van der Geer een derde part in 
2 huizen, staande naast elkaar aan het eind van de Westdijk, buiten het molenhuis, no. 335 en 336 op 
het quohier, voor f 202. De andere parten behoren Dirk van ’t Oostende en Adrianus Wijnekus. 
 
28-6-1762  fol. 119 
Leendert Arijsz Matse bekent schuldig te zijn aan Aren Jansz Masteluijn een som van f 200, met als 
onderpand zijn huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 94 op het quohier, bel. o Dirk van der 
Slik, w. Hendrik Vissers wed. 
 



10-7-1672  fol. 119v 
Pieter Jongejan verkoopt aan Willem Verschuur, gerechtsbode, een huis aan de oostzijde van de 
Voorstraat, no. 278 op het quohier, bel. z. Leendert Elsevier, n. de kinderen van Jan Krol, voor f 350 
(belast met een kapitaal van f 700 ten behoeve van Johannes Meijer). 
 
23-8-1762  fol. 120 
Lijsbeth Franse van Duuren, wed. van Maarten Kervel, in zijn leven stuurman, verkoopt aan Dirk 
Jacobsz Visser een huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 321 op het quohier, bel. o Willem 
van den Boogaerd, w. Adrianus van Driel, voor f 250 (belast met een kapitaal van f 600 ten behoeve 
van Isaacq Simonsz Kattestaart). 
 
30-8-1762  fol. 120v 
Barend Jacobsz Waaterman verkoopt aan Aren Jansz de Bloeme een huis aan de oostzijde van de 
Kaaidreef, no. 328 op het quohier, bel. z Pieter Woutersz van Teemst, n. Jacob Jansz Kanse, voor f 
1094. 
 
4-10-1762  fol. 121 
Anthony Wagter, wedn. van Louisa Meijer (zij eerder wed. van Jacob Visser), Bastiaan Jacobsz 
Visser, Dirk Jacobsz Visser, Jan Romeijn, geh. met Ariaantje Jacobs Visser en Johannes Meijer, als 
voogd van Jacoba Jacobs Visser, verkopen aan Adrianus van de Roovaard, stuurman, een huis aan 
de noordzijde van de Oostdijk, no. 224 op het quohier, bel. o Hendrik Otto, w. Willem Kalis, voor f 825. 
 
11-10-1762  fol. 122 
Lijna Voorwinde, wed. van Jacob Noordijk, verkoopt aan Gerrit Hitsert, mr. smid, een huis en 
smidswinkel aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 90 op het quohier, bel. o. sheeren strate, die 
naar de achterweg loopt, w. Bastiaan van Driel, voor f 1300. 
 
2-11-1762  fol. 122v 
Leendert Houteschee bekent schuldig te zijn aan de Groote of Dorpsarmen van Middelharnis een som 
f 250, met als onderpand zijn huis aan de Ring beoosten het kerkhof aan het begin van de 
Steeneweg, no. 18 op het quohier, bel. o. Aren Masteluijn, w. s heeren strate. 
 
6-11-1762  fol. 123v 
Pieter Woutersz van Teemst, verkoopt aan Arij de Leur, stuurman, een huis aan de noordzijde van de 
Westdijk, no. 164 op het quohier, bel. o. Simon Arensz Pas, w. het brandslop, voor f 1050. 
 
9-11-1762  fol. 124 
Aren Jansz de Bloeme bekent schuldig te zijn aan zijn broer Teunis Jansz de Bloeme een som van f 
600, met als onderpand zijn huis aan de oostzijde van de Kaaidreef, no. 328 op het quohier, bel. z. 
Pieter Woutersz van Teemst, n. Jacob Jansz Kanse. 
 
25-11-1762  fol. 124v 
Laurijntje Paulusse de Korte, wed. van Harmanus Eijks, en Laurens van Groningen, voor Cornelis 
Kieviet, voogd voor de kinderen van Ariaantje Cornelis Kievit, eerder getrouwd met Harmanus Eijks, 
verkopen aan Arij Westdijk, mr. metselaar, een huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 120 op 
het quohier, bel. o. Pieter Looij, w. de koper, voor f 660. 
 
10-12-1762  fol. 125 
Frans Fransz van Duuren, schipper, bekent schuldig te zijn aan de Groote of Dorpsarmen van 
Middelharnis een som van f 1000, met als onderpand zijn huis aan de noordzijde van de Westdijk, no. 
150 op het quohier, bel. o. Gerrit Verhaage, w. Marinus Jacobsz Breeman. 
 
14-12-1762  fol. 125v 
Cornelis Mercij, geh. met Willemtje Zeedijk, eerder wed. van Corstiaan Vink, verkoopt aan Leendert 
Pietersz Abeele 2 g 85 r land in het Oudeland beoosten de Langeweg in no. 54, voor f 422-8-6. 
 
