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1 GENEALOGISCHE DAG 2017 
 
De 17e Genealogische Dag is dit jaar gepland op zaterdag 4 maart 2017. Van 
10.00-16.00 uur kunt u weer terecht in het Archief, Dwarsweg 40 Middelharnis. 
Dit keer is het een dag voor onderzoek, ontmoeting, uitwisselen van gegevens 
en ervaringen. Er zijn geen speciale activiteiten zoals een lezing of een 
tentoonstelling. We willen u alle ruimte bieden om juist dat stukje onderzoek, 
waar u al heel lang aan bezig bent wat verder te krijgen. Soms zoek je jaren 
naar dat ene ontbrekende gegeven in de genealogische puzzel en dan…. ineens 
ontdek je het, of is er die flits waardoor je iets kunt combineren om het 
daarmee compleet te maken. Een aha-erlebnis. 
Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om een workshop Stamboom 
beginnen via internet te volgen. Deze wordt gegeven met behulp van de 
computer. Hoe start ik, wat is relevant, wat biedt internet mij, welke sites zijn 
belangrijk voor mijn onderzoek, welke programma’s moet ik gebruiken etc. 
Allemaal onderwerpen die aan de orde komen tijdens deze workshop.Tijd: 
10.30 en 14.00. U kunt zich opgeven via de secretaris: elassing@planet.nl 
 
  
2          WEBSITE: https://genealogieflakkee.nl/ 
  

mailto:elassing@planet.nl
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U hebt vast al wel gezien dat de website drastisch veranderd is. Afgelopen 
zomer hadden hackers voor de nodige problemen gezorgd en daarom besloten 
we de website te veranderen en tegelijk te vernieuwen. Niemand van het 
bestuur wist eigenlijk wat een gigantische klus dat zou worden. 
Vanzelfsprekend huurden we expertise in om het raamwerk te maken. Daar 
zijn we ook heel tevreden over. Nadat het dan in de steigers staat,bgint de 
opbouw. Het leeuwenaandeel daarin is het werk van Eva Lassing en daarnaast 
heeft Teun Koppenaal zijn schouders eronder gezet. Het betekende gewoon 
dat de hele website opnieuw gvuld moest worden. Die klus is noch niet 
helemaal geklaard, maar het resultaat is in ieder geval een fraai ogende website 
met heel veel nieuw matariaal. Bewust hebben we wat andere kleuren gekozen 
om er een eigentijdser geheel van te maken.  We gaan mee in de vaart van het 
digitale tijdperk. Meer klantgericht dan ooit. Daarom zijn des te meer benieuwd 
naar wat u als donateur ervan vindt. Wat voor wensen u eigenlijk heeft. Mail ze 
ons via de secretaris of via de redactie. 
 
 

3          FACEBOOK 
 
Dat we een facebookpagina hadden was u waarschijnlijk al lang bekend, maar 
sinds begin 2017 hebben we ook een FACEBOOKGROEP 
AANGEMAAKT: https://www.facebook.com/groups/1702377063424823/ 
Hier kunt u uw vragen stellen op genealogisch gebied, of aanverwante zaken. 
Neem eens een kijkje op de webpagina en u zult zien dat dit echt interessant is 
om mee te doen. Het is een besloten groep, dus u moet wel een verzoek 
indienen om toegelaten te worden. Dit verzoek kunt u rechtstreeks via deze 
pagina doen. 
Dan hebben we ook nog onze facebookpagina: 
https://www.facebook.com/Genealogisch-Centrum-Goeree-Overflakkee-
135158843313457/?fref=ts 
 
 

4 JUBILEUMJAAR 
 
In juni 2017 bestaan we 25 jaar. We gaan er ruimschoots aandacht 
aan besteden in samenwerking met andere culturele en historische 
instellingen. Daarover en een stukje historie over ons ontstaan 
hoort u allemaal in het volgende nummer. De datum voor de 

https://www.facebook.com/groups/1702377063424823/
https://www.facebook.com/Genealogisch-Centrum-Goeree-Overflakkee-135158843313457/?fref=ts
https://www.facebook.com/Genealogisch-Centrum-Goeree-Overflakkee-135158843313457/?fref=ts
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viering is zaterdag 28 oktober. Noteer deze alvast in uw agenda, 
want natuurlijk rekenen we op uw aanwezigheid. 
 
Cor Hameeteman 
 

5 VAN DE PENNINGMEESTER  
 

Tegelijk met deze Nieuwsbrief onvangt u de oproep om uw 
donateursbijdrage te betalen. Voor 2017 blijft de 
basisbijdrage hetzelfde als in 2016, nl  € 18,00. De 
administratiegegevns zijn: 
Bankrek.nr. NL46 RABO 0361332181, t.n.v. penningmeester 
St. GCGO, Oude Tonge. U bespaart ons en uzelf een 
heleboel werk als u er meteen werk van maakt.  
 
6 VAN DE SECRETARIS 
U weet dat u voor bovengenoemd bedrag toegang hebt tot 
alle gegevens die in de cloud zijn opgeslagen. En die 
hoeveelheid is ook nu weer gigantische toegenomen. U 
kunt daar komen via de website https://hidrive.strato.com 
De inlogggevens zijn als volgt: de naam is donateur2015 en 
het wachtwoord Goeree2015. 
De nieuwe website heeft nu ook een aantal verborgen 
bestanden. Dat zijn o.a. de hele collectie bidprentjes en een 
deel van de rouwbrieven. Ook als donateur kunt u daar 
alleen komen met een wachtwoord. Dat kunt u aanvragen 
bij de secretaris: https://genealogieflakkee.nl/contact/  
Zonder wachtwoord kunt u alleen de voorbeelden zien. 
We hebben geconstateerd dat we van sommige donateurs 
niet meer het juiste e-mailadres hebben, omdat ze vergeten 
zijn de wijzigingen door te geven. Wilt u dus even aan Eva 
Lassing doorgeven wat uw huidige mailadres is.  
 

https://hidrive.strato.com/
https://genealogieflakkee.nl/contact/
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7  UW STAMBOOM OP DE WEBSITE ZETTEN. 
 
Op de nieuwe website bieden we u de mogelijkheid om een 
gedcom-bestand aan te leveren van uw eigen stamboom. Met de 
speciale plugin Mijn Stamboom verwerken wij dat tot een grote 
Flakkeese Stamboom. Kijk even op de website hoe dat eruit ziet. 
U kunt ook nog een eigen pagina voor uw stamboom krijgen 
waar u teksten en foto’s in kunt verwerken. 
 

8 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 wordt 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 
Cor Hameeteman   Fam. Hameeteman c.j.hameeteman@hetnet.nl 
          Fam. Mierop 
          Fam. Van der Sluijs   
          Fam. Doornbos 
Senne Seigers Fam. Koert  seigers.001@hetnet.nl 
Henk Kortland       Fam Kortland           Familie@Kortland.Info 
Jan Bosloper Van den Bosch/Boslo(o)per 

Joostens/Seijs  jwhboslooper@gmail.com 
  
Indien u informatie over deze familienamen heeft, kunt u contact opnemen 
met genoemde personen. Indien u ook in deze lijst opgenomen wilt worden, 

mailto:c.helbers6@hello.nl
mailto:koppenaal@concepts-ict.nl
mailto:c.j.hameeteman@hetnet.nl
mailto:seigers.001@hetnet.nl
mailto:Familie@Kortland.Info
mailto:jwhboslooper@gmail.com
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kunt u mailen naar de redactie. (zie colophon) Deze lijst zult u weer 
terugvinden in deze nieuwsbrief zodra er aanvullingen zijn. 

 

9 GEGEVENS UIT ORA BRIELLE BETREFFENDE 
GOEREE-OVERFLAKKEE (streekarchief Voorne-Putten) 

 
ORA Brielle,  nr. 25 

 

24/6/1665 
Michiel Willemsz., doodlegger, won. in Brielle, getr. met Zara Jans en 
zodoende voor de helft mede-erfgenaam in de boedel en goederen van Dingne 
Arents, in haar leven wed. van David Willemsz., koopman in Sommelsdijk, 
bekent, om verdere processen te voorkomen, aan Magdalena de Vogel, wed. 
van Hendric Pansser, een schuld van f. 362. Hendric Pansser heeft in mei 1660 
onder Walburgh van Hoftdijck, wed. van luitenant Meus Steen, won. in 
Middelharnis, beslag laten leggen op de peningen, die comp. toekwamen 
volgens een schuldbrief van 16/7/1568 voor schepenen van Sinte Michiel in 
Putten, dat men noemt Middelharnis. 
 
ORA Brielle,  nr. 26 
 
30/9/1679 
Claas Jansz. Hollaar, bouwman, won. op Flakkee, transporteert voor f. 54  aan 
Willem Meeuwesteyn, stadhouder van de baljuw van Voorne, een huisje en erf 
aan de ZZ van de Langestraat in Brielle. 
 
