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Korte toelichting
In De Nederlandsche Leeuw van augustus 1940, kol. 322 wordt een omschrijving gegeven van dit
archief: “Staat van Aanwinsten. A Afdeeling Familie Archieven. Archivalia Hoynck van Papendrecht.
Bruikleen van den heer F. Hoynck van Papendrecht, Bussum”.
Literatuur: Nederland's Patriciaat, deel 25 (1939), p. 88-110.
Ds = doos; dos = dossier; port. = portefeuille; deze aanduidingen (en het woord pakket) zijn op de
omslagen (enveloppen), pakketten en portefeuilles aangetroffen en overgenomen aan het begin van
iedere beschrijving. Deze aanduidingen verwijzen waarschijnlijk naar oorspronkelijke indeling van dit
archief. Het gehele archief omvat 26 archiefdozen, die in dit voorlopig inventaris in vet worden vermeld
met het volgnummer. De samenstellers hebben 7 van deze dozen nader beschreven, zodat er nog 9
dozen wachten op inventarisatie. Doos 7 moet nog in zijn geheel worden beschreven en de dozen 5 en
8 zijn incompleet beschreven. In sommige gevallen zijn bepaalde archiefstukken in zijn geheel
afgeschreven. Samenstellers hebben er naar gestreefd veel namen (personen en topografische
benamingen) op te nemen in de beschrijvingen en een globale indruk te geven van de inhoud van
enkele uitgebreide boedelbeschrijvingen.
DOOS 1
Bevat omslagen gemerkt ds.1 dos.5, dos. 6 en dos.7:
Ds 1, dos 5: charter 2/9 1558 notariële acte (notaris Gerardus Michaelis, Dordrecht) van 2 sept. 1558
waarbij Henrick Hoynck Ottesz wedr. Cornelia Mols Dirckdr en Aeriaen & Henrick Mol Dirckzonen als
oomen en bestorven voogden alsmede Gillis van Schijndel als naeste vrund van het weeskind van
Henrick x Cornelia, A, van elkaar scheiden
Ds 1, dos 5: charter 29/4 1567 HVW Henrick Hoynck Ottesz en Cornelia Rochusdr Huwelijkse
voorwaarden, 29 april 1567, voor notaris Gerardus Michaelis te Dordrecht, van Henrick Hoynck Ottesz
coopman van Rijnsche wijnen en Cornelia Rochusdr, vergezeld van Jfr Maria van Toll wed. Rochus
Thomasz haar moeder. Hij noemt Marycke zijn dochter, Hilleken Jansdr zijn nicht. Getuigen: Jan
Thomasz Munter, Willem Jan Wittesz en Henrick Moll Dirckx
Ds 1, dos 5: afschriften van acten uit diverse archieven betreffende Henrick Hoynck Ottesz 1554-1582,
1 omslag, handschrift 19e eeuw. Jaren kloppen niet: oudste acte betreft een belening met land in
Vlaardingen d.d. 6 juni 1538
Ds 1, dos 5: Genealogische tabel betreffende het geslacht Molen, 16e eeuw. NB handschrift 20e eeuw,
1 stuk. Tabel ontbreekt; i.p.v. tabel nog meer afschriften als bij het vorige nummer
Ds 1, dos 5: Genealogische tabel betreffende het geslacht Mol 1e eeuw. NB handschrift 20e eeuw, 1
stuk. Bevat twee tabellen betreffende zowel het geslacht Mol als Molen (zie vorige nummer!) MOL: Mr
Dirck Henrickx Mol (ovl. 1557) tr. Geertruyd Adriaens (ovl. 1569) bij wie: 1) Maria Mol, tr. Robbert
Ewoutsz van Schelperoort burgemeester Delft, 2) Henrick Mol tr. Meynsgen Gerrits, 3) Mr Aryen Mol tr.

Reynsburgh van Beamont, 4) Cornelia Mol tr. Henrick Hoynck senator Dordrecht en 5) Cornelia Mol tr.
Blasius van Haerlem fil. Gijsbert. MOLEN: Cornelis Molen Stevensz tr. Agnes van Schoonhout bij wie
twee zoons: Frans Molen tr. Petronella en Adriaen Molen tr. Maria. De kinderen van Frans Molen: 1)
Willem Molen tr. Anna Beenen, 2) Cornelis Molen tr. Geertruyt Cornelis Michiels, 3) Petronella Molen tr.
Adriaen Heuthooven, 4) Lijsbeth Molen tr. Philips Jansz en 5) Maria Molen tr. Henrick Hoynck. De
kinderen van Adriaen Molen: 1) Maria Molen tr. Marinus Ruysch en 2) Cornelis Molen schepen tr. Anna
Dou Gerritsdr
Ds 1, dos 5: charter 18/2 1575. Voor schepenen in Dordrecht (Jan Thomasz van Wesel, Willem Jan
Wittesoen en Blasius Brouwer Aerntsz, één zegel bewaard) comp. 18 febr. 1575 Henrick Hoynck Ottesz
oudraedt wedr. Cornelia Rochusdr E, Pieter Rochusz, Thomas Rochusz, Floris Rochusz, Blasius
Brouwer als x Maria Rochusdr en vervangende Frans Rochusz als oomen van Otte en Hendrick,
nagelaten kinderen van Cornelia Rochusdr verwekt bij Henrick Hoynck vrsz A; scheiding (oa sprake
van 6m in Hendrik Ido Ambacht geheten de Leijs, nu gebr door Cors Adriaen Monnensz)
Ds 1, dos 6: getransfigeerde charters 6/3 1571 en 24/2 1586. Voor Cornelis Kets Adriaensz en Claes
Huijgen schepenen in Strijen comp. 6 juni 1571 Adriaen Jansz Spruyt wonend Dordrecht en trp aan Jan
de Langh Claesz als voochd t.b.v. het weeskind van Jacob Melsz geheten Aerjaentje Jacobsdr een jrl
losrente van 4 pond verzekerd op 3m 336roe, West Reyer Jacobsz, Noord de oude Stryensche
Clemsche dijk, West Aris Metheusz c.s. en Zuid Claes Woutersz van der Burch. Voor schepenen van
Dordrecht (Jan Croeswijck heren Cornelissoen, Govert van Beaumont Janss en Willem de Jong
Willemsz) comp. 24 febr. 1586 Dirck Theunisz welke trp aan Dirck Hoynck Henrickx als voogd van zijn
broer Henrick Hoynck Henrickx, onmondig weeskind van Henrick Hoynck Ottesz bij Neeltgen Rochusdr,
een rentebrief van 4 pond jrl, zoals vermeld in de doorgestoken brief
Ds 1, dos 6: testament van Dirck Hoynck, burger te Dordrecht 1606, 1 stuk. Voor notaris Arent Scheper
Adamss te Dordrecht comp. 30 janu. 1606 Dirck Hoynck burger van Dordrecht, ziek en bleek te bed
liggend en confirmeert een eerder testament samen met zijn ovl. echtgenote Maria Oem. Zijn oudste
zoon Henrick prelegateert hij een leen van 2m in Papendrecht die verder deelt met de andere kinderen:
Margaretha, Daniël en Geertruyt. Hij noemt Dirck Peetersz van den Hoonaert zijn neef en ‘huijsheer’,
Heyltken Mollen wed. Peter Rochusz van den Hoonaert zijn moeye. Executeurs: Thomas Pietersz van
den Hoonaert, Johan Boucquet, Dames Barthoutsz van de Sandelinge en Herman Oem Hermansz. NB
perkament = dus charter!