14-12-1762  fol. 126v 
Cornelis Mercij, geh. met Willemtje Zeedijk, eerder wed. van Corstiaan Vink, verkoopt aan Johanna 
Bosveld, wed. van Willem van den Bos 1 g 161 r land in het Oudeland op no. 97, beoosten de 
Langeweg, voor f 388-15-8. 



 
10-1-1763  fol. 128 
Gualtherus Kolff, als exec.-test. van Leendert Elsevier en zijn vrouw Sara Post, verkoopt aan Jan 
Schenk, mr. zeilmaker, een huis aan de oostzijde van de Voorstraat, no. 279 op het quohier, bel. z. 
Jan Admiraal en achter de huizen van de Ring, n. voor Willem Verschuur en achter de kinderen van 
Jan Krol, voor f 1260. 
 
10-1-1763  fol. 129 
Gualtherus Kolff, als exec.-test. van Leendert Elsevier en zijn vrouw Sara Post, verkoopt aan Geertje 
Abramse Blommendaal, wed. van Jan Jacobsz. van Oostende, een huis aan de westzijde van de 
Voorstraat, no. 60 op het quohier, bel. z. wed. van Willem van den Bos, n. Arij Westdijk, voor f 1100. 
 
17-1-1763  fol. 129v 
Geertje Abramse Blommendaal, wed. van Jan Jacobsz van Oostende, verkoopt aan Adrianus 
Quirinus Kolff de helft in een achtste en een zestiende part in de meestoof aan de Steeneweg, voor f 
360. 
 
22-1-1763  fol. 130v 
Cornelis Arensz Witvliet bekent schuldig te zijn aan Cornelis Romeijn een som van f 150, met als 
onderpand zijn huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 107 op het quohier, bel. o. Simon Claasz 
van der Valk, w. Marinus Wafelbakker. 
 
7-2-1763  fol. 131 
Corenlis Romeijn, in zijn kwaliteit als diakonie armmeester, verkoopt aan Jan Teeuwisz Elsevier een 
huis aan de Ring bewesten het kerkhof, op de hoek van de Binnepad tegenover de school, no. 48 op 
het quohier, bel. n s heeren strate, z. Jan Cas, voor f 650. 
 
7-2-1763  fol. 131v 
Jan Teeuwisz Elsevier bekent schuldig te zijn aan Geerte Abramse Blommendaal, wed. van Jan 
Jacobsz van Oostende, een som van f 400, met als onderpand zijn die dag gekochte huis, no. 48 op 
het quohier. 
 
7-2-1763  fol. 132 
Cornelis Cornelisz Breur verkoopt aan Aren Luijendijk een schuurtje aan de Ring beoosten het 
kerkhof, no. 28 op het quohier, bel. z. de wed. van Cornelis Luijendijk, n. Pieter Joosz Ruijloff, voor f 
100. 
 
30-4-1763  fol. 132v 
Arij de Leur, stuurman, bekent schuldig te zijn aan Marinus Oosterling een som van f 1000, met als 
onderpand zijn huis aan de noordzijde van de Westdijk, no. 164 op het quohier, bel. o. Simon Arensz 
Pas, w. het brandslop. 
 
12-5-1763  fol. 133v 
Hendrik Arensz Pas, ventjager, en Michiel Arensz Pas, stuurman, ook handelend voor Jacob 
Gabrielsz Visser, wedn. van Maatje Arense Pajs, verkopen aan Gerardus Alebeecq, zilversmid in 
Sommelsdijk, een huis aan de westzijde van de Voorstraat, no. 73 op het quohier, bel. z. voor Marinus 
du Pre en achter de kinderen van Joost Pas, n. Gerrit Hitsert, voor f 1800. 
 
28-5-1763  fol. 134 
Claas Hendriksz van Heest, wedn. van Jannetje Bastiaansz Cijsse, ook voor de meerderjarige 
ongehuwde jongedochter Heijltje Bastiaansz Cijsse, bekent schuldig te zijn aan de kerk van 
Middelharnis een som van f 400, met als onderpand het huis op naam van de kinderen van Bastiaan 
Cijsse, staande aan de Spuistraat, no. 200 op het quohier, bel. z Jeroen van den Tol, n. Leendert 
Kooning. 
 
8-6-1764  fol. 135 
Cornelis Mercij bekent schuldig te zijn aan Lijna Voorwinde, wed. van Jacob Noordijk, een som van f 
800, met als onderpand de boomgaard van 155 ½ r in het Oudeland en zijn huis aan de zuidzijde van 
de Nieuwstraat, no. 100 op het quohier, bel. w. Cornelis Gleijnsz Langbroek, o. de kinderen van Jacob 
Paauw. 