31/1/1680 
Leendert Jansz. Pijl, won. te Middelharnis, bekent aan Claas Juriaensz., Cuyne 
Abrahamsz., Reyer Cornelisz., Eyngel Cornelisz. en Maarten Harmansz., ieder 
voor een vijfde part, een schuld van f. 600 car., wegens koop van een visschuit 
van ca. 3 jr. oud met toebehoren. 
 
ORA Brielle,  nr. 27 
 
27/2/1686 
Teuntje Arens Vierniet, wed. van Yeman van ’t Eere, won. in de Oude Tonge, 
bekent aan de weeskinderen van Willem de Bruyn en Rosa van Hoogwerff een 
schuld van f. 100-60-0 volgens zeker akkoord, waarmee alle pretensies over en 
weer nietig zullen zijn, uitgezonderd de aktie t.l.v. Govert Gillisz.  Leendert 
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Hoogwerff en Willem Perdanus, beiden won. in Oude Tonge, stellen zich 
borg. 
 
9/10/1688 
Reynier de Neeff, pp. voor Maartje van Beyeren, won. te Sommelsdijk, 
transporteert voor f. 40 aan Geertje Steyaerts, laatst wed. van Gerrit van 
Beyeren, een huisje en erf, belast met een jaarlijkse rente van 10 st., staande aan 
de ZZ van de Langestraat in Brielle. 
 
ORA Brielle, nr. 57 
 
28/8/1625 
Pieter Joosten Ruychrock, secretaris van Rockanje, transporteert aan Nicolaes 
de With Willemsz., won. te Dordrecht, een schuldbrief op 18/6/1625 door 
Dirck Willemsz. van Noorden, getr. met de wed. van Pieter Cornelisz., 
schipper, en Cornelis Pietersz., mede voor de verdere erfgenamen, voor 
schepenen van Sommelsdijk aan hem getransporteerd is. 
 
30/12/1625 
Adriaen van der Goes, raad en rentmeester van de grafelijkheidsdomeinen van 
Voorne, verklaart zich borg voor Jacob van der Goes, ontvanger van de 
gemeenlandsmiddelen over Voorne, Putten en Overflakkee, voor 7000 
ponden, die Jacob van der Goes tekort zou mogen komen. 
 
januari 1626 
Thobias Commersteyn, ingenieur in dienst van de Verenigde Provincien, won. 
in ’s-Gravenhage, en Joan Commersteyn, won. in Amsterdam, voor zichzelf en 
vervangende de nagelaten kinderen van hun zuster Elisabeth Jans, machtigen 
de secretarissen van Dirksland en Nieuwenhoorn om uit hun naam aan hun 
broer Abraham Commersteyn, oud-burgemeester van Brielle, te transporteren 
8 gem., 138 roeden land in Dirksland, gebruikt door Ieman Willemsz. 
Brugman, belast met een jaarlijkse rente van f. 25, en 6 gem. land in 
Nieuwenhoorn, gebruikt door Jan Pouwelsz. Plasgen, belast met een jaarlijkse 
rente van f. 24.  
 
18/3/1626 
Mr. Boudewijn van Westenrijck, tegenwoordig won. in Sommelsdijk, bekent 
aan Annetgen Cornelis, wed. van Pieter Dircxsz., een schuld van f. 150 car. 
wegens geleende en aangetelde penningen. Onderpand: een pak met 
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gespecificeerde kledingstukken, die zij zal mogen verkopen, als hij in gebreke 
blijft met terugbetalen. 
 
24/3/1626 
Johan Panser, poorter van Brielle, stelt zich borg voor Pieter Joosten 
Ruychrock, secretaris van Rockanje, voor de betaling van de 30e en 40e 
penning, die de secretaris van de aanvang van zijn ambt vanwege het 
gemenland heeft ontvangen. Thonis Thonisz., won. in Grijsoord, dat men 
noemt Oude Tonge, verklaart zich borg te stellen voor Johan Panser. 
 
26/3/1626 
Thonis Thonisz., won in Grijsoord, dat men noemt Oude Tonge, bekent 
aan Jan Panser een schuld van f. 105 wegens geleende en aangetelde penningen 
voor de onkosten van de apprehentie van zijn zwager Pieter Joosten 
Ruychrock. 
 
11/6/1626 
Marinus Marinusz., koopman te Sommelsdijk, bekent aan Jan Panser een 
schuld van f. 6000, waarvoor hij in Zeeland enige borgen en hypotheken heeft. 
Omdat Panser beducht is, dat dit niet genoeg waarborg is, verbindt Marinus 
Marinusz. hiertoe bovendien nog 25 balen meede, die hij in Brielle in het 
pakhuis van Willem Jansz. Oostdijck heeft staan. 
 
21/7/1626 
Jan Woutersz. Knol en Aren Reyersz., beiden burgers van Brielle, stellen zich 
borg voor Lenert Gerritsz. Meeuwesteyn voor de betaling van de impost op 
Overflakkee, die Lenert Meeuwesteyn voor de komende termijn gepacht 
heeft. Cathalina Jeroens, wed. van Gerrit Adriaensz. Meeuwesteyn stelt zich 
contra-borg voor Aren Reyersz. 
 
21/7/1626 
Claes Leendertsz., secretaris opte Stadt, stelt zich borg voor zijn zwager 
Marinus Marinusz. Breeman t.b.v. Jan Heyndricksz. Panser in Brielle voor de 
betaling van een schepenverlijt van f. 6200 van 11/6/1625 voor schepenen van 
Sommelsdijk gepasseerd. 
 
21/12/1626 
Adriaen van der Goes, raad en rentmeester van de grafelijkheidsdomeinen van 
Voorne, verklaart zich borg voor Jacob van der Goes, ontvanger van de 
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gemenelandsmiddelen over Voorne, Putten en Overflakkee, voor 7000 
ponden. 
 
april/mei 1627 
Jhr. Pieter van Leyden, geseyt Leeuwen machtigt Mr. willem Muys, advocaat, 
won. in Brielle, om uit zijn naam te procederen in de zaak door Abraham 
Bouart, baljuw van Dirksland, aangespannen tegen Jacob Verheule wegens 
defraudatie van de gemene middelen voor schepenen van Middelharnis. 
 
12/6/1627 
Leendert Bastiaensz. Hollander, tegenwoordig won. op het land van 
Zonnemaire, verklaart onder ede, dat hij op 22/4/1627 voor f. 700 aan zijn 
zwager Gerrit Doensz. van Londerseel heeft verkocht t.b.v. de weeskinderen 
van Willem Willemsz. Nobel, won. te Rotterdam, een custingbrief t.l.v. Crijn 
Crijnsz., won. te Herkingen, groot f. 1150. 
 
17/6/1627 
Nicolaes Huygensz. van der Nolle, waard in de ‘Toelast’ in Brielle, stelt zich 
borg voor Johan Vroesen, doctor in de medicinen te Sommelsdijk, voor de 
voldoening van het arrest, dat het schippersgilde van Brielle op de schuit, die 
voorn. doctor Vroesen heeft bevracht. Hij belooft alles te voldoen, wat het 
gilde van het arrest zal worden toegewezen. 
 
18/2/1628 
Huych Barthoutsz. Cuyper en Wessel Willemsz. Brant, poorters van Brielle, en 
borgen voor Leunis Jaspersz. van Goedereede, machtigen Jan Been om de 
zaak van Leunis Jaspersz. waar te nemen. 
 
7/6/1628 
Reyer Reyersz., poorter van Brielle, bekent aan Aechgen Jans, nagelaten 
weeskind van Jan Jansz. van Goedereede, gepr. bij Maritgen Cornelis, een 
schuld van f. 105 wegens geleende en aangetelde penningen. Jacob Reyersz. en 
Jacomijntgen Reyers, wed. van Thobias van den Berghe, stellen zich borg. In 
de marge: afgelost 22/6/1630. 
 
ORA Brielle,  nr. 58 
 
25/11/1628 
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Iman Willemsz. Brugman, won. in Dirksland, bekent aan Abraham 
Commersteyn, ou-burgemeester van Brielle, een schuld van f. 419-6 landpacht. 
 
4/1/1629 
Adriaen van der Goes, raad en rentmeester van de grafelijkheidsdomeinen van 
Voorne, verklaart zich borg voor Jacob van der Goes, ontvanger van de 
gemenelandsmiddelen over Voorne, Putten en Overflakkee, voor 7000 
ponden. 
In de marge: gerenoveerd 18/2/1630, idem 3/1/1631 en 4/1/1634. 
 
eind januari 1629 
Gerrit Doensz. Londerseel, poorter van Brielle, stelt zich met Lauris 
Bastiaensz. Hollander, won. in Dirksland, borg voor zijn broer Lenert 
Bastiaensz. Hollander voor de terugbetaling van f. 54 en enige stuivers, die 
Lenert Bastiaensz. de wezen van Jan Cornelisz. van Rhijn, gepr. bij comparants 
zuster Thoontgen Doens van Londerseel, schuldig is. 
 