Ds 1, dos 6: afschriften uit diverse archieven betreffende Dirck Hoynck Henrickx 1582-1589. Klopt wel,
betreft bv. leenbrief van land in Vlaardingen, lijfrenten t.b.v. kinderen van Heyltken Mollen
Ds 1, dos 6: Concept grondcaveling te Puttershoek inzake nieuwe bedijking polder Bonaventura 1594,
1 katern. Betreft de caveling van het 8e (VIIIe) cavel voor Dirck Hoeynck (meting was 25 febr.) op 19
aug. 1594 gedaan ‘in St Joris Doelle te Dordrecht’
Ds 1, dos 6: testament van Dirck Hoynck Henrickx en Maria Oem Daniëlsdr, 1597, 1 katern. Testament
van Dirck Hoeinck x Maria Oem Danelsdr op 1 mei 1597; hun octr. Was van 10 jan. 1592). Achterop
staat dat voor Herman Spiegel openbaar notaris te Dordrecht op 3 okt. 1597 verschijnen Dirck Hoynck
Henrickx x Jfr Maria Oems Danels en overhandigen hun uiterste wil – gedaan te hunnen huize met als
getuigen Willem Christoffelsz van Liesvelt en Peter Willemsz Burchgraeff
Ds 1, dos 6: HVW 1582 van Dirck Hoeynck Henrckx x Maria Oems Daniëls, met afschrift, 2 stukken. Op
29 april 1582 maken huwelijkse voorwaarden Dirck Hoynck Henrickx, met Reynsborch Jansdr van
Beamont wed. Henrick Hoynck Ottesz, Pieter Rochusz, Cornelis Jacobsz en Willem de Jonge
Willemsz, zijn stiefmoeder en ooms – en Maria Oems Daniëls met Jfr Maria Buket Willemsdr haar
moeder, Mr Cornelis Oem, Jan Oem (tekent: Jan Oem Hermansz), Adriaen van Moesyenbroeck,
Cornelis Moesyenbroeck, Damas Woutersz en Jan Bucquet haar ooms, en Huych Snouck haar
stiefvader. De bruidegom brengt oa de erfenis van zijn moeder Cornelia Mol Dirckxdr in
Ds 1, dos 6: lijst van goederen die Dirck Hoynck aanbrengt bij zijn huwelijk met Maria Oems, in
tweevoud. April 1582, oa 3m 3h op Heerjansdam, 3m 1h in Rijsoord, 2m in Oostbarendrecht, 1/3e deel
van een hofstede c.a. in Vlaardingen groot 39m 3h eigen land en nog een leen ½ van 15m 2h, + delen
van renten op huizen en landerijen

Ds 1, dos 6: codicil van Dirck Hoynck x Maria Ooms, op perkament, 1602. Op 14 nov. 1602 wordt het
testament van 3 okt. 1597 van Dirck Hoynck x Maria Oems bevestigd voor notaris [Willem] van den
Brouck, in bijzijn van getuigen Mr Willem Boucquet licentiaat in de Rechten en Willem Christoffelsz van
Liesvelt
Ds 1, dos 6: staat van goederen van Maria Oems Daniëlsdr, 1582 in tweevoud. April 1582 met o.a. 5m
in Maesdam, 3m 3h in Outstryen, 1m 2h 75r in St Anthonispolder, 5m in Oustryen, 13m leen op
Pittershouck; renten oa op land in Stryen toebehorend Doen Willemsz en Cornelis Joosten Spruyt,
huizen en renten in Dordrecht
Ds 1, dos 6: testament van Dirck Hoynck wedr van Maria Oem, 1604. 17 april 1604 comp. Dirck
Hoynck Henrickx wedr. Jfr Marie Oem Daniëls E en Johan Boucquet, Damas Barthouts ambachtsheer
van de Sandeling, Thomas Pietersz van den Hoenart en Herman Oem als oomen en neven resp. en
voogden over Henrick 12 jr, Margaretha 14 jr, Geertruyt 8 jr en Daniël 5 jr A – met vermelding van
eigendommen w.o. huizen en landerijen onder vermelding van hun gebruikers
Ds 1, dos 7: familieaantekeningen van Willem de Jonge Cornelisz 1583-1649, 1 katern Interessante
kroniek met diverse data, alsmede beschrijving van welke onroerende goederen bij het overlijden van
wie precies in zijn bezit zijn gekomen. Willem de Jonge trouwde 25 januari 1583 met Maria Hoynck
Henrickx (data geboorte kinderen, overlijden ouders etc etc). Hij bracht o.a. in de helft van 20m 1h 4r
gemeen met neef raetsheer Mr Adriaen van der Mijll in het nieuw bedijkte land van West Barendrecht,
nu gebruikt door Pieter Lenertsz; zij brengt in oa meerdere landerijen in Nieuw Rijderwaard, rente op
9m in IJsselmonde toebehorend de erfg. van Lijsken Barthouts; rente op 2 ½ m in Hendrik Ido Ambacht
toebehorend Arien Thonisz van Driel; verder is hem aanbestorven o.a. van Willem Moelen Fransz ‘mijn
huysvrouwen oem’ oa de helft van 3m 3 ½ h in IJsselmonde in de 4e hoef groot 20m nu gebruikt door
Claes & Gerrit Adriaensz gebroeders, de helft van 2m in Neder Ryderwaard in een weer van 5m nu
gebruikt door Gerrit Ariesen alias ‘Hoe coem ic aen jou’, land in Wijngaarden, Stryen etc; verder is
sprake van besterfenis van zijn moeder Hillegondt Wenschen Jacobsdr, overleden 21/10 1597 oud 69
jaar en van zijn moeye Margrieta van Driel die stierf op 20/12 1597, zuster van zijn moeder die 10 jaar
ouder was dan zijn moeder (NB data en leeftijden betekenen aanvulling op de publicatie Wenssen
van dhr Sigmond!)
Ds 1, dos 7: testament van Cornelia de Jonge, echtgenote van Mr Jacob Hamel, 1649, met addenda
1651, 1 lias. Cornelia de Jonge hvr. van Mr Jacob Hamel te Den Haag testeert op de laatste dag in mei
1649 en institueert tot haar erfgenamen 1/3e Jan Hoynck Ottensz of zijn kinderen, 1/3e Cornelis Hoynck
Ottensz of zijn kinderen en 1/3e Adriana Hoynck Ottensdr gehuwd met Sr Carel van Peene of haar
kinderen; verder bijzonder veel legaten voor oa dhr Geisteranus Remonstrants predikant te Den Haag
(1000) en de Remonstrantse kerk te Den Haag (4000). Het testament wordt aangeboden aan notaris
Pieter van Groenewegen te Den Haag, getuige Pieter Willemsz van der Burch (merk) potten vercoper
en Willem Van Velden advocaet in den Hove van Holland. Op 26 juni 1651 comp. Mr Jacob Hamel voor
dezelfde notaris met het testament van zaliger Jfr Cornelia de Jonge
Ds 1, dos 7: boedelscheiding van Jfr Cornelia de Jonge, 1654, 1 katern. De erfgenamen Hoynck/Van
Peene comp. Voor notaris Adriaen van Thol op 9 november 1654 – er is oa land in Barendrecht
(Zuydpolder) met gebruikers Pouwels Pietersz en Leendert Anthonisz Legestee, 11m in Carnisse,
pachter Adriaen Hendrickx, 3m 350roe in IJsselmonde pachter Joachim Claesz en Maritge Jans wed.
Willem Gerritsz, 3 ½ m in Nieuw Ryderwaard pacht Jorisge Pieters en nog 3 ½ m gebr. Cornelis Gielen
Adriaensz
Ds 1, dos 7: inventaris van roerende goederen, eigendom van Maria & Cornelia de Jonge, 1650/1654,
1 katern. Bevat wat de omschrijving zegt
Ds 1, dos 7: HVW van Jacob Hamel en Cornelia de Jonge, 1650, met 2 afschriften. Jacob Hamel,
advocaat, bewindhebber van de WIC ter kamer van Amsterdam, maakt vergezeld van Henrick Hamel
bewindhebber en Hooge Raad in Brazil, Nicolaes Hamel advocaat voor den Hove van Utrecht en Mr
Floris Ruysch klerk in de kamer van de Rekening van de Generaliteit op 27 januari 1650 huwelijkse
voorwaarden met Jfr Cornelia de Jonge, vergezeld van Cornelis Hoynck, Jhr Adriaen van Muylwijck
heer van Papendrecht en Johan Annocque Cornelisz. Zij hadden elkaar al ‘bij handtastinge’ op 25/11
1649 hun ‘manne ende vrouwe trouwe’ toegezegd

Ds 1, dos 7: testament van Hendrick de Jonge zoon van zaliger Willem de Jonge en Maria Hoynck,
1613, 1 katern. Voor notaris Cornelis Vosmers in Den Haag comp. 13/5 1613 Mr Henrick de Jonge, zn
van wijlen Willem de Jonghe in leven gecommitteerde Raad van Holland en Westvrieslant; tot
erfgenamen worden benoemd Jfr Maria Hoeinckx zijn moeder en Cornelis, Maria, Willem en Cornelia
de Jonge zijn broers en zusters elk voor 1/5e part
Ds 1, dos 7: inventaris waardepapieren en contanten van zaliger Cornelia de Jonge, echtgenote van Mr
Jacob Hamel, 1651, 1 katern. Acte verleden voor notaris Adriaen van Thol te Den Haag, 28 aug. 1651
Ds 1, dos 7: testament van Cornelia de Jonge, echtgenote van Mr Jacob Hamel, 1651, met extract, 2
katernen. Identiek aan hiervoor eerder beschreven testament
Ds 1, dos 7: akten m.b.t. afhandeling van de erfenis van Cornelia de Jonge echtgenote van Mr Jacob
Hamel, 1651-1656, 1 katern en 10 stukken. Diverse stukken w.o. proces voor het Hof van Holland,
echter geen ‘finale uitkoop’; stukken apart beschrijven?
DOOS 2
Bevat omslagen gemerkt, ds. 1, dos. 8
ds. 1, dos. 8: Doctorsbul voor Otto Hoynck Henricksz., Padua, 1593. NB Met zegel van de universiteit,
1 charter
Doctorsbul voor Otto Henricus Hoeyencquo Q. Mci D. Henrici Filius, 1593, sabbati xxv mensis
septembris van de universiteit van Padua [doctor in de rechten], 1 charter [25-9-1593]
NB in goud en zwart, 2 zegels van de universiteit van Padua (geheel in takt).