 
18-7-1763  fol. 135v 
Jacob Jacobsz Boogerd verkoopt aan zijn zoon Jacob Jacobsz Boogerd een huis aan de zuidzijde 
van de Nieuwstraat, no. 110 op het quohier, bel. o. Claas Hendriksz Don, w. Jacob Leendertsz van 
Heest, belast met een kapitaal van f 200 ten behoeve van Johanna van der Verre, wed. van de 
chirurgijn Jan Quaakenbos, nu geh. met Wiggerd de Jong, oud-schoolmeester, voor f 450. 
 
18-7-1763  fol. 136v 
Jacob Jacobsz Boogerd de Jonge bekent schuldig te zijn aan Johanna van de Verre, wed. van de 
chirurgijn Jan Quaakenbos, nu geh. met Wiggerd de Jong, oud-schoolmeester, een som van f 300, 
met als onderpand het op deze dag door hem gekochte huis, no. 110 op het quohier. 
 
22-7-1763  fol. 137 
Geertje Claasse Witsand, wed. van Leendert Jacobsz Kasteleijn, in leven mr. zeilmaker, bekent 
schuldig te zijn aan Michiel Arendsz Pas, stuurman, een som van f 600, met als onderpand haar huis 
aan de Spuistraat, no. 203 op het quohier, bel. z. Jan Krom, n. Cornelis Dubbels wed. 
 
23-7-1763  fol. 137v 
Simon Pietersz de Ruijter bekent schuldig te zijn aan Huibrecht Schep een som van f 600, met als 
onderpand zijn kofschuit, door hem gekocht van Elias van Stee te Ooltgensplaat, en zijn huis aan de 
noordzijde van de Westdijk, no. 160 op het quohier, bel. w. Jan Cornelisz Buurveld, o. Job Smeerdijk. 
 
5-9-1763  fol. 138 
Aren Jansz van de Roovaard, geh. met Trijntje Cornelisse Thijne, daarvoor wed. van Leendert 
Kasteleijn, verkoopt aan Cent Moris, wonend te Oude Tonge, een huis aan de oostzijde van de 
Voorstraat, no. 263 op het quohier, bel. z. Laurens Vermeer, n. Matthijs Nots, voor f 2000. 
 
5-9-1763  fol. 139 
Joost Cornelisz Krijger verkoopt aan Trijntje Corneliss Tijne, nu huisvr. van Aren Jansz van de 
Roovaard, een huis aan de noordzijde van de Oostdijk, no. 333 op het quohier, bel. w. Gerrit Danser, 
o. Arij Westdijk, voor f 580. 
 
26-9-1763  fol. 139v 
Huibertje Jeroense van de Roovaard, wed. van Cornelis Gleijnsz Langbroek, verkoopt aan Krijn 
Verhaage een huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 101 op het quohier, bel. o. Cornelis 
Mercij, w. Barend van Heest, voor f 650. 
 
26-9-1763  fol. 140 
Krijn Verhaage bekent schuldig te zijn aan Andries van der Wagt een som van f 450, met als 
onderpand het door hem gekochte huis aan de Nieuwstraat, no. 101 op het quohier. 
 
26-9-1763  fol. 140v 
Krijn Verhaage bekent schuldig te zijn aan Bastiaan van Driel een som van f 150, met als onderpand 
het door hem gekochte huis aan de Nieuwstraat, no. 101 op het quohier. 
 
19-10-1763  fol. 141 
Willem van der Geer en Cornelis van der Vlugt, als weesmeesters handelende voor de kinderen van 
Jan van Driel, marktschipper in Dirksland, en voor de andere erven van Adrianus van Driel, verkopen 
aan Andries van der Wagt, geh. met Willemtje van Driel, een huis aan de westzijde van de Voorstraat, 
no. 75 op het quohier, bel. n. de wed. van Jacob Noordijk, z. Gerrit Hitsert, voor f 1800. 
 
19-10-1763  fol. 142 
Willem van der Geer en Cornelis van der Vlugt, als weesmeesters handelende voor de kinderen van 
Jan van Driel, marktschipper in Dirksland, en voor de andere erven van Adrianus van Driel, verkopen 
aan Caspar Paaling een huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 86 op het quohier, bel. w.  
Jacob Cornelisz Buurvelt, o. Michiel van Heest, voor f 800. 
 
19-10-1763  fol. 142v 
Willem van der Geer en Cornelis van der Vlugt, als weesmeesters handelende voor de kinderen van 
Jan van Driel, marktschipper in Dirksland, en voor de andere erven van Adrianus van Driel, verkopen 



aan Cornelis Born een schuur achter de huizen van de Ring bewesten het kerkhof, no. 43 op het 
quohier, voor f 220. 
 
19-10-1763  fol. 144 
Caspar Paaling bekent schuldig te zijn aan Jeroen van den Tol een som van f 600, met als onderpand 
zijn die dag gekochte huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 86 op het quohier.\\ 
 
11-11-1763  fol. 145 
Marijtje Melkblaase, wed. van Adrianus Marcelisz Wapes, wonend in de Oude Oostmoer onder 
Sommelsdijk, verkoopt aan Marcelis Adrianusz Wapes een dijkhuis op de buitenberm van de Tilsedijk 
voor de polder de Uitslag van Den Bommel op de gemene grond van Middelharnis en Sommelsdijk, 
de grond is no. 291 op het quohier, voor f 500. 
 