15/3/1629 
Nicolaes van Vlyet, poorter van Brielle, verklaart onder ede, dat de schuld, die 
door zijn procureur Hugo van Spaen voor de vierschaar van Dirksland is 
geeist van wijlen Lenaert Jansz. Boelhouwer of diens boedel, hem deugdelijk 
voorkomt. Hij heeft daarop niet meer ontvangen dan f. 150 uit handen van 
Claes Jansz. Block, zoals op de rekening in dorso is aangetekend. Van enige 
doorhalingen in deze rekening weet hij niets en hij verklaart deze 
‘expresselijcken te ignoreren’. 
 
16/9/1630 
Jacob van der Goes, burgemeester-thesaurier van Brielle en ontvanger van de 
gemeenlandsmiddelen over Brielle en het land van Voorne, machtigt 
Heyndrick Jansz., vroedschap en schepen van Brielle, of als hij niet kan Jacob 
Wils, secretaris van Dirksland, om voor het gerecht van Onwaert te 
tranporteren aan Cornelis Leendertsz. Casteleyn 20 gem. lander onder 
Onwaert. 
 
22/11/1630 
Hugo Thonisz. Ruychrock, oud 60 jaar, en Jehan de Bruyne, ondersecretaris 
van het land van Voorne, beiden won. in Brielle, verklaren op verzoek van Jan 
Andriesz. Roon, won. ‘opten Doele’, dat zij zich herinneren, dat Andries 
Jansz., landmeter van Voorne en vader van Jan Andries voorn., destijds (‘om 
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redenen hem moverende’) zijn boedel verlaten heeft en uit Dirksland is 
vertrokken met zich nemend zijn zoon voorn. Jan Andriesz., die toen 11 of 12 
jaar was. Er waren ook nog twee dochters Ariaentgen en Lidia Andries, die 
beide jonger waren dan Jan. Comp. hebben nooit geweten, waarheen Andries 
is vertrokken, en dus heeft Jan Andriesz. nooit geweten, dat het steedje in 
Dirksland verkocht is en nu eigendom is van de erfgenamen van Willem 
Willemsz. De eerste getuige verklaart bovendien, dat Jan Huybrechtsz., 
landmeter van Voorne en grootvader van Jan Andriesz., een zeer bemiddeld 
man was. Hij heeft hem zeer goed gekend en weet, dat hij lang bij Ariaentgen 
Abrahams in Sommelsdijk heeft ziek gelegen en in Dirksland is gestorven. 
 
17/12/1630 
Aren Arentsz. den Jongen Boel, won. in Sommelsdijk, bekent aan Corstiaen 
Jacobsz., burger van Brielle, een schuld van f. 2500 wegens koop van het vierde 
part van het veer tussen Brielle en Maassluis met de helft van het veerschip, de 
helft van een veerschuit en het vierdepart van een ‘snicke’ met toebehoren 
Borg zijn geworden Aren Plonisz. den Ouden Boel en Mels Jansz. ,cuyper, 
beiden burgers van Brielle. 
 
20/6/1631 
Willem Jobse, won. te Goederede, bekent aan twee nagelaten weeskinderen 
van de broer van zijn vrouw Willem Cornelisz. Goeree, in zijn leven 
marktschipper op Dordrecht, geproc. bij Haesgen Willems, een schuld van f. 
150 wegens geleende en aangetelde penningen. Borgen zijn geworden Mees 
Cornelisz., kapitein te Capelle in Duiveland en Mees Arensz., won. te 
Goederede, die mede voor weesmeesters compareerden. 
 
28/11/1631 
Adriaen van der Goes, raad en rentmeester van de grafelijkheidsdomeinen van 
Voorne, verklaart zich borg voor Jacob van der Goes, ontvanger van de 
gemeenlandsmiddelen over Voorne, Putten en Overflakkee, voor 7000 
ponden. 
In de marge: gerenoveerde 15/1/1635, gerenoveerd 12/12/1639. 
 
2/3/1632 
Apolonia van Ryelle, wed. van Lenaert Bartholomeusz., vroedschap van 
Brielle, en Cornelis Cornelisz. de Geest, oom en bloedvoogd van de twee 
onmodige kinderen van Lenaert Bartholomeusz., machtigen Aert van Ryelle 
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om in Oude Tonge af te rekenen met de collerceteur van de impost van de 
bieren, die Lenaert Bartholomeusz. daar heeft aangesteld. 
 
22/4/1632 
Cornelis Arentsz. Cluyt, oud 34 jaar, en Dirck Cornelisz., schipper, oud 24 jaar, 
verklaren, dat Dirck Leendertsz., soldaat onder de compagnie van 
commandeur Treslongh, op 16 april j.l. op de dag van de monstering in 
Goedereede is geweest. Ze zijn de dag voor de monstering met hem 
uitgevaren en de dag daarna weer teruggekomen. 
 
ORA Brielle,  nr. 59 
 
16/7/1633 
Hendrick Wilma, ontvanger-particulier van de verpondingen, belooft die van 
het gerecht van Dirksland ‘absolutelick te indempneren ende te bevrijden van 
alle costen, schaden ende interesten van proceduyren ende executie, die den 
voorn. gerechte van nu voortaen souden mogen comen te lijden’. Dit over de 
penningen, die ontvanger Wilma heden door jhr. Gerrit de Cocq, baljuw van 
Dirksland, onder kwitantie zijn aangeteld op de verponding van 1632. 
 
29/5/1635 
Evert van Leeuw, secretaris van Rockanje, heeft in handen gesteld van notaris 
Jan Troost, die zich borg voor hem gesteld heeft t.b.v. Jan Panser, de beternis 
van een schuur en boomgaard achter zijn huis, waar eigenaar van is Theunis 
Theunisz. in de Oude Tonge, die hij nog 11 jaar in huur heeft, waarvan hij 
nog twee jaar moet betalen aan Barent Jobsz. of Pieter Joosten Ruychrock. 
 
14/11/1635 
Willem Ghijsbrechtsz. Joncker, won. in Middelharnis, getr. met Geertrut 
Abrahams, wed. van Joos Cornelisz. Lantman, heeft getransporteerd aan Jacob 
de Vogel, poorter van Brielle, een water- of scheepsbrief van f. 350 die 
Lambrecht Laurens van Duyne en zijn borgen op 2/3/1634 t.b.v. voors. 
Geertruyt Abrahams voor schepenen van Middelharnis hebben gepasseerd. 
 
10/12/1635 
Mr. Barnardus Ormea, advocaat en Pieter Ormea, ‘doctor medesynen’, beiden 
won. in Brielle, stellen zich t.b.v. Paulus Melsz. Driesman, won. in 
Sommelsdijk, borg voor hun broer Abraham Ormea, heer van ’s-
Gravensloot, voor f. 496-10, die Abraham Ormea sinds 21/4/1633 toekomt 
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als rest van een schuldbrief op landen in de Korendijk, die eigendom zijn  van 
Paulus Melsz. Driesman en waarover deze een proces lopende heeft voor het 
gerecht van de Korendijk. 
 
17/10/1636 
Not. Jan Michielsz. Been en Daniel Duynesteyn, gerechtsbode van Brielle, 
verklaren op verzoek van Pieter van Almonde, tegenwoordig burgemeester-
thesaurier van Brielle, dat zij er drie of vier jaar geleden bij waren, toen 
Pouwels de Bree, toen won. in Sommelsdijk, hier in Brielle van Pieter van 
Almonde kiemen te velde heeft gekocht voor 12 pond gr.vl. Deze koop is 
destijds gesloten ten huize van Daniel Duynesteyn. 
 
25/11/1637 
Jan Cornelisz. Coppert en Andries Huygensz. Ruychrock, die met Adriaen 
Reyersz. van Distelhuysen en zijn zwager Adriaen Jacobsz. de 
gemeenlandsimposten, ingaande 1 aug. j.l. hebben gepacht, volgens contract 
van 25/7/1637, in Bommenede, Middelharnis, Dirksland, Oude Tonge, 
Nieuwe Tonge, Ooltgensplaat en Herkingen, verklaren deze imposten aan 
Adriaen Reyersz. van Distelhuysen en Adriaen Jacobsz. gelaten te hebben, die 
beloven hen kosteloos en schadeloos te houden. Hiervoor stellen zich borg 
Gerrit Doensz. Londerseel en Dirrick van der Cort. 
 
5/3/1638 
Adriaen van der Goes, raad en rentmeester van de grafelijkheidsdomeinen van 
Voorne, verklaart zich borg voor Jacob van der Goes, ontvanger van de 
gemeenlandsmiddelen over Voorne, Putten en Overflakkee, voor 7000 
ponden. 
In de marge: gerenoveerd 25/1/1641, 3/1/1642 en 12/12/1641. 
 
24/7/1638 
Mr. Aernoult van Meldert, won. in Brielle, van ………, stelt zich borg voor 
Gerrebrant Crijne en Crijn Jacobsz., beiden won. in Goedereede, voor het 
arrest, dat Wouter Jacobsz. Schout in westvoorne, door een bode van Brielle 
aan hen heeft laten doen. Hij belooft te betalen, wat Wouter Jacobsz. Schout 
krachtens dit arrest zal worden toegewezen. 
 