Zie: J. den Tex, Nederlandse studenten in de rechten te Padua 1545-1700, nr. 236: Otto Hoynck
(Hoeyencque). Overdruk uit: Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, derde
reeks, dl. X (Den Haag, Staatsdrukkerij en Uitgeversbedrijf, 1959).
ds. 1, dos. 8: Inventaris der roerende en onroerende bezittingen van Anna van Muylwijck, weduwe van
Otto Hoynck (1630), 1 katern
NB Inventaris is opgemaakt door Anna van Muylwijck en gedateerd 20-8-1630;
vermeld worden de volgende onroerende goederen:
6 morgen en 311 roeden land in Bonaventura aan het Aelsgat
6 morgen en 5 hond en 62 roeden in Bonaventura aan het Aelsgat
2 morgen en 3 hond te Bonaventura
2 1/2 morgen te Bonaventura
2 morgen weiland in de Moeckhoeck
9 gemeten weiland te Spijkenisse
5 gemeten weiland te Spijkenisse
de volgende (lijf)renten:
lijfrente van 15 gulden per jaar op Anna van Muylwijck sprekende op de stad Delft
lijfrente van 11 gulden op Anna van Muylwijck sprekende op Den Haag
lijfrente van 21 gulden op Anna van Muylwijck sprekende op Delft
lijfrente van 300 gulden op zoon van Anna van Muylwijck, Hendrick Hoynck, sprekende op ontvanger
van Holland
lijfrente van 300 gulden op Adriana Hoynck, sprekende op ontvanger van Holland
rente van 4 pond kaars op 3 morgen 336 roeden land in Strien
rente van 12 gulden op het huis genaamd Het Beercken te Dordrecht
rente van 9 gulden en 7 1/2 stuivers op de molen te Dordrecht
rente van 6 gulden sprekende op Damas Dircksz. Wonende bij de Rijnpoortsche brugge
rente van 6 gulden per jaar op huis genaamd Rotterdam staande op de Riedijck te Dordrecht
rente van 9 gulden sprekende op ontvanger Mierop
lasten van de boedel:
obligatie van 700 gulden tbv Hendrick Duyst als voogd van Jan van Allekemade (obligatie gelost en het
geld van mijn broeder Fransoos van Muylwijck opnieuw opgenomen en daarvan obligatie verleent)
obligatie van 700 gulden tbv juffr. Herweijers
obligatie van 700 gulden tbv juffr. Herweijers
obligatie van 700 gulden tbv Floris Willemsen (gelost en het geld wederom van mijn broeder Frans
opgenomen)

obligatie van 600 gulden tbv Floris Willemsen (gelost en het geld wederom van mijn broeder Frans
opgenomen)
obligatie van 200 gulden tbv Hendrick van der Velde
obligatie van 100 gulden tbv Fijtken van den Berch
obligatie van 400 gulden tbv Fijtien van den Berch
obligatie van 200 gulden tbv Fijtien van den Berch
obligatie van 400 gulden tbv Fijtien van den Berch
2 obligaties (samen 123 gulden) tbv Jan Jansen (gelost aan Grietge, mijn “meijt” en haar zuster
Geertruyt, “alsoo wij dat van haer broer Jan Jansen in bewaering hadde”)
obligatie van 250 gulden tbv Grietken, mijn meid
volgen verder de volgende hoofdstukken: meubilen, zilverwerk, juwelen, kleding, linnen, bedden,
oorkussens, dekens, zitkussens, linnen, servetten, schilderijen (zie hieronder), spiegels, koperwerk,
ijzerwerk, houtwerk, ornamenten.
Inventaris bevat ca. 4 pagina's met namen van schilderen (geen schilders vermeld), opvallend zijn wel
de volgende beschrijvingen:
2 conterfeijtsels van ons beijden die noch bij de schilder staen, hebbe ick aen mijn soon Hendrick
Hoynck gegeven
2 conterfeijtsels van ons beijden aen mijn dochter vereert
2 schilderijen van oom van Waerlant met sijn vrou
2 schilderijen van Mels Gerts met sijn vrou
Anna van Muylwijck, weduwe van Otto van Hoynck, wonende te Papendrecht, verklaart op 16-7-1655
voor Johan Pigge, bailiu en schout, Jan Claess de Bont en Jan Gerritss Speck, schepenen van de
heerlijkheid Papendrecht en de Matena, dat op voorstaande 70 bladeren papier de staat en inventaris
beschreven is van de boedel en goederen van haar en wijlen haar man.
ds.1 dos. 8: Processtukken van dr. Otto Hoynck tegen Elisabeth Schoock [zijn schoonmoeder], (1596)
1612-1615, 1 omslag [eerste omslag]
NB Dit omslag bevat de volgende documenten:
Uitspraak van de Hoge Raad van Holland in de zaak tussen dr. Otto Hoynck, wonende te Delft als man
en voogd van Anna van Muijlwijck, dochter en mede-erfgenaam van mr. Jan van Muijlwijck, impetrant in
cas van informatie ter ene en Elisabeth Schoock, zijn schoonmoeder, gedaagde in dezelfde zaak ter
andere zijde betreffende de kwestie die gerezen is over de staat en inventaris van de boedel van wijlen
mr. Jan van Muijlwijck, gedateerd 10-3-1615, 1 katern op perkament (7 beschreven bladen), met
uithangend zegel in rode was
Uitspraak van de Hoge Raad van Holland in de zaak tussen dr. Otto Hoynck, wonende te Delft als
getrouwd hebbende Anna van Muijlwijck, dochter en mede-erfgenaam van mr. Jan van Muijlwijck, eiser
in conventie en verweerder in reconventie ter ene en Elijsabeth Schoock, weduwe van mr. Jan van
Muijlwijck, zijn schoonmoeder, verweerster en eiseres in dezelfde zaak ter andere zijde betreffende de
uitvoering van het testament dd 30-11-1609 gepasseerd door Jan van Muijlwijck en Elsabeth Schoock,
waarbij hun kinderen tot hun erfgenamen worden benoemd, ieder voor een gelijk deel, gedateerd 2611-1612, 1 katern op perkament (10 beschreven bladen)
Akte, waarbij Johan van Muijlwijck aan Otto Hoynck een aantal goederen beloofd aan te brengen voor
het huwelijk van zijn dochter Anna van Muijlwijk met Otto van Hoynck, gedateerd 20-8-1596 en
eigenhandig ondertekend door J. van Muijlwijck, O. Hoynck en Elijsabeth Schoeck
Kort “advertissement” van rechten aan de Hoge Raad overgeleverd door of vanwege dr. Otto Hoynck
wonende te Delft als man en voogd van Anna van Muijlwijck, requirant op en jegens Francois,
Tieleman, Willem, Adriaan en Margryeta van Muijlwijck, kinderen en mede-erfgenamen van zal. mr. Jan
van Muijlwijck, gerequireerden, ongedateerd, 1 katern (kladversie)
Kort “advertissement” van rechten aan Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland overgeleverd uit de
naam of vanwege dr. Otto Hoynck wonende te Delft als getrouwd hebbende Anna van Muijlwijck,
dochter en mede-erfgenaam van Jan van Muijlwijck, requirant op en jegens Elisabeth Schoock,
weduwe van Jan van Muijlwijck, zijn schoonmoeder over de overdracht van beloofde
huwelijksgoederen, gedateerd 16-7-1613, 1 katern

Memorie en advertissement van rechten aan het Hof van Holland overgeleverd uit de naam of vanwege
Elisabeth Schoock, weduwe van wijlen mr. Jan van Muijlwijck gerequireerde in rau actie en eiseres in
reconventie op en tegens dr. Otto Hoynck wonende te Delft als getrouwd hebbende Anna van
Muijlwijck, dochter en mede-erfgenaam van Jan van Muijlwijck, impetrant en verweerder in dezelfde
zaak, opgesteld door R. [van] Amsterdam, advocaat, ongedateerd, 1 katern
Rechtskundig advies voor Otto Hoynck on zake het proces tegen Elisabeth Schoock door J. Goed,
gedateerd 30-10-1613, 1 stuk
Extract vonnis van het Hof van Holland in de zaak tussen Otto Hoynck wonende te Delft gehuwd met
Anna van Muijlwijck dochter en mede-erfgenaam van wijlen mr. Jan van Muijlwijck, eiser in conventie
en verweerder in reconventie ter ene en Elisabeth Schoock, weduwe van Jan van Muijlwijck zijn
schoonmoeder, verweerster en eiseres respectievelijk in dezelfde zaak ter andere zijde; verweerster
moet aan eiser leveren een staat en inventaris van alle goederen die voornoemde Jan van Muijlwijck
aan haar ten huwelijk heeft gebracht en hen staande huwelijk gedaan en gevallen en nog aanwezig zijn