11-11-1763  fol. 145v 
Marcelis Adrianus Wapes verklaart schuldig te zijn aan Marijtje Melkblaase, wed. van Adrianus 
Marcelis Wapes, een som van f 400, met als onderpand het door hem op die dag gekochte dijkhuis op 
de buitenberm van de Tilsedijk. 
 
3-1-1764  fol. 146 
Gerardus Alebeecq, zilversmid in Sommelsdijk, bekent schuldig te zijn aan Francina Alida Vosmaar, 
nu Scheltus, wonend in ’s Hage, een som van f 5000, met als onderpand zijn  huis met 5 g 32 ½ r land 
aan de noordzijde van de Vroonweg in no. 187, en nog 20 g 13 r land aan de zuidzijde van de 
Vroonweg in no. 207, en zijn huis met grutmolen en grutterij aan de westzijde van de Voorstraat, no. 
73 op het quohier. 
 
4-1-1764  fol. 147 
Leendert Smits, mr. kleermaker, bezat een huis aan de westzijde van de Voorstraat, no. 80 op het 
quohier, bel. z. Job Smeerdijk, n. Cornelis Romeijn, belast met een kapitaal ten behoeve van Jeroen 
van den Tol, groot f 400. Omdat Smits niet in staat is te voldoen aan zijn verplichtingen staat hij het 
huis af aan Jeroen van den Tol. 
 
30-1-1764  fol. 148 
Cornelis Willemsz Smeerdijk, biersteker, verkoopt aan Cornelis Romeijn een huis aan de oostzijde van 
de Voorstraat, no. 261 op het quohier, bel. n. de koper, z. Matthijs Nots, voor f 550. 
 
2-2-1764  fol. 149 
Simon Claasz van der Valk, oud-stuurman, bekent schuldig te zijn aan Adrianus Alebeecq, wonend te 
Gorinchem, een som van f 1000, met als onderpand een boomgaard van 107 r in het Oudeland in no. 
42, naast de pastorie, 4 g 117 r op no. 58 en 84 bewesten Marietjespad, en 140 r bewesten hetzelde 
pad op no. 63; en zijn 2 huizen aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 106 en 112 op het quohier, 
het eerste bel. o. Michiel van Heest, w. Cornelis Arentsz Witvliet, het tweede bel. o. Jacob van Heest, 
w. Jan Kleijnhout. 
 
27-2-1764  fol. 149v 
Willem van der Geer en Cornelis van der Vlugt, als weesmeesters handelende voor de kinderen van 
Jan van Driel, marktschipper in Dirksland, en voor de andere erven van Adrianus van Driel, verkopen 
aan Jacob van Driel een huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 321 op het quohier, bel. o. Dirk 
Jacobsz Visser, w. Hendrik Rochus, voor f 320. 
 
7-7-1764  fol. 150v 
Anna Pieterse van der Spek, wed. van Gerrit Kooning, in leven stuurman, verkoopt aan Jan Jacobsz 
Kanse, stuurman, een huis aan de noordzijde en op de hoek van De Bruijnes straatje naast de 
Kaaidreef, no. 243 op het quohier, bel. o.  Cornelis Romeijn, w. de Kaaidreef, belast met een kapitaal 
van f 700 ten behoeve van Cornelis Romeijn, voor f 100. 
 
10-8-1764  fol. 151v 
Jacob Eliasz Danser verkoopt aan Marinus Oosterling 5 g 3 r land in het Oudeland benoorden de 
eerste Groeneweg op no. 143, voor f 475-19-0. 
 
3-9-1764  fol. 152 



Dirk Jacobsz Visser, geh. met Neeltje Pieterse Kooning, en Aren Cornelisz. Kooning, voogd over de 
minderjarige Abel, Roeland, Tomas, Cornelia en Arentje Pieterse Kooning, kinderen van Aren Abelsz 
Kooning dragen over aan Anthony Wagter, geh. met Maria van Driel, eerder wed. van Aren Abelsz 
Kooning, het huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 98 op het quohier, bel. o. Cornelis 
Woutersz van Teemst, w. de erven van Jacob Paauws wed. 
 
18-10-1764  fol. 153 
Cornelis Willemsz Smeerdijk, biersteker, bekent schuldig te zijn aan Cornelis Michielsz van Cacum, 
een som van f 600, met als onderpand twee huizen, no. 82 en 83 op het quohier, de eerste op den 
hoek van de Voorstraat en Nieuwstraat, , het tweede achter het eerstgenoemde aan de zuidzijde van 
de Nieuwstraat, bel. o. en n. s heeren strate, w. Marinus van der Vliet, z. Cornelis Romeijn. 
 