25/7/1638 
Dirrick van der Cort en Jan Willemsz. Duysent, poorters van Brielle, stellen 
zich borg voor Wouter Jacobsz. Schout en Cornelis Thonisz. Lodder, schepen 
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van Ouddorp op Westvoorne, voor het arrest, dat de baljuw van Voorne 
gisteren op hen gedaan heeft. Zij beloven alles te voldoen, wat de baljuw 
krachtens dit arrest zou mogen worden toegewezen. 
 
ORA Brielle,  nr. 60 
 
6/4/1644 
Maria Thomas, wed. van Petrus de Bricueuy, won. te Rotterdam, en Cornelia 
Joosten, wed. van Doct. Martinus van der Burch, won. te Sommelsdijk, 
hebben zich borg gesteld vpoor Philps de Brickqueuy, secretaris in 
Oudenhoorn, voor de ontvangst van de 20e, 40e en 80e penning. 
 
26/7/1644 
Jacob Reyersz., won. op Hellevoetsluis, en Ary Jansz. Copper, won. in Brielle, 
hebben zich borg gesteld voor Jan Cornelisz. Copper, won. in Brielle, voor de 
voldoening van de imposten over Voorne, Putten en Flakkee. Idem Jan 
Cornelisz. Copper en Ary Jansz. Copper voor Jacob Reyersz. 
Idem Jan Cornelisz. Copper en Jacob Reyersz. voor Ary Jansz. Copper. 
 
30/8/1644 
Sebastiaen Leendertsz. Ramstaert, gerechtsbode van Brielle, verklaart op 
verzoek van Wielant Eggen en Jacob Hanneman, baljuw en schout van 
Grijsoord ‘geseyt Oude en Nieuwe Tonge’, dat hij in mei in Zierikzee is 
geweest om mr. Rochus Magge, Huybrecht Maertensz. Vinck en Heyndrick 
Pietersz., allen won. in Zierikzee, te dagvaarden voor schepenen van Brielle om 
de eis te horen, die voorn. baljuw en schout in cas van fraude op hen gedaan 
hebben in verband met het vervreemden of het transport van zekere 
custingbrief. Huybrecht Vinck had hem geantwoord, dat het niemand iets 
aanging, wat hij met zijn goed deed. 
 
19/10/1644 
Jan Leendertsz. Herrewey, Leendert Gillisz. Wadde en Cornelis Arentsz. 
Onbevreesd, alle won. in Middelharnis, machtigen Pauwels Meeuwesteyn, 
procureur voor de vierschaar van Brielle, om voor hen te procederen tegen 
Andries de Roy ‘so hij procedeert eyser in cas van fraude’. 
 
28/7/1645 
Jacob Reyersz., won. op Hellevoetsluis, en Reyer van den Berge, won. in 
Brielle, hebben zich borg gesteld voor Ary Jansz. Copper, won. in Brielle, voor 
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de voldoening van de imposten van Voorne, Putten en Overflakkee en de 
heerlijkheid van Heenvliet, door Ary Jansz. Copper met ingang van 1 augustus 
a.s. gepacht. 
 
6/12/1645 
Pieter Jansz. van Goederheyde, won. in Dirksland, pp. voor Leendert 
Jochumsz. Haringh, pachter van de zeepimpost in Dirksland, Melissant, 
Herkingen en Roxenisse, machtigt op zijn beurt notaris Abraham van den 
Berge om voor hem te procederen. 
 
26/9/1646 
Fransoys de Pottere en mr. Jacob van der Heul hebben zich borg gesteld voor 
notaris Johan Trrost, pachter van de impost van de bieren in Middelharnis 
voor de termijn ingegaan 1 augustus 1645, voor de penningen, die baljuw en de 
armmeester van Middelharnis nog zeggen te krijgen van voorn. Troost wegens 
een veroordeling in cas van fraude. Zij hebben daartoe beslag laten leggen op f. 
98, door Pieter Gerritsz. den Bommelaer, biersteker te Middelharnis, in 
handen van Cornelis Pietersz. Coomans, schepen aldaar, heeft geconsigneerd 
volgens de akte van arrest. 
 
18/12/1646 
Adriaen van der Goes, raad en rentmeester van de grafelijkheidsdomeinen van 
Voorne, verklaart zich borg voor Jacob van der Goes, ontvanger van de 
gemeenlandsmiddelen over Voorne, Putten en Overflakkee, voor 7000 
ponden, die de ontvanger tekort zou mogen komen. 
In de marge: gerenoveerd 27/11/1648, 14/12/1649, 12/12/1650, 
19/12/1651, 25/1/1654, 20/1/1655 en 30/12/1655. 
 
14/10/1647 
Michiel Willemsz. Dootlegger, poorter van Brielle, heeft zich borg gesteld voor 
Dyngenom Arents, wed. van David Willemsz., won. in Sommelsdijk, voor f. 
156, die Paulus Melsz. Driesman, mede won. in Sommelsdijk, ‘tot haer laste is 
hebbende’ wegens zekere verlopen renten. 
 
27/7/1650 
Claes Cornelisz. Couter, deurwaarder van de gemeenlandsmiddelen, won. op 
Overflakkee, verklaart op verzoek van Jacob van Moude, pachter c.s. van het 
gemaal over Middelharnis, Stadt, Bommel en de Plaete over 1649, dat hij 
op 10 juli j.l. met hem geweest is bij de molenaar van Den Bommel, genaamd 
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Jan Jacobsz., en daar in een spin in de keuken een tonnetje met een mud 
tarwemeel gevonden, dat hij mee wilde nemen, waarop de molenaar 
protesteerde, omdat het zijn eigen meel was. Na een vechtpartij heeft de 
pachter, wat er nog in het tonnetje zat, meegenomen naar de schout van Stadt. 
In de molen werd nog een tonnetje meel gevonden, dat de pachter ook mee 
wilde nemen. De molenaar wilde dit niet ‘gietende het meel van de moolen, 
seggende, wilt ghij het hebben, ghij mooght het aldaer soucken’.  
 
ORA Brielle,  nr. 61 
 
16/7/1652 
Michiel Willemsz. Dootlegger, als getr. met Saertje Jans, nagelaten dochter van 
Dyngnum Arens, wed. van David Willemsz., koopman in Sommelsdijk, voor 
zichzelf en voor de broer van zijn vrouw Aren Jansz. van der Karre, samen 
kinderen en erfgenamen van voorsz. Dyngnum Arens, machtigt Maerten 
Deym om uit zijn naam voor het Hof van Holland te procederen tegen die 
personen, die hij vanwege voorsz. boedel voor het Hof heeft gedagvaard. 
 
21/11/1652 
Elisabeth Claes Tins, hv. van kapitein Elant Bossenvliet, won. in 
Sommelsdijk, pp. (akte van 19/11/1652 voor schepenen van Sommelsdijk) 
voor haar man, machtigt not. Everard van Campen om voor het gerecht van 
Oudenhoorn te procederen tegen Willem Arensz., gerechtsbode aldaar, over 
achterstallige huur van een boomgaard. 
 
10/2/1653 
Aren Cornelisz. Beaumont, meester-timmerman, won. in Brielle, verklaart op 
verzoek van de kinderen en erfgenamen van za. Dyngnom Arens, wed. van 
Davit Willemsz. Zuytgeest, gewoond hebbend in Sommelsdijk, dat hij in 1645 
als timmerman van Dyngnom Arens aangenomen heeft om een huis te 
bouwen in Middelharnis. Het bedrag is hem ontgaan. Zij heeft hem gezegd, 
dat het huis van ene juffr. Walburch van Hofdijck was, die nu ook inderdaad in 
dit huis woont. Hij is voor dit werk volkomen voldaan en betaald. 
 
15/11/1653 
Cornelis Arensz. Pover, won. in de Nieuwe Tonge, en Reynier Baltensz. Pijl, 
won. in de Oude Tonge, machtigen procureur Everard van Campen om uit 
hun naam als gedaagden en verweerders te procederen tegen Cornelis Gerritsz. 
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Mol, pachter van de boter en het bestiael over Oude en Nieuwe Tonge, en hen 
te verdedigen. 
 
25/11/1653 
Philip Jansz., won. in de Oude Tonge, zoon van Aryaentje van Eeuwijck, en 
Sara Dirricx, nagelaten dochter van Dirck van Eeuwijck, won. in voorsz. stede, 
en Bastiaen van Eeuwijck, zoon van Aren Dirricxz. van Eeuwijck, won . te 
Heusden, machtigen Gerrit Claesz. van Kerchum, poorter van Brielle, als getr. 
met hun meuye Cornelia van Eeuwijck, om voor hen en voor zichzelf als 
erfgenamen van hun neef Aryen Aertsz. van Eeuwijck, die enige jaren geleden 
naar Oost-Indie is gevaren, bij de bewindvoerders van de OIC in Amsterdam 
de maandgelden te ontvangen, die voorsz. Aryen Aertsz. van Eeuwijck bij de 
Compagnie heeft verdiend. 
 