en verweerder moet aan eiseres restitueren alle koffers en kisten en goederen als voornoemde Jan van
Muijlwijck en zij verweerster ten woonplaatse van verweerder buiten de huweljksgoederen van zijn
huisvrouw in bewaring zijn gelaten ten einde de voornoemde inventaris te kunnen completeren,
gedateerd 26-11-1612, 1 stuk
Verzoekschrift van Otto Hoynck aan de Hoge Raad van Holland als requirant procederende voor het
Hof van Holland ter ene en Elisabeth Schoock zijn schoonmoeder ter andere zijde, gedateerd 2 juli
1614, 1 charter
Vonnis van de Hoge Raad van Holland in de zaak tussen Otto Hoynck gehuwd met Anna van
Muijlwijck, dochter en mede-erfgenaam van wijlen mr. Jan van Muijlwijck ter ene en Elsabeth Schoock,
weduwe van Jan van Muijlwijck ter andere zijde, gedateerd 12-6-1615, 1 katern
Uitspraak van de Hoge Raad van Holland in de voorgaande zaak, veroordeelt Elisabeth Schoock in te
leveren een staat en inventaris van goederen door haar en wijlen mr. Jan van Muijlwijck ten huwelijk
gebracht en staande huwelijk bij hen daarvan zouden zijn verkocht, mitsgaders van de goederen die
hen staande huwelijk zijn aanbestorven, roerende en onroerende goederen, actien en crediten, die ten
tijde van het overlijden van mr. Jan van Muijlwijck in de boedel zijn bevonden, gedateerd 10-3-1615, 1
stuk
ds.1 dos. 8: Processtukken van dr. Otto Hoynck tegen Elisabeth Schoock [zijn schoonmoeder], 16151618, 1 omslag [tweede omslag]
NB dit omslag bevat de volgende documenten:
Boedelscheiding, gedateerd 19-12-1615 tussen Francois, Tieleman, Willem, Adriaen van Muylwijck en
Otto Hoynck, gehuwd met Anna van Muylwuyck en Margaretha van Muylwijck, kinderen en erfgenamen
van wijlen mr. Johan van Muylwijck betreffende huizen, landerijen en renten, eigenhandig ondertekend
door de erfgenamen, 1 katern
Boedelscheiding gedateerd 19-12-1615 tussen idem betreffende meubile goederen, 1 katern
doublet voorgaande boedelscheiding, 1 katern
Boedelscheiding gedateerd 20-1-1616 tussen Elisabeth Schoock, weduwe van wijlen mr. Johan van
Muylwijck en haar kinderen Francois, Tielman, Willem, Adriaen van Muylwijck, Otto Hoynck gehuwd
met Anna van Muylwijck en Margaretha van Muylwijck betreffende meubile goederen, eigenhandig
ondertekend door partijen, 1 stuk
Korte deductie (ontvangen 5 maart 1616) voor de Hoge Raad vanwege dr. Otto Hoynck als man en
voogd van Anna van Muylwijck rekwirant tegen Elisabeth Schoock, zijn schoonmoeder, gerekwireerde,
1 katern
Akkoord gedateerd 16-8-1615 tussen Thielman van Muylwijck als gemachtigde van Elisabeth Schoock,
weduwe van mr. Jan van Muylwijck ter ene en Otto van Hoynck, gehuwd met Anna van Muylwijck als
mede-erfgenaam van haar vader ter andere zijde door bemiddeling van mr. Rochus van den Honert,

raad ordinaris in de hoge raad over de goederen die Elisabeth Schoock aan Otto Hoynck zal
overdragen volgens vonnis van de hoge raad dd 10-3-1615, annex: akte van toestemming tot
bemiddeling door partijen gedateerd 6-8-1615, 2 stukken
Verzoek van Otto Hoynck, gehuwd met Anna van Muylwijck als impetrant in cas van reformatie ter ene
en Elisabeth Schoock, weduwe van mr. Jan van Muylwijck, schoonmoeder als gedaagde in hetzelfde
cas ter andere zijde aan de hoge raad van Holland over boedelscheiding; gedaagde is per vonnis van
10-3-1615 veroordeeld tot het leveren van een staat en inventaris van de goederen, die door haar en
haar man ten huwelijk zijn aangebracht en staande huwelijk zijn verkregen, 1 stuk
Akte van kwitantie, gedateerd 15-10-1615, over het huwelijksgoed dat Otto Hoynck en zijn vrouw Anna
van Muylwijck ontvangen heeft volgens zekere cedulle, ondertekend door mr. Jan van Muylwijck en zijn
vrouw Elisabeth Schoock [betreft onder meer land in Sandelings Ambacht], 1 stuk
Inventaris van de brieven, stukken, akten en andere minuten, die voor het proces voor de hoge raad
geproduceerd zijn uit naam en vanwege Elisabeth Schoock, weduwe van mr. Johan van Muylwijck,
wonende te Rhoon gerekwireerde ter ene en dr. Otto Hoynck nomine uxoris wonende te Delft,
rekwirant, ter andere zijde, 1 stuk
Deductie voor de hoge raad vanwege dr. Otto Hoynck n.u. rekwirant ter ene en Elisabeth Schoock
weduwe mr. Jan van Muylwijck, gerekwireerde, ter andere zijde, gedateerd 19-5-1618, 1 katern
Verweerschrift vanwege Elisabeth Schoock, weduwe van mr. Jan van Muylwijck in de zaak tegen Otto
Hoynck, wonende te Delft [datum appoinctement: 10-12-1616], 1 katern
Dupliek vanwege Elisabeth Schoock op de repliek van Otto Hoynck, 1617, 1 stuk
ds. 2, dos. 8: charter dd 10-6-1599, 1 charter
ds. 2, dos. 8: charter dd 16-6-1596, 1 charter
NB Beide omslagen kunnen worden samengevoegd tot 1 omslag
Akte van verkoop voor schepenen van Dordrecht van een huis aan Otto Hoynck, 1596 en akte van
overeenkomst, 1599, 2 charters
NB Maria Rochussen, weduwe van Blasius Brouwer verkoopt aan Otto Hoynck een geheel huis en erf,
genaamd Cleijn Jerusalem staande omtrent de Nijenbrugge, aan de poortzijde, tussen het huis van de
verkoper genaamd Spaengien aan de ene zijde en het huis genaamd de Drie Conningen aan de
andere zijde (gepasseerd voor: Jan Brouwer Arentsz., Thomas de Wit, heer Willemsz. en Adriaen Janss
coorencooper, schepenen der stad Dordrecht, gedateerd 16-6-1596), charter met 3 (restanten) van
zegels.
Maria Rochussen, weduwe van Blasius Brouwer verklaart dat zij op 16-6-1596 verkocht heeft aan dr.
Otto Hoynck (“haer neve”) een huis en erf genaamd Cleijn Jerusalem omtrent de Nijenbrugge aan de
poortzijde, volgen bepalingen over gebruik van de gang tussen de huizen (gepasseerd voor Nicolaas
Jansssoon, cruijdenier, Meijnaert van Segwaert Bartholomeusz. en Willem van Lyesvelt Aertsz.,
schepenen van Dordrecht, gedateerd 10-6-1599, 1 charter met 1 compleet en 1 restant zegel, 1 zegel
verloren gegaan.
ds.2, dos. 8: schuldbekentenis slaande op dr. Otto Hoynck, wonende te Delft aan Christina Boodt,
weduwe en boedelhoudster van mr. Dirck Herweijer, 1621, 1 stuk
NB Otto Hoynck, doctor in de rechten, wonende te Delft bekent verkocht te hebben aan Cristina Boodt,
weduwe van Dirck Herweijer, een erfelijke losrente van 43 gulden per jaar op een hoofdsom van 700
gulden; gelost door Hendrick Hoynck op 5-3-1640 aan Theodora Herweijers
ds. 2, dos. 8: Huurcontract voor Machtelt Adriaens, weduwe van Euwoudt Adriaenss Cornynck,
wonende tot Geervliet, 1629, 1 stuk

NB Mr. Hendrick Hoynck, gemachtigde van Anna van Muylwijck, weduwe van Otto Hoynck, zijn moeder
verhuurt aan Machtelt Adriaens, weduwe van Euwoudt Adriaenss, wonende te Geervliet 5 gemeten en
28 roeden weiland, het gemet voor 12 gulden per jaar, voor 5 jaren [zij tekent: Machtelt Arens, weduwe
van Eeuwout Aerens Cornynck]
ds.2, dos. 8: Afgeloste obligatie van 700,- van 40 groten het stuk van Anna van Muijlwijck wegens haar
broeder Francois van Muijlwijck, 1640, 1 stuk
Obligatie van 700 gulden van 40 groten het stuk tlv Anna van Muylwijck wegens haar broer Francois
van Muylwijck, 1640, 1 stuk
NB Anna van Muylwijck bekent schuldig te zijn aan haar broeder Francois van Muylwijck de somme van
700 gulden, borg staat haar zoon Hendrick Hoynck; afgelost door Otto Hoynck, 1640
ds.2, dos. 8: Inventaris der roerende en onroerende goederen van Anna van Muijlwijck, weduwe van dr.