26-11-1764  fol. 153v 
Willem van der Geer en Gualtherus Kolff, als curator in de boedel van Klaas Bijkerke, in leven mr. 
metselaar, verkopen aan Laurens Vermeer een huis aan de oostzijde van de Voorstraat, no. 273 op 
het quohier, bel. z. Aren Luijendijk, n. Willem Verschoor, voor f 1530. 
 
4-1-1765  fol. 154 
Pieter Cornelisz Krijger en Cornelis Arijsz Hersdijk bekennen schuldig te zijn aan Adrianus Witte en 
Geertje Janse van Driel een som van f 600, met als onderpand het huis aan de noordzijde van de 
Oostdijk, no. 221 op het quohier, bel. o. Dirk van Oostende, w. Jacob Geleijnsz Langbroek. 
 
5-1-1765  fol. 154v 
Willem van der Geer en Gualtherus Kolff, als curator in de boedel van Cornelis Teunisz Weijman en 
Pieternella de Groot, verkopen aan Andries Willemsz van der Jagt, ventjager, een huis aan de 
noordzijde van de Westdijk, no. 172 op het quohier, bel. w. Pieter Stiermans wed., o. Huibrecht Schep, 
voor f 790. 
 
7-1-1765  fol. 155 
Aren Fransz van Geldere verkoopt aan Jan Arijsz Gouwman een huis aan de zuidzijde van de 
Nieuwstraat, no. 93 op het quohier, bel. o. de bestrate achterweg, z. Jan Huibrechtsz Kosters wed., w. 
Bastiaan van Driel, n. Gerrit Hitsert, voor f 530. 
 
7-1-1765  fol. 155v 
Jan Arijsz Gouwman bekent schuldig te zijn aan de nagelaten kinderen van Aagtje Joosse Pas, 
gehuwd geweest met Hendrik Tuijnder en Pieter Arensz Langbroek, een som van f 500, met als 
onderpand het die dag gekochte huis aan de Nieuwstraat, no. 93 op het quohier. 
 
21-1-1765  fol. 156v 
Gualtherus Kolff en Cornelis Romeijn verklaren geruild te hebben 3 g 205 r land in het Oudeland, 
onder de Oudelandse dijk op  no. 77 tegen 3 g 96 r in het Oudeland op nos. 12-15 beoosten de 
Steeneweg. 
 
14-2-1765  fol. 158 
Willem van der Geer en Gualtherus Kolff, als curator in de boedel van Cornelis Teunisz Weijman en 
Pieternella de Groot, verkopen aan Pieter Jansz Abeele een huis aan de zuidzijde van de 
Nieuwstraat, no. 93 op het quohier, bel. z. de dorpssloot, n. de wed. van Jan Huibrechtsz Koster, voor 
f 550. 
 
14-2-1765  fol. 159 
Pieter Jansz Abeele bekent schuldig te zijn aan Pieter Woutersz van Teemst een som van f 600, met 
als onderpand het door hem die dag gekochte huis aan de Nieuwstraat, no. 93 op het quohier. 
 
15-2-1765  fol. 159v 
Pieter Gerritsz Hotting bekent schuldig te zijn aan Cornelis Michielsz van Cacum een som van f 350, 
met als onderpand zijn boomgaard van 170 r in het Oudeland op no. 25 en 26 benoorden de 
Kaaidreef. 
 
15-2-1765  fol. 160 



Jan Gerritsz Hotting, Aren Gerritsz Hotting en Cornelis Muije, geh. met Pietertje Gerritsz Hotting 
verkopen aan Pieter Gerritsz Hotting drie vierde deel in een huis aan de Spuistraat, no. 207 op het 
quohier, bel. z. Willem van der Wagt, n. Pieter Jansz Schooenjonge, belast met een kapitaal van f 300 
ten behoeve van Cornelis Michielsz van Cacum, voor f 318-15-0. 
 
12-4-1765  fol. 160v 
Jan Teeuwisz Elsevier bekent schuldig te zijn aan Geertje Abramse Blommendaal, wed. van Jan 
Jacobsz van Oostende, een som van f 300, met als onderpand zijn huis aan de Ring, no. 48 op het 
quohier, bel. z. Jan Kas, n. s heeren strate. 
 
29-4-1765  fol. 161 
Grietje Jacobse Rijke, wed. van Cornelis Dubbeld, verkoopt aan Dirk Frantsz Dekker een huis aan de 
Spuistraat, no. 203 op het quohier, bel. z. Leendert Kasteleijns wed., n. de Oostspuisluis, voor f 690. 
 
 29-4-1765  fol. 161v 
Dirk Fransz Dekker bekent schuldig te zijn aan Lijna Voorwinde, wed. van Jacob Noordijk, een som 
van f 500, met als onderpand het door hem die dag gekochte huis aan de Spuistraat, no. 203 op het 
quohier. 
 