ORA Brielle,  nr. 62 
 
6/10/1654 
Angenietge Piecx, geass. door haar bruidegom Jan Jansz. Hagenaer, beiden 
won. in Dirksland, machtigen not. Abraham van den Berge om uit haar naam 
te procederen, speciaal voor de vierschaar van baljuw en leenmannen van 
Voorne tegen Jop Jacobsz. van Aecken, mede won. in Dirksland, als ‘opposant 
van gijselingh ende appellant van soodanige sententie als mannen van 
beschicke aldaer opden 6e marty 1654 hebben gepronunchieert’. 
 
15/6/1656 
Niclaes Matijsz. van der Mast en Johannes van der Mast, voor zichzelf en 
vervangende hun minderjarige zusters, allen samen nagelaten kinderen en 
erfgenamen van wijlen Matijs Claesz. van der Mast, geproc. bij Maertgen Jans, 
hun moeder, verklaren, dat tot hun kennis is gekomen een overeenkomst, die 
zou zijn gesloten tussen hun moeder en Zara Sismus, wed. van Adriaen 
Hoeckwater, over de gemeenschap van de brouwerij in Sommelsdijk. Hun is 
meegedeeld, dat hun moeder haar kinderen in dit compromis zou hebben 
vervangen en dat die vervanging staat in de marge van voorsz. compromis. Zij 
verklaren, dat zij hun moeder tot die vervanging nooit enige last hebben 
gegeven. Zij protesteren daarom tegen deze vervanging en hebben de eerste 
gerechtsbode van Brielle verzocht om dit aan hun moeder en Zara Simus mede 
te delen. 
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9/4/1658 
Rombout Romboutsz. de Buise, won. onder Nieuwe Tonge, stelt zich borg 
voor f. 1122-3 en een blank, die zijn broer Jacob Romboutsz. de Buiser, won. 
in het dorp Nieuwe Tonge, per restant van de impost van het zout over het 
eiland Flakkee tot juli 1657 aan mr. Gillis de Gerbode, ontvanger van de 
gemene middelen schuldig is. Hij belooft binnen 2 maanden te betalen. 
 
ORA Brielle,  nr. 63 
 
19/1/1661 
Leendert Cornelisz., won. in Brielle, als man en voogd van Willemtje Claes, 
wettige dochter van Clijntje Willems, geproc. bij Claes Claesz., welke Clijntje 
Willems een volle zuster is geweest van ene Maertje Willems, die moeder was 
van ene Aerjaentje Kempe, overleden huisvrouw van Jan Arensz., won. te 
Middelharnis, en mitsdien een volle nicht en meuyedochter van zijn comp.’s 
huisvrouw, machtigt zijn vrouw Willemtje Claes om in Middelharnis van 
voorn. Jan Arensz. en de verdere erfgenamen te ontvangen, wat haar door het 
overlijden van Aerjaentje Kempe is aanbestorven. 
 
7/4/1663 
Jan van der Cloot, won. te Rotterdam, en Corstiaen Leendertsz. Maeswijck, 
won. te Leiden, stellen zich borg voor Jan van Bergen, won. te Rotterdam, 
voor de betaling van de impost van de tabak over Brielle, Voorne, Putten, 
Flakkee, Goedereede en Bommenede, die deze 3/4/1663 heeft gepacht voor 
f. 160. 
 
15/4/1665 
Ds. Johannes Heynus, pred. te Goedereede, machtigt not. Evert van Campen 
om hem te verdedigen voor het gerecht van Brielle tegen de pachter van de 
wijnen. 
 
ORA Brielle,  nr. 64 
 
15/8/1668 
Cornelis Boon, won. in Ooltgensplaat, machtigt not. Evert van Campen in 
Brielle om voor hem als pachter van enige Statenimposten te procederen. 
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5/9/1669 
Maertie Leenders, wed. en boedelhoudster van Pieter Arensz. Tasboer, 
overleden in de jurisdictie van Middelharnis, en Aren Pietersz. Tasboer 
(mennoniet), oudste en mondige zoon van voorsz. Pieter Arensz. Tasboer, 
verklaren, dat Pieter Arensz. Tasboer in 1668 en 1669 voor f. 1000 aan 
eigendommen heeft bezeten, waaronder begrepen de goederen, die de 
weeskinderen van de eerste huisvrouw van Pieter Arensz. van hun moeder 
geerfd heeft, zodat Pieter Arensz. Tasboer over 1668 en 1669 de 200e penning 
niet schuldig is. 
 
14/4/1670 
Melchior Wittensz., baljuw van Dirksland, machtigt Everard van Campen in 
Brielle om voor hem in Brielle te procederen tegen Jop van Aecken, won. in 
Dirksland, en verder alles te doen, wat noodzakelijk is. 
 
22/1/1671 
Melchior Wittensz., baljuw van Dirksland, machtigt not. Dirk Stopman om 
voor hem te procederen tegen mr. Paulus Briel, baljuw en opperdijkgraaf van 
Brielle en het land van Voorne, ‘nopende de ontneminge als wel de restautatie 
van hem comparant in het voorsz. Bailliuampt van Dircxlant’. 
 
ORA Heenvliet,  nr. 124 
 
13/12/1583 
Heyndrick Dirrixsz. Spoor, baljuw van Heenvliet, heeft aan Jan Meusz., van 
Melissant een vrijgeleide gegeven om rustig en vredig te wandelen en te 
converseren binnen de heerlijkheid Heenvliet en dit tot wederopzeggens toe. 
Kopie van een getuigenverklaring: 
Voor Cornelis Marinusz. Wilde, Adriaen Joosz. en Cornelis Jacobsz. Breeman 
den jongen, schepenen van Sommelsdijk in Zeeland, getuigen Laurensia 
Gosensdr., oud 36 jr., Nieltgen Cornelisdr., oud 40 jr., Pauwels Barensz., oud 
41 jr., Trijn Hendricxdr., oud 58 jr. en Jan Geerts, oud 20 jr., allen won. te 
Sommelsdijk. Zij getuigen op verzoek van Cornelis Jacobsz. Rijckardt, 
dijkgraaf van Sommelsdijk. Zij leggen getuigenis af van wat zij op 27/11/1583 
’s avonds om 9 uur gezien hebben van de ruzie tussen Jan Meeusz. en Sibrant 
van Heemskercke, knecht van Trijn Heyndricxdr., die na deze ruzie overleden 
is. Deze ruzie ontstond, toen Jan Meusz. te paard het huis van Cornelis 
Jacobsz. Rijckardt verliet om naar huis te gaan en Sybrant uit het donker te 
voorschijn kwam, het paard bij de halster greep en Jan Meusz. tegenhield. 
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Tijdens de woordenwisseling heeft Sybrant een mes getrokken. Jan Meusz. in 
naar binnen gehaald door zijn moeder Anne Jans en zijn zuster Pietertgen 
Lenaers. Trijn Hendricxdr. en haar zoon Jan Gerritsz. getuigen, dat Sybrant 
hun knecht, bij thuiskomst is gevallen, heeft overgegeven en is overleden. 
Geen van de getuigen heeft gezien, wie er gestoken heeft, of wanneer dat 
gebeurd zou kunnen zijn. 
 
20/2/1584 
Comp. voor schepenen Arien Tonisz. uit Dirksland, die Adriaen Jacobsz. 
Sitentijt heeft doen “arresteren nae sonneschijn”. Omdat Arien Tonisz. een 
man van buiten is, en “zijn schip hem overmits tvoorsz. arrest ontvaren is, te 
meer alsoe voorsz. Adriaen Jacobsz. op hem nyet te seggen heeft, soe 
protesteert Adriaen Tonisz. van costen, schaden en interesten en versoekt een 
cort onvertogen recht op costen van ongelijck”. 
 
19/1/1585 
Jan Lambrechtsz., pp. voor Jacob Arensz. van Sommelsdijk, eist betaling van 
de payen van het huis en erf genaamd Sint Jacob, volgens zijn schepenbrief 
jaarlijks 5 ponden gr. Vl. over 1582, 1583 en 1584. 
 
26/1/1585 
Mr. Pieter Jansz. Vollewens belooft aan Jan Lambrechtsz., pp. voor Jacob 
Arensz. van Sommelsdijk c.s., te betalen 28 car. g. verlopen payen op het huis 
en erf Sint Jacob. Eerstdaags zal mr. Pieter procederen tegen Aren Arensz. 
Cassom. 
 
18/7/1586 
Nieltgen Bastiaensdr. uit Dirksland machtigt Aren Lou om voor haar te 
Heenvliet te procederen. 
 