Otto Hoynck, 1645, 1 katern
NB Anna van Muijlwijck, weduwe van Otto Hoynck wenst haar goederen volgens het inventaris daarvan
zijnde, op te delen in 4 egale kavels en 1 van die kavels bij blinde loting aan haar jongste zoon Cornelis
Hoynck over te dragen, volgt inventaris van sieraden, bedden, oorkussens, dekens en kussens,
tinwerk, koperwerk, ijzerwerk, schilderijen (3 pagina's, met getaxeerde bedragen), houtwerk, stoelen,
linnen, alles met getaxeerde bedragen voor een totaal bedrag van 1726-10-0, gevolgd door een deel
(waaronder ook schilderen – fol. 23v) met goederen, waarvan de waarde bij taxatie in de boedel zal
worden ingebracht na het overlijden van Anna van Muylwijck [eigenhandig ondertekend door Cornelis
Hoynck en Anna van Muylwijck, gedateerd 8-4-1645]
ds. 2, dos. 8: Akte van huwelijkse voorwaarden tussen dr. Otto Hoynck en jvr. Anna van Muylwijck,
1596, 1610, 2 identieke charters en 1 afschrift, 2 charters, 1 stuk
NB Otto Hoynck, geassisteerd met Dirck Hoynck, zijn broeder, Willem de Jonge, thesaurier der stad
Dordrecht, zijn zwager ter ene en Anna van Muylwijck, bij consent ende believe van mr. Johan de
Gorter van Muijlwijck, licentiaat in de rechten en Elisabeth Schoock, haar vader en moeder vergezeld
door met Tielman de Gorter van Warlant, Adriaen de Gorter, haar broeders, mitsgaders jr. Johan
Persijn, doctor in de rechten, haar neef ter andere zijde, volgen de huwelijkse voorwaarden, 2 charters,
gedateerd 20-8-1596, plus afschrift, gedateerd 26-10-1610
ds. 1, dos. 8: verklaring van Maria Brouwers, weduwe van Rochus [NN} van de verkoop aan haar neef
Otto van Hoynck van een huisje genaamd Cleijn Jerusalem, 1569, 1 stuk
Verklaring van Maria Brouwers, weduwe wijlen Rochuss [NN] betreffende belofte om aan haar neef
Otto Hoynck met de koop van het huisje genaamd Cleijn Jerusalem een vrije gang tussen dit huis en
haar grote huis genaamd Spaengen te garanderen, gedateerd 25-6-1569,
ds. 1, dos. 8: Afschriften van Akten uit diverse archieven betreffende Otto Hoynck Henricksz., 15891628, 1 omslag. NB 20e eeuws handschrift
Inschrijving student te Leiden dd 30-5-1589; extract begraafboek Delft dd 28-10-1628: Otto Hoynck
ande Oude Delft, begraven Oude Kerk; extract haardstedengeld Delft, 1600; belening van Otto Hoynck
Heijndricxz. als opvolger van wijlen zijn vader Heijndrick Ottensz. Hoynck en wijlen zijn broeder Dirck
Hoynck Heijndricxz. van landerijen te Vlaardingen en Zouteveen dd 13-11-1606
ds. 1, dos. 8: codicil van Anna van Muijlwijck, weduwe van Otto Hoynck, 1659, 1 stuk
Anna van Muijlwijck verklaart uit kracht van de clausule reservatoire in haar testament dd 7-7-1655 voor
notaris Adriaen van de Graeff en getuigen gepasseerd een dispositie te willen opstellen; betreft legaten
aan haar dochter Cornelia Hoynck, haar zoon Cornelis Hoynck, heer van Papendrecht en haar oudste
zoon Johan van Hoynck en de verdeling der graven (oa inde kerk te Rhoon), gedateerd 19-2-1659
ds. 1, dos. 8: Kwitantie voor de weduwe van dr. Otto Hoynck wegens de 200e penning, 1641, 1 stuk
Deze kwitantie (deels gedrukt, deels in handschrift) betreft een bedrag van 75 gulden voor de 200e
penning per augustus 1638, gedateerd Dordrecht, 27-3-1641

ds. 1, dos. 8: Codicil van Anna van Muijlwijck, weduwe van Otto Hoynck, 1653, 1 katern
Betreft legaten aan zoon Johan Hoynck (oa land in Bonaventura aan het Aelsgat, gebruikt door
Bastiaen Aeriensz. Vogelaer, weiland in de Moockhoeck, gebruikt door Gerrit Cornelisse Visser); aan
zoon Cornelis Hoynck (oa land in den Treckdam, aanbestorven van Anna's broeder Francois van
Muijlwijck); aan Cornelia Hoynck; kinderen van overleden dochter Adriana Hoynck (oa land in de Oude
Clem, gebruikt door Dammis Dyrcksen en land in de Moockhoeck, gebruikt door Gerrit Cornelisse
Visser wonende op Scravendeel ['s Gravendeel], gedateerd 4-8-1653
ds. 1, dos. 8: Inventaris der roerende en onroerende goederen van Anna van Muijlwijck bij huwelijk
ingebracht door haar echtgenoot dr. Otto Hoynck en als zijnde hiervan aanbestorven en door aankoop
verworven, ongedateerd, 1 katern [NB betreft alleen roerende goederen]
Inventaris verdeeld in de volgende onderdelen: goud- en zilverwerk (dat ons samen toebehorende);
juwelen (nog in wesen en tot mijn lijff behorende); bedden, oorcussens, dekens, sitcussens,
cantoorkleen, gordijnen en schoorsteencleen, boecken (zijn naar zoon Hendrick Hoynck gegaan),
lijnwaet, servetten, hantdwaelen, dagelijks lijnwaet (dat heel out is), tinnewerck, schilderijen (3 pag.),
spiegels, houtwerck, stoelen
ds. 1, dos. 8: Inventaris der goederen van Anna van Muijlwijck, weduwe van dr. Otto Hoynck, 1648, 1
katern
Betreft inventaris van roerende goederen ivm verdeling in 4 egale kavels, waarvan 1 gerecht part door
blinde loting bestemd is voor de jongste zoon Cornelis Hoynck; volgens dit inventaris [met bedragen
per beschreven item] wordt het deel bestemd voor Cornelis Hoynck getaxeerd op 577 gulden; Anna van
Muijlwijck ontvangt voor haar zoon Henrick Hoynck het resterende vierde part ter waarde van 447
gulden; vervolgens verklaren Anna van Muijlwijck vanwege haar zoon Henrick Hoynck, Carel van
Peene, Johan Hoynck en Cornelis Hoynck allen zonen en behuwd zoon van Anna van Muijlwijck alle
meubilen goederen volgens inventaris en estimatie van hun moeder voor gescheiden en verdeeld,
gedateerd 20-3-1648
ds. 1, dos. 8: rekening betreffende de goederen van wijlen Jan van Muijlwijck, 1616, 1 katern
Deze rekening is opgesteld door Otto Hoynck tbv zijn schoonmoeder Elisabeth Schoock; Ontvangsten
oa van Apolonia, weduwe van Cornelis Dircksz te Voorburg, raadsheer Megan, Valck Jansz tot
Voorburg, Giel Cornelisz., Cornelis Claesz. te Voorburg, Diver Gerrits, weduwe Teunis Jorisz te
Pijnakker, Cornelis Cornelisz Coster, Teunis Cornelisz., Marigie Cornelisdr., Lijsbeth Fransdr., weduwe
van wijle de blauwe Arien; uitgaven oa aan Jan Othe, Willem Nisen; batig saldo van 1405-5-4;
eigenhandig getekend door Elysabeth Schoeck en Otho Hoeynck, gedateerd 11-1-1616
DOOS 3 (opschrift 9-14,16,19 ?)
Ds 2, pakket (1 stuk) Sententie Grote Raad van Mechelen inzake geschil tussen Mr Thielman Schoock
en Aernt Coebel, rentmeester van de Prins van Oranje. Charter d.d. 9/9 1559: Mr Thielman Schoock
poorter van Dordrecht heeft geschil met de Prince van Orange over een uytergors ofte Noird buitendijks
gelegen te Papendrecht aan Pelscheroirdt aldaar, geheten het Rodesant; het gaat o.a. over het leggen
van voetpaden voor de vissers om hun zegen te leggen; er is sprake van ‘bederffnisse van hun
visscherie’; genoemd wordt Steven Willemsz Rijsberge poorter te Dordrecht. Nog een katern bevattend
de declaratie en taxatie van de kosten inzake deze kwestie, met min of meer uitvoerige beschrijving
ervan: Mr. Schoock is in de gors (gelegen in de Merwede, jurisdictie Papendrecht) bestorven na dode
van zijn vader Pieter Schoock, in leven baljuw van Zuid Holland. Pieter had de gors gekocht in 1526 en
hem gebruikt tot zijn dood, evenals Thielman die hem verhuurde ‘zo ’t hem belieffde’. Totdat enen
Cornelis Matthijsz namens de prins van Oranje de gors in 1540 verhuurde aan Jan Woutersz Vogelair
voor 4 car.gu jrl etc. De zaak heeft al voor diverse gerechten gespeeld (bank van Dordrecht, Hof van
Holland etc). Er waren drie ‘oirden’, gorssen oft zanden waarvan één ‘daer ’t recht van Breden-roeden
op plach te staen’ en één geheten Rodesant – deze drie oorden behoorden weleer aan een heer Aert
van Ghent in leven ridder en heer tot Gyssenburch. Op 1433 op Di na St Jacobsdag Apost. zijn ze door
dijkheemraden van de Alblasserwaard geschat en toegeëigend bij aanbrengen van schout en
schepenen van Papendrecht aan enen Pieter Daniëlss, dijkgraaf aldaar, voor 100 gouden

Philipsguldens die de genoemde Van Ghent hem schuldig was. Daarna heeft deze Peter Daniëlss de
gorssen met instemming van Aert van Ghent overgedragen aan enen Lambrecht van Neck. Op 10/11
1458 vindt het transport plaats van de helft min een zesde deel van de drie gehele gorzen door Adriaen
van Neck, zaliger heer Lambrechts soen voorsz. aan Willem Duyck Aertsz. Thielman Schoock blijkt in
bezit te hebben deze helft min 1/6e deel – dit gedeelte was gesuccedeerd op zaliger Jfr Adriana Fockx
weduwe Aert Van Diemen, de weduwe en erfgenamen van zaliger Dirck van Lauwe en Jfr Beatrix van
Coulster. De helft van de drie oorden zijn gekomen aan het convent Minderbroeders te Dordrecht na
aankoop van zaliger Mechtelt Willem Lambrecht van Necksweduwe. Op 14/8 1504 verkocht Alidt van
Neck [een deel?] wegens haar achterwesen aan het convent vrsz. Vervolgens transporteerde deze Alidt
in 1510 de helft van de drie oorden aan Clemense Jacob Scriver Adriaensdr. Op 10/1 1526 werd de
visserij door Cornelis Pieter Hendrikx en Adriaen Cornelisz als voogden van Anna Cornelis Pietersz
weeskind voor schepenen van Papendrecht verkocht aan Cornelis Dirckx uit Papendrecht t.b.v. Pieter
Schoock en deze Pieter heeft op 12/7 1531 van Jan van Bar als gehuwd met Cornelie van der Poel
Jansdr (procuratie stad Antwerpen) 1/6e deel in de genoemde drie gorzen, visserij en vogelarij, geheten
het Rodesant, gekocht zodat hij vanaf dat moment vier zesde parten bezat
Ds 2, pakket (1 katern) Taxatie der landerijen onder Papendrecht en Matena, 1626
Ten Tweeden van ’t oosteynden van Papendrecht aen de landen groot 150 morgen met de hierna
volgende weren [met vermelding van de ongelden, weggelaten!]