29-4-1765  fol. 162 
Jan Schenk, mr. zeilmaker, verkoopt aan Grietje Jacobse Rijke, wed. van Cornelis Dubbeld, een huis 
aan de zuidzijde van de Oostdijk, no. 252 op het quohier, bel. w. Arij Leendertsz Matse, o. Dirk 
Hermanusz Buurman, voor f 950. 
 
2-5-1765  fol. 162v 
Jacob Matthijsz Stapel verkoopt aan Bastiaan Florusz van Ek een huis aan de noordzijde van de 
Westdijk, no. 157 op het quohier, bel. o. Dirk Cornelisz Koote, w. Pieter Jacobsz Pauw, voor f 725. 
 
2-5-1765  fol. 163 
Bastiaan Florusz van Ek bekent schuldig te zijn aan Lijna Voorwinde, wed. van Jacob Noordijk, een 
som van f 600, met als onderpand het door hem op die dag gekochte huis, no. 157 op het quohier. 
 
8-7-1765  fol. 163v 
Marinus Buitendijk verkoopt aan Huijbrecht de Haaij, marktschipper, een huis aan de noordzijde van 
de Oostdijk, no. 203 op het quohier, bel. w. Cornelis van der Vlugt, o. Gijsbert Tieleman, voor 1350. 
 
27-9-1765  fol. 164v 
Abram van der Linde bekent schuldig te zijn aan Tomas Arentsz Visser, minderjarige zoon van Arent 
Tomasz Visser en Jannetje Matthijse Vink, een som van f 300, met als onderpand zijn huis aan de 
zuidzijde van de Westdijk, no. 122 op het quohier, bel. o. Aren Jacobsz Boogaard, w. Pieter Looij. 
 
12-10-1765  fol. 165 
Johanna Jacobse Kalle, wed. van Gerrit Bakker, verkoopt aan Jan Fransz van Duuren een huis aan 
de noordzijde van de Westdijk, no. 142 op het quohier, bel. o. Cornelis Jansz Muije, voor f 625. 
 
12-10-1765  fol. 165v 
Jan Fransz van Duuren bekent schuldig te zijn aan Commerina Villerius, wed. van Louter Kruijslander, 
een som van f 575, met als onderpand het door hem die dag gekochte huis, no. 142 op het quohier. 
 
12-10-1765  fol. 166v 
Jan Fransz van Duuren verkoopt aan Marinus van der Sluijs een huis aan de noordzijde van de 
Westdijk, no. 142 op het quohier, bel. o. Cornelis Muije, belast met een schuld van f 575 ten behoeve 
van de wed. van Louter Kruijslander, voor f 163. 
 
9-12-1765  fol. 167 
Pieter Jansz Abeele verkoopt aan Willem Maartensz van Geldere een huis aan de zuidzijde van de 
Nieuwstraat, no. 93 op het quohier, bel. z. de dorps achterwegsloot, n. Jan Huijbertsz Kosters wed., 
belast met een schuld van f 600 ten behoeve van Pieter Woutersz van Teemst. Koper neemt de 
schuld over. 
 



20-12-1765  fol. 168 
Cornelis Alebeecq, wonend te Sommelsdijk, voor zijn broer Adriaan Alebeecq te Gorinchem en 
Arnoldus Verbij, getrouwd met Hendrica Alebeecq, te samen de erfgenamen van Leendert Alebeecq, 
verkopen aan Gualtherus Kolff, Goris Verhulp en Gerrit de Bruijne ieder voor een derde deel, een 
achtste en een zestiende deel in de meestoof aan de Steeneweg voor f 850. 
 
24-12-1765  fol. 169v 
Willem van der Kabel, ventjager, bekent schuldig te zijn aan Dirk van Oostende, wonend in 
Sommelsdijk, een som van f 300, met als onderpand zijn huis aan de noordzijde van de Oostdijk, no. 
235 op het quohier, bel. o. de Diakonie-armenkameren, w. Arij Leegendijk. 
 
30-1-1766  fol. 170v 
Cornelis van der Maade, wedn. van Lena Janse Bakker, die eerder getrouwd was met Pleun Prins, 
verkoopt aan Lijna Voorwinde, wed. van Jacob Noordijk, een huis aan de zuidzijde van de Westdijk, 
no. 138 op het quohier, uitkomende in de Nieuwstraat, bel. o. Jan Liete, w. Paulus Reijtenburg. 
 
25-2-1766  fol. 171 
Willem van der Jagt, ventjager, bekent schuldig te zijn aan Pieter Tilmans in Sommelsdijk een som 
van f 600, met als onderpand zijn huis aan de Spuistraat beoosten de Kaai, no. 206 op het quohier 
bel. n. Pieter Gerritsz Hotting, z. Cornelis Romeijn. 
 
18-3-1766  fol. 172 
Joost Kortenbout, stuurman, bekent schuldig te zijn aan Gerrit Hitsert, mr. hoefsmid, een som van f 
200. 
 