2/8/1586 
Aren Jansz. Lou, pp. voor Nieltgen Bastiaensdr., eist volgens de schepenbrief 
betaling van het huis en erf van Jacob Jansz. metselaer, nu eigendom van 
Gerrit Heermansz. De laatste moet nog drie verschenen payen betalen van 2 
ponden gr. Vl. per jaar. Schepenen oordelen dat hij recht zal hebben volgens 
de inhoud van voorsz. brief. 3/8/1586 gaat Jacob Jansz. in beroep. 
 
9/8/1586 
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Aren Arensz. Lou, pp. voor Nieltgen Bastiaensdr., vraagt zich af, of men op 
“condemnatie van een bezegelde brief wel mag appeleren”. Schepenen houden 
het vonnis aan tot de volgende rechtdag. 
 
1/11/1586 
Aren Arensz. Lou, pp. voor Nieltgen Bastiaensdr., eist uitvoer van het 
schepenvonnis van 2 aug. j.l., omdat de termijn van beroep van Jacob Jansz. 
metselaer verlopen is. 
 
30/9/1587 
Balthem Huybrechtsz., pp. voor Floris Heyndricxsz. uit Dirksland eist 
“alsulcken huys als Abraham Pietersz. off is die somme van 4 ponden Vlaems 
ter cause van verschenen ende verlopen dagen opt seker huys verschenen meye 
1582".  Balthem Huybrechtsz. zal recht hebben volgens zijn brief. 
 
ORA Heenvliet,  nr. 126 
 
24/9/1596 
Bette Cornelisz., won. in Ooltgensplaat, arrestant, contra Joost Cornelisz., 
won. in Heenvliet, om te verantwoorden zijn gearresteerde goederen. Arrestant 
eist betaling van de pacht van 7 ½ gem. volgens de huurcedulle verschenen 
Katherine 1594 en 1595 en borgstelling voor de pacht van 1596 van 12 pond 
per jaar. Joost Cornelisz. zegt, dat Domis Pietersz. en Adriaen Arentsz. 
Couckendorp, beiden won. in Zuidland volgens de brief van 7/5/1594 in ieder 
geval de pacht van 1594 moeten verantwoorden. Hij vraagt ontslag van de eis, 
ook voor de 2 ½ gem., die in voorsz. 7 ½ gem. begrepen zijn, maar die niet aan 
hem overgedragen zijn. Joost Cornelisz. wil de pacht van 5 gem. betalen over 
1595. Schepenen veroordelen Joost Cornelisz. om Bette Cornelisz. de pacht 
over 1595 te betalen en borg te stellen voor 1596. Er is twee maanden uitstel 
van executie. De schepen Lenart Adriaensz. stelt zich borg. 
 
21/6/1597 
Mr. Olardt Jansz. Erckenbouts, pp. voor Bette Cornelisz. in Ooltgensplaat 
(pp. voor Cornelis Lenertsz. Ouwen), eist van Commer Commersz. betaling 
van drie custingen van 2 ponden Vl. per jaar van 1595, 1596 en 1597. Cornelis 
Commersz. bekent de schuld en verzoekt “atterminatie” van drie maanden. 
Schepenen veroordelen hem conform de eis, maar met 2 maanden uitstel van 
executie. 
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4/12/1599 
Bette Cornelisz., tegenwoordig won. in Ooltgensplaat, verklaart, dat de 
obligatie van 69 ponden gr. Vl. ten laste van Arien Jacobsz, Backer in 
Heenvliet betaald is. Hij heeft deze obligatie verloren. Mocht hij hem te eniger 
tijd vinden, dan zal hij hem aan Arien Jacobsz. Backer geven. 
 
11/12/1599 
Ollert Jansz., pp. voor Bette Cornelisz., eist het huis aan de Rijswaartse dijk, 
waar tegenwoordig Thijs Wesselsz. in woont, om daaraan te verhalen 2 ponden 
gr. Vl. met de kosten verschenen mei 1598. Hij eist betaling of verkoop van het 
huis. Cornelis Commersz., verantwoordende het voorsz. huis, bekent de schuld 
en verzoekt toestemming om in 2 termijnen te mogen betalen. Schepenen 
veroordelen Cornelis Commersz. conform de eis. Hij mag betalen in 2 
termijnen, blijft hij in gebreke, dan is het huis executabel. 
 
6/5/1600 
De Heilige Geest meesters, eisers, contra Jedion Willemsz., won. bij 
Goederede, gedaagde. Eisers eisen betaling van 4 jaar rente over 1596 t/m. 
1599 en oplegging van de hoofdsom. Schepenen veroordelen gedaagde bij 
verstek conform de eis. De eisers zullen het geld mogen lichten van het 
verkochte land. 
 
25/5/1601 
Crediteur van de desolate boedel van Jacob Jansz. Braber, snijder, 
“banckeroetyer”, in zijn leven won. te Heenvliet 
Pieter Leendertsz., pp. voor de wed. van Willem Leendertsz. Spons, won. in 
Sommelsdijk, eist volgens haar obligatie f. 453-15-0 met het verzoek om 
geprefereerd te worden. 
 
ORA Heenvliet,  nr. 127 
 
9/6/1628 
Gerrit Huybrechtsz., dijkgraaf van de Grooten Block in Flakkee, getr. met de 
wed. van Lenaert Dircxsz. Heertgen, eiser, contra Aren Jansz. Luyendijck, 
gedaagde. Eiser eist betaling van f. 945-8-0 volgens overeenkomst van 
20/1/1627 tussen Heertgen en gedaagde. Gedaagde vraagt de eis op schrift. 
Eiser antwoordt, dat hij die al heeft. Schepenen dragen gedaagde op binnen 14 
dagen te antwoorden. 
 



 23 

24/11/1629 
Cornelis Aertsz. Buys, schepen van Heenvliet, eiser, contra Trijntgen Jans, 
wed. van Lenaert Dircxsz. Heertgen, gedaagde. Lenaert Dircxsz. Heertgen 
heeft eiser beloofd hem te bevrijden van een obligatie, die Gerrit Anthonisz. te 
Schiedam, getr. met Pietertgen Claes, op hem sprekende heeft, wat niet is 
gebeurd. Eiser eist, dat gedaagde dit alsnog doet.  
Mr. Willem Muyen, pp. voor Borrit Huybrechtsz., dijkgraaf van de Grooten 
Block in Flakkee, als man en voogd van de voorsz. gedaagde, antwoordt, dat 
gedaagde nu in Flakkee woont en dat haar goederen dus niet gearresteerd 
kunnen worden. Pouwels Meeuwsteyn, pp. voor eiser, antwoordt, dat in de 
huwelijkse voorwaarden van gedaagde staat, dat partijen ieder in bezit van hun 
goederen zullen blijven, en dus is gedaagde aansprakelijk voor de schulden van 
haar eerste man. Ook Thonis Huybrechtsz., als borg voor gedaagde, wordt 
aangesproken. Schepenen veroordelen gedaagde conform de eis. 27/11/1629 
gaat gedaagde in beroep bij het Hof van Holland. 
 
ORA Heenvliet,  nr. 130 
 
31/5/1589 
Kopie van een certificatie van 15/5/1589 voor schepenen van Herkingen, 
waarop geleide is verleend. 
Job Melsz., Loenert Leonertsz. Verweyde, Antonis Jansz. Brabander, Adriaen 
Adriaensz. en Gerrit Antonisz., mannen van beschikke van Herkingen, op 
verzoek van jhr. Phillips de Gruutheere, junior-baljuw van Herkingen, delen 
mede, dat voor hen getuigt hebben Matheeus Cornelisz., schout van 
Herkingen, Job Melsz., Antonis Jansz. Brabander, beiden schepenen, Cornelis 
Gerritsz., schepen, Pieter Iemantsz., schepen van Melissant, Harrent 
Leonertsz., oud ca. 36 jaar, en Lijsgen Cornelis, hv. van Jan Laurisz., secretaris 
van Herkingen, en verklaarden, dat Antonis Jorisz., kapitein van Herkingen, en 
Engel Piersz. Gebus gekomen zijn bij de secretaris Jan Laurisz. op 9/5/1589 
en aan de daar vergaderde schout en werthouders hebben gevraagd, waarom zij 
geen ‘pecktonne ofte tarre tobbe opt vierbaecken stelden’, zoals op andere 
plaatsen is gedaan. De schout zei, dat ze van Dimmens een tarretobbe gekocht 
hadden, die niet geleverd was, waarop de kapitein hun er een geschonken heeft. 
De volgende dag verscheen onuitgenodigd Leonert Leonertsz. met Engel 
Piersz. Gebus over hetzelfde onderwerp. Engel Piersz. verklaart niet te willen 
waken, omdat er geen wachthuis is, en scheldt de kapitein uit. Er wordt 
gesproken over een mes, maar niemand heeft het gezien. Op deze getuigenis 
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heeft de heer van Heenvliet op 1/6/1589 Antonis Jorisz. als kapitein van 
Herkingen vrijgeleide verleend in Heenvliet zonder opzegtermijn. 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 166 
 
28/3/1625 
Heyndrick Heyndricksz. van Sommersdijck als getr. met Jaquemijntgen 
Jacobs, die wed. was van Beyen Gerritsz. Swaenhil, en Aren Beyensz. en Jan 
Beyensz., als mondige zonen van voorsz. Beyen Gerritsz., transporteren aan 
Govert Thomasz. 2 gem., 236 r. weiland in Vriesland, belend: z. de Blinde weg, 
w. de Vrieslantse dijk, n. en o. de Bronckhorsten. Verkopers verklaren voldaan 
en betaald te zijn met onderstaande custingbrief. 
 