Eerst land gelegen inde Mathena groot 94 morgen (als er niks bij de naam staat is sprake van
eigendom)
Pieter Jan Stocx huurt van de Heilige Geest te Dordrecht 4 ½ m + nog 4m van hemzelf
Steven Cleysz 6m 25roe
Jan Bastiaensz 6½ m 25roe
Meeus Damasz 4hont
Hermen Cleysz 13m 5h 25r
Leendert Bastiaensz 1½ m
Arien Damasz 2m
Bastiaen Melsz wonend Wijngaarden 13 ½ m waarvan hij 7m 3h huurt van de Heilige Geest te
Dordrecht
Herber Cleysz c.s. 3½ m die ‘hij mede huert’ [ws. van de HG te Dordrecht]
Toentgen Aerts 2m 2h
Fop Meertens 4m
Adriaen Cornelisz 1½ m
Cornelis Meertensz 1½ m
Jan Aertsz 7½ h
Leendert Cornelisz 4m 1½ h
Pouwels Ghijsz 1m 1½ h
Jacob Francken 1m
Leendert Bastiaensz 1½ h
Gerrit Ariens Speck 3½ m 1½ h
Jan Flooren 2½ h
Arien Pieters 2m 3½ h
Arien Jansz 3h
Jacob Jaspersz 1m
Pieter Pietersz 10h
Willem Dircx 8h
Arien Meeusz 2½ m
Claes Ariens Waert 2½ m
Arien Pieters Jong 7½ h
Cornelis Baenen 6½ m 13r
Samen 94m (‘als te meten 78m 3h’ staat er naast)
Daerinne wordt bij Pieter Jans Stocx ende Bastiaen Melss gehuyrt 12m, Herber Cleysz huyrt 3½ m
Jan Bastiaensweer 6m: Jan Bastiaensz 3m 3h 88r, Hermen Cleysz 1m 1h 75r en Steven Cleysz 1m
75r
“hier is nog vergeten te stellen de morgentalen van de lange grient 2½ m en de Achterwech 1½ m 2h,

samen 4m 2h”
Pieter Jan Stockxweer 6m: Pieter Jansz 2½ m, Jacob Francken 1m 2h 63½ r, Jacob Jaspersz 1m 2h
33r en Arien Dirckx 1m 75r
Jan Joostenweer 8m: Jan Bastiaensz schout 2½ m 50r, Hermen Cleysz 2m 5h 25r, Leendert
Bastiaensz 1m 2h en Jacob Jaspersz 1½ m
Heylge Geestweer 9m: gehuurd door Cornelis & Leendert Bastiaensz, competeert het Heilige
Geesthuis en het Sacraments gasthuis van Dordrecht elk de helft
Bastiaen Pouwelsweer 9m: Dirck Bastiaensz 2m 2h 33r, Arien Cleysz 2m 2h 33r, Roel Toenisz 2½ h
28r, Cornelis Coennen 2h 25r, Cornelis Meeusz 2m 2h 33r, Arien Toenisz 5½ h en Bastiaen Jansz 4h
Cornelis Ghijswijnsweer 7½ m: Cornelis Ghijss 7½ m voorsz.
Lieuwyenweer 6½ m: Claes Jansz 1m, Willem Jansz 3½ m, Gerrit Ariens Speck 4h en Claes Jansz
1m 2h
Het Tweede Quartier groot 149 morgen
Eerste weer geheten ‘t Waeltgen 9½ m: toekomend de heer van Papendracht, is verhuurd aan Jan
Willemsz
Ploen Pietersz weer 9½ m: Ploen Pietersz 3m 2h 67r, Pieter Pietersz 4m, Steven Cleysz 1m en
Leendert Bastiaensz 4h
Meeus Cleijsz weer 9m: Leendert Bastiaensz 1½ m, Cornelis Bastiaensz 4½ h, Dirck Hoffweeghen 3m
4h en Jan Floren 3m 75r
’t Slegboort 9m: Willem Dirckx 1m 1½ h, Boeyen Jansz 1½ m, Jan Floorensz 1½ m, Aryen Toenisz
1m, Cornelis Huijmensz 1m 1½ h, Roel Toenisz 4½ h, de schout van Papendrecht huert van de heer
7½ h in dit weer
’t Breetweer 13½ m toekomend de heer van Papendrecht: verhuurd aan Jan Flooren 3½ m, de
schout van Papendrecht 1m 5h, Boeyen Jansz 2m 4h en Pieter Pietersz 3m (2½ m onverhuurd)
Het Smalweer 6m: toekomend Grietgen Cornelis weduwe Claes Jacobsz Vetten zaliger
De Buijen groot 8½ m: Adryaen Ghijss Vlijm 8½ m
Jan van Meurs weer 9m: verhuurd aan diverse personen
Adryaen Meertens weer 8½ m: Leendert Meertensz 2m 2h, Adryaen Toenisz 4m 4h 38 schafte en
Cornelis Dirckx 1½ m
Nuyssenborgen weer 7m: de erfgenamen van Jan Aeijen 3½ m en Jan van Holst 3½ m
’t Meentweer 18m: Bastiaentgen Jans weduwe 4m 5h van haar zelf en 3m in huur van de heer van
Papendrecht, Arien Cornelisz 1½ m, Cornelis Ariensz Plaet 3m, Pieter Pietersz 1½ m en Claes Ariensz
Waert 4½ m
Het derde perceel groot 479m 3h
Adryaen Damas weer 11m: Ghijs Pietersz 1½ m 69r, Ariaentgen Pietersdr 1½ m, Leendert Pietersz
Jonghen 5h, Huybrecht Damasz 1m 4h, Arien Damasz 2m en Leendert Bastiaensz Blom 3½ m
Pouwels Ghijss weer 7m: de weduwe van de vrsz Pouwel Ghijsz 4½ m, Cornelis Bastiaensz 1m 1½ h
33r, Cornelis Toenisz ½ h, Bastiaen Jansz ½ h 7½ r en Jacob Jaspersz 1m 1h 83r
De Blomsweer 7½ m: Adriaen Jansz Hen 2m 2h 62½ r, Cornelis Baennen 10h 62½ r, Cornelis
Bastiaensz 1m 1h en de weduwe van Pouwels Ghijsz 2½ m
Dirck Hoffweghens weer 12m: Dirck Hoffweghen 3m, Cornelis Bastiaensz 5m 2h, Cornelis Baennen
4h 61r en Gerrit Ariens Speck 3m
Adryaen Jansz weer 6m: Adryaen Jansz 6m
Jan Flooren weer 6m: Jan Flooren 3½ m, Dirck Hoffweghen ½ m 70r, Berber Jans 1m 1h 25r en
Cornelis Dirckx 9h
Jan Cleijs Neelen weer 7½ m: Jan Willem Neelen 2m 77r, Gerrit Ariens Speck 1½ h 33r, Boeyen
Jansz 10h 46r, Cornelis Baennen 2½ m 73r en Claes Jansz 4h 61r
Buijen Bastiaensz weer 7m: Adryaen Pietersz 2½ m 75r, Bastiaen Cleijsz en Wouter Cleijsz tsaemen
3½ m, Herber Cleijsz 5h 25r