28-3-1766  fol. 172v 
Leendert Pietersz Abeele verkoopt aan Cornelis Michielsz van Cacum 2 g 85 r land in het Oudeland 
beoosten de Langeweg in no. 150, voor f 380. 
 
28-3-1766  fol. 173 
Gijsbert Cornelisz Muije en Jan Arensz Pas verkopen aan Pieter Jacobsz Paauw, ventjager, de helft 
van 81 7/8 r land in het Oudeland bewesten de Ring aan de Laageweijdreef op no. 66 (de andere helft 
behoort Maatje Pieterse Hoogesin, wed. van Jan Hendriks Pas), voor f 70. 
 
1-4-1766  fol. 173v 
Michiel Jacobsz Kooning, ventjager, bekent schuldig te zijn aan Jeroen van den Tol een som van f 
500, met als onderpand zijn huis aan de westzijde van de Voorstraat, no. 77 op het quohier, bel. z 
Jacob Noordijks wed., n. Jeroen van den Tol, en zijn helft in de ventjagers besaanbunschuit De 
nieuwe stad London. 
 
18-4-1766  fol. 174v 
Johannes Meijer, op verzoek van Wienik van Wasbeek, schipper wonend op de Leur, baronie van 
Breda, verkoopt aan Jan Anthonisz Rijke, gehuwd met Laurijntje de Korte, een huis aan de noordzijde 
van de Westdijk, no. 163 op het quohier, bel. o. Arij de Leur, w. Joost Pas kinderen. 
Volgt procuratie 
 
21-4-1766  fol. 175v 
Marinus Dirksz Buijtendijk, wonend in Bergschenhoek, verkoopt aan Dirk Jansz Buijtendijk 2/3 deel in 
een huis aan de noordzijde van de Oostdijk, no. 227 op het quohier, bel. o. verkoper, w. Hendrik van 
Daalen, voor f 400. 
 
21-4-1766  fol. 176v 
Dirk Jansz  Buijtendijk bekent schuldig te zijn aan zijn oom Marinus Dirksz Buijtendijk, wonend in 
Bergschenhoek, een som van f 400 voor de aankoop van 2/3 deel in het huis aan de Oostdijk, no. 227 
op het quohier. 
 
22-4-1766  fol. 177 
Pieter Jacobsz Mijnheer, bouwman in de polder Den Bommel, en Cornelis Cornelisz Nieuwenhoeve, 
bouwman in de polder Duivenwaard, als voogden over Geertje en Pietertje Niieuwenhoeve en 
namens Leentje Nieuwenhoeve, ter eenre zijde, en Iman Jacobsz Slis ter andere zijde. De eersten  



geven over aan de andere de landen toebehorende mr. Jacob van Santen, bezuiden de 
Munnikeputseweg op no. 249, en het huis, schuur etc. daarop.  
 
23-5-1766  fol. 177v 
Jacob Eliasz Dander, oud-marktschipper, verkoopt aan Adrianus Moris, jr. koopman in wijnen, 3 g 56 
½ r land in het Oudeland benoorden de Rottenburgerweg op no. 87, voor f 812-12-0. 
 
23-5-1766  fol. 178 
Jacob Eliasz Danser, oud-marktschipper, verkoopt aan Jacob en Pieter Roelandsz Hotting 3 g 297 r 
land in het Oudeland in no. 138 en 139 bezuiden de Rottenburgseweg en bewesten de Postjesdreef 
voor f 1181/11/0. 
 
13-6-1766  fol. 179 
Willem van der Schoor, wonend in Nieuw-Beijerland, verkoopt aan Pieter den Baars, mr. broodbakker, 
een huis aan de oostzijde van de Voorstraat, no. 272 op het quohier, bel. z. Laurens Vermeer, n. 
Jacob Gabrielsz Visser, voor f 1700. 
 
20-6-1766  fol. 179v 
Jacob van Driel verkoopt aan Hendrik Rochusz van Eijk een huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, 
no. 321 op het quohier, bel. o. de koper, w. Dirk Jacobsz Visser, voor f 500. 
 
8-8-1766  fol. 180 
Cornelis Willemsz Smeedijk verkoopt aan Jeroen van den Tol een huis aan de oostzijde van de 
Voorstraat op de hoek van de Nieuwstraat, no. 82 op het quohier, bel. o. en n. s heeren strate, z. 
Cornelis Romeijn, w. de verkoper, gelijk met zijn bierstal of bierstekerij, voor f 1200. 
 
8-8-1766  fol. 181 
Barend van Heest bekent schuldig te zijn aan Marinus Oosterling een som van f 600, met als 
onderpand zijn huis aan de zuidzijde van de Nieuwstraat, no. 102 op het quohier, bel. w. Jan 
Hendriksz Pas en Gijsbert Cornelisz Muije, o. Krijn Verhaage. 
 