28/3/1625 
Govert Thomasz., won. in Hekelingen, bekent aan Heyndrick Heyndricksz. 
van Sommersdijck, als getr. met Jaquemijntgen Jacobs, die wed. was van 
Beyen Gerritsz. Swaenhil, en Aryen Beyensz. en Jan Beyensz., als mondige 
zonen van voorsz. Beyen Gerritsz., een schuld van 613 ponden, 12 sch. wegens 
koop van bovengenoemd land. Hij belooft de ene helft gereed en de andere 
helft op 28/3/1626 te betalen onder verband van het voorsz. land. 
 
14/7/1635 
Cornelis Cornelisz. van der Schoor transporteert aan Leendert Claesz. 
Suyewerff, won. in Ooltgensplaat, 5 gem., 164 r. weiland in Hekelingen. 
Belend: z.o. Wouter Tonisz., z.w. Leendert Claesz. voorn., n.w. de erfgenamen 
van Pieter Pietersz. van der Burch en n.o. het Hekelingse Gadt, en een stuk 
land getekend met nr. 23 en nr. 25. Hij verklaart contant betaald te zijn met 
1900 ponden. 
 
17/12/1637 
Huybrecht Burtsz als man en voogd van Lijsbeth Willems, won. ‘inden block’ 
onder Ooltgensplaat, machtigt voor schepenen van Oude Tonge zijn 
schoonvader Willem Jansz. Herweyer om land in Hekelingen (5 gem., 19 r. 
weiland in Vriesland aan de Blindeweg op de kaart getekend met nr. 19) te 
verkopen. 
Idem, machtigen schout en schepenen van Oud-Beyerland als weesmeesters en 
dus voogden over Aryaentgen Willems (dochter van Willem Jansz. Herweyer), 
24 jaar oud, haar vader Willem Jansz. Herweyer om land in Hekelingen te 
verkopen.     
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16/12/1638 
Wouter Tonisz., won. onder Oud-Beyerland, getr. met Jannetgen Jans, en 
Jacob Baltemsz., won. in Middelharnis, als oom en voogd van de drie 
kinderen en erfgenamen van Claes Arentsz. Goutswaert en Neeltgen Baltems, 
beiden za., transporteren aan Adryaen Claes Goutswaert, een van de drie 
voorsz. kinderen, de twee derdeparten, die Cornelis Claesz. en Jacob Claesz. 
Goutswaert, de twee andere kinderen, toekomen van het huis, schuur en erf in 
Hekelingen aan de Hekelingse dijk met boomgaard op de buitenbarm van die 
dijk en nog een hofje langs de voorsz. dijk voor het land door jkvr. Jaquemina 
van der Vorst van Maertgen Jacobs, wed. van Heyn drick Jansz. Backer, 
gekocht, en het hofje achter het huis. Verder transporteren zij  nog twee 
derdeparten van 4 gem., 164 r. voor het huis in Schuddebeurs met het duifhuis, 
gepasseerd in Schuddebeurs. Zij verklaren voldaan en betaald te zijn met 
onderstaande custingbrief (t.w.v. 1200 ponden). 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 167 
 
13/12/1645 
Cornelis Crynen, schepen van Hekelingen, pp. voor mr. Aryen Heyndricxsz. 
Meeldijck, chirurgijn in Oude Tonge, transporteert aan Aryen Claesz. 
Goutswaert 3 gem., 161 r, 6 voeten teelland in het Oude Putten in kavel I, 
belend: z. de Aeldijck, w. Aryen Claesz. Backer, n. Jan Dircxsz. en o. Jan 
Cornelisz. Verkoper belooft koper te vrijwaren van alle lasten voor datum 
dezes, uitgezonderd de gemeenlandskosten en de rente voor de grafelijkheid, 
en verklaart ten volle voldaan en betaald te zijn met 900 ponden, in twee 
termijnen betaald. Aryen Arensz. Visser, bode van Hekelingen, verklaart, dat 
het land zijn drie zondagse geboden gehad heeft. 
 
11/3/1645 
Mr. Aryen Heyndricxsz. Meeldijck, chirurgijn, machtigt voor schepenen van 
Oude Tonge zijn ‘behouden vaeder’ Cornelis Crynsz. Jongeneel, won. te 
Hekelingen onder het resort van Geervliet, om voor hem land te Hekelingen te 
verkopen aan Aryen Claesz. Goutswaert. 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 168 
 
7/7/1689 
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Baltem Jansz. Branderhouve en Helena Abrams Blenkvliet, echtelieden, won. 
te Middelharnis, verklaren op intrest ‘genegotieerd’ te hebben van Susanna 
Alexis, won. te ’s-Gravenhage, 2000 g. onder verband van diverse onroerende 
goederen o.a. 8 gem., 53 r. weiland in Hekelingen nr. 37, nu gepacht door Ary 
Verburg, volgens schepenbrieven door hen gepasseerd voor schout en 
schepenen van Simonshaven en Schuddebeurs op 7/7/1689. In de marge: op 
10/10/1696 afgelost en geroyeerd. 
 
1/10/1690 
Thijs Mannikusse van der Ham, won. onder Dirksland, bekent aan Cornelis 
Bouwensz. van Wingaerden, won. te Spijkenisse, Bastiaen Bouwensz., won. 
onder Heinenoord, en Aper Bouwensz., won. onder Piershil, wettig gestelde 
curatoren in de nagelaten en geabandonneerde boedel en goederen van za. 
Johannes Breedervelt, een schuld van 115 car.g. als rest van de kooppenningen 
van bovengenoemd huis en erf (huis, schuur en tuintje aan de Gaddijk onder 
Hekelingen). Hij belooft in termijnen te betalen onder verband van het voorsz. 
goed. 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 170  
 
6/12/1694 
Anthony Casteleyn, won. te Sommelsdijk pp. (akte van 20/7/1694 voor 
notaris Daniel van Afflaken) voor Abraham Casteleyn, won. op Colijnsplaat, 
als getr. met Maria de Bruyne, dochter van Wijnant de Bruyne en Adriana 
Herders, transporteert aan Gerrit Jacobsz. Proyen, won. in Hekelingen, de helft 
van 10 gem., 10 r. weiland, nog ongekaveld liggend met het weeskind Cornelis 
de Bruyn, broer van voorn. Maria de Bruyne, gelegen in de polder Vriesland in 
nr. 9, en dat voor 270 car.g. 
 
26/5/1698 
Balten Branderhoeven, won. in Ooltgensplaat, usufructaire erfgenaam van 
zijn moeder Nelletje Claes, wed. van Jan Baltensz. Branderhoeven, en 
Abraham Branderhoeven, procureur in Ooltgensplaat, verkregen hebbend 
veniam etatis, mede voor zijn zuster, transporteren aan Cornelis Jansz. Turff, 
won. in Hekelingen, 4 gem., 59 r. weiland aan de Middelweg in de polder 
Hekelingen in nr. 35, voor 568 g., 14 st. Koper zal de kooppenningen 
overhandigen aan Agneta van Oorden, wed. van Abraham Sprongh, won. te 
Delft, die op deze landen een speciale hypotheek heeft volgens schuldbrief van 
1/2/1696. 
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7/10/1698 
Meuwis Gerritsz. van der Landen, won. in Sommelsdijk, als erfgenaam ab 
intestato voor een zesde part in de nalatenschap van Pieter Andriesz. 
Buytendijck, gewoond hebbend en overleden in Hekelingen, voor zichzelf en 
pp. voor Stijntje Coert, won. te Delft, mede erfgenaam voor een zesde part, 
machtigt voor schepenen van Hekelingen Leendert Arensz. Hoogwerf, 
schepen van Hekelingen, om uit zijn naam te transporteren aan Heyndrick 
Andriesz. Buytendijck twee zesde parten in een huisje en erf in Hekelingen 
voor 41 g., 13 st. Hetzelfde bedrag moet koper aan Stijntje Coerte betalen. 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 171 
 
3/10/1724 
Ferdinand Philip van der Veecken, rentmeester van de graaf van den Bergh, 
won. te ‘Panderen’ in het Overkwartier van Gelderland, en Johan Florens de 
Neree, der beide rechten doctor, won. te Nuys in het Nederstift Keulen, pp. 
voor Francois Wilhelm van Ravesteyn en zijn vrouw Adriana Catharina van der 
Veecken, machtigen voor notaris Johannis Sijthof te ’s-Gravenhage Joris van 
Hoogwerff, oud-schepen en Raad van Brielle, om uit hun naam te transporteen 
aan Johanna Offermans, wed. van Johan van der Veecken, div. landerijen, o.a.: 
¼ part van 42 gem., 82 r. teelland in de polder Battenoord nr. 4 onder Nieuwe 
Tonge. 
¼ part van 11 gem., 188 r. in het Oudeland onder Oude Tonge, gepacht 
door Teunis van Casteel. 
¼ part van 1/3 part van 2 gem., 91 r. vroonland in Battenoord nr. 66, gepacht 
door Jan Crabbendijck. 
¼ part van 1/3 part van 11 gem., 184 r. teelland in Battenoord nr. 57, gepacht 
door Franck Cornelisz. Francken. 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 172 
 
9/4/1771 
Louisa Vallaree, won. te Dirksland, wed. en erfgenaam van Cornelis van der 
Meiden, schepen van Dirksland, machtigt voor Cornelis van der Vlak, notaris 
te Melissant, Floris de Lange, won. te Hekelingen, om over te dragen aan 
Leendert Bakker, mede won. onder Hekelingen, 3 gem., 146 r. in de polder van 
Braband onder Spijkenisse en 1 gem. ongekaveld met de erfgenamen van 
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willem van der Meiden in een stuk van 6 gem. in de polder Putten onder 
Hekelingen. 
 