Heyltgen Vrancken weer 13m 4½ h: Adriaen Jansz Bellert 3m 3h 23½ r, Bastiaen Jansz 8h 45r, Arien
Meeusz 4½ m 83r, Cornelis Dirkx Manshert 3m 62r en Jacob Jaspersz 1m
Pieter Adryaen Damasz weer 7½ m: Pieter Toenisz 2½ m, Arien Toenisz 2½ m en Claes Jansz 2½ m
’t Waelweer 18m: Cornelis Huymensz 2½ m, Adryaen Dirckx 3m, erfgenamen van Jan Aeijen 4½ m,
Jan van Holst 7½ m en Roel Toenisz 3h
Den Bootsmansweer 18m: Jan Meeusz 6m, Claes Adryaensz Waert huyrt met Pieter Leendertsz
Bootsman van de heer van Papendrecht 12m
(naam ws. vergeten op te schrijven!): Cornelis Andriesz 5m, Arien Leenderts 3m, Boeyen Aertsz 2m
en de heer van Papendrecht (verhuurd aan Cornelis Andriesz) 5m

Jasper Meeusz weer 15m: Jasper Meeusz 15m ‘helemaal’
Cornelis Adryaens Plaets weer 23½ m: Cornelis Ariens vrsz 7m
Neeltge Keetsers weer 18m: de erfgenamen van Jan Ariensz Rouwen 6m, Jan Bastiaensz schout 3m,
Jan Jansz Holst 6m en Arien Ariensz 3m
’t Hofflant 16m: Willem Wiggertsz huurt 3m 1h, de oude schoutinne 6m 2h huur, Cornelis Ariensz
Brandewyn huurt 4m, Boeyen Aertsz huurt 7h en Jan Jansz Cloot huert 1½ m
’t Hockling weer 8½ m: Cornelis Meeusz 3½ m. Arien Meeusz & Jan Meeusz samen 5m
Stockx weer 11m: Steven Cleijsz 2m 1½ h, Pieter Jansz 2m 1½ h , Cornelis Meeusz 2m 5h, Jaepgen
Jacobsz 1½ m, Meeus Damasz 1½ m en Arien Meeusz 4h
Cornelis Syberts weer 24½ m: Willem van den Brouck heeft deze 24½ m en ze worden aan diverse
personen verhuurd
Claes de Waerts weer 9m: Claes Arensz waert 4½ m en Pieter Leendertsz 4½ m
De Spoelders weer 12m: Bastiaen Huygensz Tack 6m en Cornelis Jaspersz 6m
Gerrit Ariensz Plaet’s weer 6m: Gerrit Ariensz de 6m vrsz
Cornelis Huygenweer 10m: Cornelis Huygen en Bastiaen Huygen tsamen dese 10m
De Schoutsweer 9m: Geertgen Jans weduwe vd vrsz schout 7½ m en Jan Jansz Holst 8h
Adryaen Goverts weer 11 ½ m: wordt verhuurd aan de weduwe van Sebastiaen Jansz
Adryaentgen Poelen weer 11½ m: de kinderen (wees- is doorgehaald!) van Dirck Maertens 2m 2h
25r, Gerrit Ariens Plaet 2m 2h 25r, Cornelis Jaspersz 3m 5h en Cornelis Ariens Brandewijn 2½ m 1½ h
Cleys Coosijn weer 7½ m: weduwe van vrsz Cleys Coosyn 4½ m, Bals Aertsz 1½ m en Cornelis
Jansz 1½ m
Herman Huymens weer 12m: Cornelis Jansz Jongbloet 4½ m 1h 80r, Roelant Toenisz 3m, Cornelis
Coennens 3m en Cornelis Huymensz 1m 1h 25r
Adriaen Kints weer 12½ m: Adryaen Cleysz 2m ½ h, Cornelis Cornelisz Plaet 2m ½ h, Cornelis
Ariensz 8m 2h
Leendert Pietersz weer 11m: Leendert Pietersz vrsz 5½ m en Jacob Jaspersz 5½ m
Bals Aertsz weer 13m: Bals Aertsz vrsz 4m 2h, Gerrit Ariensz Plaet 4m 2h en Cornelis Cornelisz
Tuijlick 4m 2h
Jan van Driels weer 13m: Dirck Aertsz 7m, Arien Cleysz 1m 1h 20r en Arien Pietersz 4½ m 1½ h 30r
Jasper Cornelisz weer 11½ m: kinderen van Aeltgen Toenis 3m 5½ h 25r, Jan Willemsz 2½ m 2h en
de weduwe van Wouter Jaspersz 5m
Toen Jaeppen weer 7½ m: worden in eigendom gebruikt bij diverse personen
Cornelis Cornelisz Tuylickx weer 4 ½ m: Cornelis Cornelisz Tuylick vrsz gebr. alles
Adryaen Woutersz weer 10m: Adryaen Ariensz Maet 7½ m en Balten Aertsz 2½ m
Cornelis (of Cors?) Ariensz weer 12½ m: Cornelis Ariensz Plaet 3m, Arien Meeusz 2m 1h, Cornelis
Jansz 3½ m 1½ h, Arien Ariensz 2m 1h en Andries Leendertsz 1½ m
Jan van Holsten weer 11½ m: Jacob Woutersz en Jan Corsz tsamen 3m 5h, Balthasar Lijdius 3m 5h,
Willem Dirckx 2m 50r en Andries Leendertsz 1½ m 1h 50r
Dirck Bastiaensz weer 7½ m: de weduwe van de vrsz Dirck Bastiaensz 4m 2h 25r, Jan Corssen en
Jacob Woutersz 3m 25r
Adryaen Cornelis Foppen weer 9m: de vrsz Adryaen Cornelis Foppen 4½ m en Jan Bastiaensz
Schout 4½ m
Aey Plaet’s weer 11½ m: Adryaen Ariensz 6½ m 1½ h, t gemene land 4m 4h 50r
De Lange Griend groot 2 ½ m
Hierna volghen de merghentail vant nieuelant gelegen int westeyndt van Papendrecht
buytendijckx 18m 1½ h: 1e camp 2m 1h 34r gebr. Cornelis Balssen, 2e camp 2m ½ h 43r gebr. Bals
Aertsz, 3e camp 2m ½ h 25r gebr. Adryaen Cleysz, 4e camp 2m 1h 50r gebr. Jan Willemsz
Borgemeester, 5e camp 2m 1h 25r gebr. Cornelis Ariensz Brande Weyn, 6e camp 2m 1h 67r gebr. Jan
Jansz Cloot, 7e camp 2m 1h 25r gebr. Dirck Jansz Haeringh en 8e camp 2m 2h 46r gebr. Jan Jansz
Den Pelseroort gelegen tenden tvrsz nieuwelant, buytendijckx met het Roodesant, toekomend de heer
van Papendrecht voor 4 sestendelen, sheer van Rhoon 1/6e deel , de Alblasserwaert 1/12e deel en
dheer van Blocklandt 1/12e deel – is verpacht geweest voor 32gu, het sestendeel gelegen onder een
somercade welcke alsnu geheel is wech geslaghen ende wort om de grote costen verlaten etc.