10-10-1766  fol. 181v 
Pieter Jansz Schoonejonge bekent schuldig te zijn aan Johannes Meijer een som van f 325, met als 
onderpand zijn huis aan de Spuistraat, no. 208 op het quohier, bel. z. Pieter Gerritsz Hotting, n. Claas 
Gouwman. 
 
11-10-1766  fol. 182 
Adrianus de Vogel, mr. metselaar, bekent schuldig te zijn aan Jacob Bane, koopman in Sommelsdijk, 
een som van f 400, met als onderpand zijn huis aan de westzijde van de Voorstraat, no. 64 op het 
quohier, bel. z. Cornelis Pietersz Abeele, n. Leendert Buijtendijk 
 
23-10-1766  fol. 183 
Aren Pietersz Abeele bekent schuldig te zijn aan Lijna Voorwinde, wed. van Jacob Noordijk, een som 
van f 400 met als onderpand zijn huis aan het Vingerling, no. 186 op het quohier, bel. o. Gerrit van Os 
kinderen, w. Paulus de Kooning. 
 
31-10-1766  fol. 183v 
Gualtherus Kolff als weesmeester van Middelharnis en voogd over Anthony Jacob  Bliek, zoon van 
Gerrit Jansz Bliek en Martha Cornelia Amadea van den Houten, verkoopt aan Willem van der Geer 2 g 
87 r land in het Oudeland op no. 132, bewesten den Boogaerdweg; 7 g 221 r, 2 g 1 ½ r en 1 g 205 r, 
samen 11 g 127 r land in het Oudeland op no. 198, 200 en 201 bezuiden de Vroonweg, voor f 1842-
15-0. 
 
31-10-1766  fol. 184v 
Gualtherus Kolff als weesmeester van Middelharnis en voogd over Anthony Jacob  Bliek, zoon van 
Gerrit Jansz Bliek en Martha Cornelia Amadea van den Houten, verkoopt aan Cornelis Romeijn 3 g 
189 r in het Oudeland op no. 128 en 129 bewesten de Boogerdweg, voor f 1154-7-0. 
 
31-10-1766  fol. 185v 



Gualtherus Kolff als weesmeester van Middelharnis en voogd over Anthony Jacob  Bliek, zoon van 
Gerrit Jansz Bliek en Martha Cornelia Amadea van den Houten, verkoopt aan Jacob en Pieter 
Roelofsz Hotting 1 g 102 r land in het Oudeland in no. 33 onder de Oostzeedijk, voor f 491-15-0. 
 
20-11-1766  fol. 186v 
Leendert Roos, koopman, en Anthonij Bax, regenten van het Regentenhof te Dordrecht, verkopen aan 
Cornelis Romeijn 7g 188 r in het Oudeland in no. 183, bezuiden de Potterweg, bel. w. Jacob van 
Santen, o. Jacob en Pieter Roelandsz Hotting en Bastiaan van Driel, n. Jacob en Pieter Hotting en de 
Potterweg, z. het land gekocht door Pieter Jacobsz Paauw, voor f 991-9-0. 
 
20-11-1766  fol. 187v 
Leendert Roos, koopman, en Anthonij Bax, regenten van het Regentenhof te Dordrecht, verkopen aan 
Pieter Jacobsz Paauw, ventjager, 6 g 86 r in het Oudeland in no. 183 benoorden de Vroonweg, bel. w. 
Jacob van Santen, o. het land gekocht door Bastiaan van Driel, n. Cornelis Romeijn, z. de Vroonweg, 
voor f 848-14-0. 
 
20-11-1766  fol. 188 
Leendert Roos, koopman, en Anthonij Bax, regenten van het Regentenhof te Dordrecht, verkopen aan 
Bastiaan van Driel 7 g 154 r land in het Oudeland in no. 183 benoorden de Vroonweg, bel. w. het land 
gekocht door Pieter Jacobsz Paauw en Cornelis Romeijn, n. Jan Schenk, z. de Vroonweg, en nog 1 g 
87 ½ r in no. 180, samen voor f 2488-8-0. 
 
20-11-1766  fol. 189v 
Leendert Roos, koopman, en Anthonij Bax, regenten van het Regentenhof te Dordrecht, verkopen aan 
Cornelis Palling te Ooltgensplaat 19 g 175 ½ r in het Oudeland van de Vroonweg zuidwaarts, en 13 g 
118 ½ r van de Munnikeputsweg tot de eerste partij, tesamen 32 g 294 r op no. 194 en 237, voor f 
4940-19. 
 
20-11-1766  fol. 190 
Leendert Roos, koopman, en Anthonij Bax, regenten van het Regentenhof te Dordrecht, verkopen aan 
Jan Beijesz Swaanhil, bouwman, een woning en gevolgen en 100 g 222 ½ r in het Oudeland 
benoorden de Potterweg op no. 157, 158 en 164 voor f 14.545-16-0. 