5/6/1772 
Anthony Villerius, meerderjarige nagelaten zoon van Frans Villerius, en 
Theodorus Kruislander, won. te Sommelsdijk, en Pieter van Rozenberg, 
schout en secretaris van Zuidland, als voogden van de minderjarige 
erfgenamen, samen voor het eerste derde part, en Johannes Sandifort junior, 
landmeter in Brielle, pp. als bovenvermeld, voor het twee derdepart, en 
Theodorus Kruislander nog voor zichzelf en pp. voor Dirk Paling, secretaris 
van Willemstad, als voogd over de grootmoederlijke goederen maternel van 
zijn minderjarige kinderen bij zijn overleden vrouw Helena Kruislander, samen 
erfgenamen van Kommerina Villerius, in haar leven wed. van Johannes 
Sandifort, pp. voor Nicolaes Zacharias van der Kloot, won. te Delft, de 
tienden in de polder van Hekelingen, het 1e blok aan de Dijkwal langs de 
Nieuwe Dijk in de Middelweg, het 2e blok aldaar tussen de Middelweg en de 
Verleweg en het 3e blok aldaar beginnende van de Middelweg tot de Kreekweg, 
voor 577 g., 10 st. 
 
ORA Hekelingen/Vriesland,  nr. 173 
 
16/11/1801 
Klaas de Regt, won. in Hekelingen, voor zijn moeder Barbara van der Waal, 
wed. en boedelhoudster van Korstiaan de Regt, transporteert aanb Arend 
Korvink, won. te Sommelsdijk, en Laurentia Gardenier, wed. van Jacob 
Korvink, won. te Dirksland, een huis, schuur, wagenkeet en erf (Q17) in het 
dorp Hekelingen, voor 420 g. 
 
25/11/1802 
Cornelia Gardenier, wed. en erfgenaam van Anthony Schravelaar, won. in 
Dirksland, machtigt voor David van Weel, notaris te Dirksland, Salomon van 
Bockhoven, won. te Nieuw-Beyerland, om land onder Hekelingen te 
transporteren aan Huibert van Rossum, bouwman, won. in de polder 
Krayenisse bij Dirksland.  
 
15/3/1803 
Salomon van Bockhoven, won. te Nieuw-Beyerland, pp. als bovenvermeld, 
transporteert aan Huibert van Rossum, bouwman, won. in de polder 
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Krayenisse bij Dirksland, 5 gem., 98 r. weiland in de polder van Hekelingen 
in nr. 49 voor 1175 g. 
 
ORA Nieuwe Goote,  nr. 2 
 
21/4/1661 
Pieter de Winter, pp. (akte van 12/4/1661) voor Pouwelis Cruyne, won. in 
Dirksland, transporteert voor 3020 g. aan Magdalena Briels, wed. van Jacob de 
Jonge van Ellemeet, vroedschap van Brielle, een custingbrief van 6/7/1659 
van nog 2400 car. g.  t.l.v. Aryen Jansz. Groen. 
 
kopie van bovengenoemde procuratie: 
Pouwelis Cruyne, tegenwoordig won. in Dirksland, machtigt voor notaris 
(Pleubaer?) te Dirksland Pieter de Winter om voor hem in de Nieuwe Goote 
een schuldbrief t.l.v. Aryen Jansz. Groen te transporteren. 
 
Noot: op 6/4/1651 blijkt Pouwelis Cruyne, landman in de Nieuwe Goote te 
wonen. Hij was getr. met Pleuntgen Iemans, laatst wed. van Aryen Jansz. overl. 
in de Goote.  
 
ORA Nieuwe Goote,  nr. 3 
 
15/1/1735 
Willem Mommeester, won. onder Dirksland, erfgenaam van Rebecca Willems 
Groen, laatst wed. van Jan Rijnsent, te Hellevoetsluis overleden, machtigt voor 
notaris Gualtherus Koff te Dirksland Jacobus Rijnsent, won. te Hellevoetsluis, 
om namens hem land te transporteren in Nieuwe Goote. 
 
 
ORA Oudenhoorn,  nr. 437 
 
31/12/1637 
Adryaen Willemsz. van der Wyelen, pp. voor Mr. Cornelis van Beresteyn, heer 
in Middelharnis en burgemeester van Delft, transporteert voor 300 car. g. aan 
Jan Cornelisz. Seedijck, won. in Zuidland, 2 gem., 181 r. kostbaar land in 
Huych Arensz houck nr. 19 in Oudenhoorn. Verkoper belooft koper vrij te 
houden van alle lasten voor datum dezes, uitgezonderd de 
gemenelandsonkosten, en bekent ten volle voldaan en betaald te zijn. 
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15/1/1641 
Crijn Jacobsz. Koert, won. ‘op de Stadt over Vlackee’, transporteert voor 289 
ponden, 12 st. aan zijn zwager Govert Bastiaensz., won. te Heer Symonshaven, 
de helft van een custingbrief van 700 car. g., sprekende op Jacob Jansz. van 
Spijckenis, won. in Oudenhoorn. Verkoper belooft koper vrij te houden van 
alle lasten voordatum dezes en bekent ten volle voldaan en betaald te zijn. 
 
15/1/1641 
Crijn Jacobsz. Koert, won. ‘op de Stadt over Vlackee’, transporteert aan 
Pieter Scholmansz. Leegwech, won. in Zuidland, de helft van 4 gem., 212 r. 
kostbaar land in Claeteringe nr. 14, en de helft van 2 gem. 87 r. kostbaar land 
in Huych Arensz. houck nr. 24, beide gelegen in Oudenhoorn gemeen en 
ongekavelt met Govert Bastiaensz., won. te Heer Symonshaven. Verkoper 
belooft koper vrij te houden van alle lasten voor datum dezes, uitgezonderd de 
gemenelandsonkosten, en bekent ten volle voldaan en betaald te zijn met f. 464 
contant. 
 
19/5/1655 
Marcus Gommertsz. (of Commertsz.), tegenwoordig koremolenaer in Plaete, 
transporteerrt voor 254 car. g. aan Paulus Melsz. Driesman, koopman, won. in 
Sommelsdijk, een custingbrief van 325 g. t.l.v. Jan Arentsz. van der Sorge, 
tegenwwordig korenmolenaar te Zierikzee, over de koop van een huis en de 
beternis van de molen van Oudenhoorn. 
 
23/5/1660 
Elisabeth Claes Tins, huisvr. van Elant Jansz. Bosvliet, won. te Sommelsdijk, 
pp. voor haar man, transporteert aan Willem Leendertsz. Hoogenhoeck, won. 
in Zuidland, 2 lijnen, 3 r. boomgaard in de Kerckhoeck nr. 38 in Oudenhoorn. 
Verkoopster belooft koper vrij te houden van alle lasten voor datum dezes, 
uitgezonderd de gemenelandsonkosten, en bekent ten volle voldaan en betaald 
te zijn met 305 g., 10 st. 

 

10  Vragenrubriek 
 
Vraag van hr. Kwantes uit Rozenburg:  
In kwartierstaat Hagens (zie F.K., 2014,no. 3) vind ik onder IX-103 Martinus 
Franke van Dam. Hij zou gedoopt zijn 24-12-1706 te Ouddorp. In 1728 
trouwt hij als weduwnaar met Neeltje Jansdr. Witte. 
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Hoe komt de samensteller aan de doopdatum van Martinus? Ik kon deze 
nergens vinden. Omdat er in de publicatie ook geen ouders genoemd 
worden, vind ik het raar. Of is hier sprake van een op volwassen leeftijd 
gedoopte, een doopsgezinde? 
Dat zou ook beter passen bij de huwelijken, als het klopt dat hij op z’n 
22ste al voor de tweede keer trouwt. 
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