De Tienden van Papendrecht toekomend de heeren van Sinte Maarien tot Uijtrecht de helft en
Cornelis van Blyenberch heer van Dortmonde de andere heft
De Visscherye is van de Prince van Orangien
De Boosem van Papendrecht 12m
Getekend door schout en schepenen van Papendrecht (geen datum, maar af en toe was sprake van
‘ing. 1626’) Jan Bastiaensz Schout (tekent zelf), Cornelis Huygen (merk), Cornelis Meusz (merk), Arien
Ariensz Plaet (merk), Toenis Ariensz (merk), Arien Jansen Ouden (tekent zelf) en Bastiaen Cleysz

(merk)
Ds.2. pakket (1 katern) Rekening van Pieter Schoeck, balliu. De rekening was overgelegd 2/4 1537
Stilo Curie Holl. en Schoock blijkt in het ambt te zijn bevestigd te Mechelen 6/7 1530. Interessante lijst
inkomsten en uitgaven die met de uitoefening van het ambt van baljuw in Zuid Holland te maken
hebben:
Ontvangsten bij criminele ende exempte saecken:

- Robbrecht Jacobss geb. Van der Gouwe, rabout, van de levende lyve ter doet gebracht
- Wouter Jansz van Ghoer, lyndraeyer wonend Schoonhoven, niet ter vierschaar gekomen
-Jan Gherytss stack Adriaen Baerthoutsz schout tot Waspick in de gebannen vierschaar
-Willem Claesz die ‘qualicken met syn vader geleeft hadde’
-Cornelis Jan Gerritsz van dat hij een man van Rosendael naeliep in syn eygen schip ende sloech hem
aen syn wangen
-Heylken Heynrickxdr wedue van Dordrecht die haer eygen kint vermoert ende in eenen sack
gesteecken ende inde nyeuwe haven geworpen hadde
-Cornelis Jan Gerritsz die zijn oom een dief noemde zonder bewijs
-Lauwerens Andriesz die een papenvrouwe dievegge noemde zonder bewijs
-Dirck Jacob Coenensoen alias Dirick Dirck Bruynesoen van Giessendam die de bode van Zuythollandt
ontweldigt heeft
-Wouter Woutersz Pronck te Amers die Harper Jans [dood]sloech en ballinck werd
-Frederick Pietersz alias Kant, gegeseld
-Ryck Michielsz geb. van Dordrecht, rabout, wegens bedelen en troggelen
-Peter Woutersz geb. van Oisterhout, rabout, wegens troggelen
-Jan Pietersz van der Heyde, in de wandeling Broecken, rabout, wegens troggelen
-Harmen Claesz speelman van Delft, rabout, wegens troggelen
-Adriaen Jacob Coenesz die met zijn broer de bode van Zuid Holland twee gevangenen afhandig heeft
gemaakt
-Govaert Jansz, gelegen over Maes, aan de Gelderse zijde x huisvrouw geheten Piroene Adriaensdr
geb. van Acxele, die de balliu op scryven van den hove van Utrecht heeft doen apprehenderen, alzoe
men seyde datze int Sticht van Utrecht een kint vermoert hadden; hij wilde niet ‘confesseren’, is
onnosel bevonden en zij zijn mitsdien ontslagen
-Michiel Jorysz egyptenaer, wegens diefstal van o.a. een coperen potte
-Laurens Jansz stal elzeboomen en verkocht deze in Breda
-Jan Nooten zei dat Jan Cuyl en Pieter Cuyl zijn goet ontstolen hadde
-Willem Jan alias Nooteboem die Jan Jansz van Dongen grove dief noemde en dit niet waar kon
maken
-Jan Cornelisz Hulzen van Breda die tegen/van de heemraden van ’s Gravenmoer zei dat ze ‘onrecht
en quade vonnisse gewesen hadden’
-Pieter Jansz van ’s Gravenmoer en Roel Wouter Smits van ’s Gravenmoer stalen jonge Elseboome uyt
het land van Jan Jacobsz
-Pieter Willemsz maakte ‘quaet gerucht ten huize van de schout van Waspik
-Willem Jan Goessen sloeg Willem Backers wedue, waerdinne in haar eigen huis op Heynenoirt (zijn
vader bet. 2 pont vlaams)
-Willem Jans van der Heye heeft hoyboomen boven de ‘besettinghe’ van land gevoerd
--Cornelis Jacob Seben wonende Ter Heyde, heeft hoy gevischt
-Adriaen Gerritsz timmerman van Rysoert sloech Dirck Phillips in syn eygen huys
-Michiel Wouterss die een priesters joncwyff voor ‘dieffachtige hoer’ uitmaakte en dat niet waar kon
maken
-Pieter van Aert voerde goed van het velde boven een bezetting [beslaglegging]
-Hanne Mary kan (?) van Deventer, die coorn ‘uyter luyde cloot’ nam
-Jan Jansz van Loopick smeet te Waspick een glas uyt
-Pieter Huygen van ’s Gravenmoer stal jonge elzen en verkocht deze in Breda
-Cornelis Jansz wagenaer die Jan Claesz ook wagenaar bij Alblas in zijn wagen met gewelt gereden
heeft tot die asse brac kende den wagen omme vyel
-Neelken Claesdr van Turnout die te Turnout, tot Heritals ende elders ‘als een scrobster die ziecken
luyden van der peste te bewaeren vermoert te hebben ende voerts die sterfte met toverien in anderen
huysen gebrocht te hebben zoe dat daer heele straeten uytgestorven zouden zijn – is onschuldich

bevonden
-van Aert Theusz bastaert van Emmerscheel, man van de voerscr. Neelken Claesdr van Turnout die
syn eygen vrou geaccuseert hadde en die ten rechtdage niet verscheen – ballinck ’s lants geleyt
-Jan Cornelisz uyten Hage by Breda waar hij zwart laken zou hebben gestolen
-Denis Jansz opt Veer, in verband met geweld gedaan aan Neelken Jan Matheuszwyf en haar
kinderen, die zijn goed uit het huis gehaald heeft
-Cleuwert Adriaensz die zijn joncwyf Lijnken Jans die ’s nachts naeckt in bed lach met een vorcke wilde
vermoerden; is niet verschenen; ballinck ’s lants geleyt
-Willem Willemsz den Coninck geb. van Bruessel die tot Branick [= Brandwijk?] Blanck Jan Cropel
doodde; geëxecuteerd met het zwaard
-Adryaen Joostensz uyt Zuyt Bevelant doodde te Hardincxvelt een wever; gecondemneerd om met het
zwaard berecht te worden
-Adriaen Woutersz van Bleskensgraeff zou een heemraadsbrief valselijk bezegeld hebben en de
namen van heemraden zonder hun medeweten vermeld hebben; gebannen.
Dikwijls staat er een bedrag bij van ontvangen boeten. Bij de post Uitgaven is regelmatig sprake van
Willem Jacobsz, cipier van de gevangenis te Dordrecht en van kosten die gemaakt werden om diverse
lieden te ‘apprehenderen’ om ze vervolgens in de Vuylpoort [te Dordrecht] vast te zetten. Zo werden de
hiervoor genoemde Frederick Pietersz alias Kant en Ryck Michielsz te Streefkerk gevangen genomen,
in Aertsberge Pieter Wouter Jegensz van Oesterhout, Henrick Henrick Mathysz van Mechelen en Jan
Pietersz van der Heyde als rabauwen. Etc etc.
Ds.2 pakket (1 omslag) stukken betreffende een proces voor het Hof van Holland tussen Steven
Willemsz vleischouder te Dordrecht en Adriaen Cornelisz impetranten, tegen de Vrouwe van
Papendrecht, 1547 Op 7 aug. 1547 begaven zich o.m. de Vrouwe van Papendrecht en Wouter haar
zoon op weg om een aantal zaken te inspecteren; genoemd o.a. Paep Jansz woning, het huis van
Adriaen van Houck en Joost Colven woning; Dirck Jansz oud 70 jr wonend Papendrecht, verklaart over
de visserij aldaar
Afschriften van diverse notariële verklaringen: 18/10 1547 Claes Ariaensz 70 jr, Ariaen Ariaensz 68 jr en
Cornelis Ariaensz 64 jr poorter te Geertruidenberg melden dat hen kennelijk is dat een Weyn Adriaens
getimmerd heeft schepen, buitendijks in Papendrecht, alwaar zij ook een huysken had, eveneens
buytendijks
9/10 1547 Dirck Jansz uit Papendrecht 70 jr had zijn vader horen zeggen dat op dat oude kerkhof toen
de oudendijk wel eer gestaan buitendijks dat nu water is, opgegraven zijn geweest sekere kisten met
doden; zijn vader is coster geweest wel 48 jaar lang
9/10 1547 Jan Baenenss 70 jr meldt dat hij zijn eigen huis heeft moeten afbreken door het inbreken van
de dijk; heeft ook gehoord van kisten en gevonden doodsbeenderen op het oude kerkhof daar die oude
kerk buytendijks lag
9/10 1547 Cornelis Philipss 80 jr: er stond vroeger ook een molen buitendijks
21/10 1547 Cornelis Hermansz wonend op de Oostendamme in de Zwijndrechtse waard, 80 jr, heeft
enige jaren in Papendrecht gewoond; hij kende Weyn Adriaensz met het huis waar hij zijn gereedschap
in legde, waar nu water is. Verklaring wordt afgelegd voor Mr Mattheus Henrickx, met als getuigen
Gielis Pouwelsz en Gerrit Gerritsz poirters te Dordrecht
2e katern informaties te Papendrecht genomen: 8/8 1547 Cornelis Aertsz poorter te Dordrecht 61 jr over
zaliger Steven Willemsz, een van de impetranten die 1 ½ jr geleden fuiken plaatste; de landerijen van
Papendrecht lagen altijd voor 700 morgen; Pieter Claesz te Dordrecht 50 jr; Cornelis Adriaensz
secretaris van de Nederwaard 60 jr; Wouter Pouwelsz wonend op Papendrecht 55 j heeft zijn vader
(die meer dan 80 jr oud is) horen zeggen etc etc. Ingelanden van Papendrecht: Adriaen Cornelisz,
Oude Rouckgen, Pouwels Pietersz, Meeus Adriaensz, Ghijs Harmensz, Pouwels Michielsz. Pouwels
Claesz 60 jr is eigenaar van 8m, Cornelis Gerritsz 32 jr, Jan Adriaensz 53 jr, eigenaar van 20morgen,
Jasper Jansz 38 jr, Cornelis Meeusz 40 jr, Joost Gerrits 36 jr en Adriaen Gijsz 36 jr, jegenw. Schepenen
van Papendrecht. Pieter Schoock was voogd van de Vrouwe van Papendreht; er was vonnis gewezen
op 24/10 1542 tussen Cornelis Cornelisz Enerzijds en de Vrouwe van Papendrecht A over de eigendom
van de Achterdijk. Claes Jordensz was wijlen waarsman in Papendrecht, 58 jr
Ds 2, pakket. Zie regesten 16/5 1531 en 12/7 1531, 2 charters geliasseerd.
1531 16/5 Brief van de stad Antwerpen. Cornelie van den Poele Jansdr wijlen, wittich wyf Jans van
Baer, coopman, onze poorter, machtigt haar man om in Holland op te dragen 1) 1/6e deel van uterlant
geheten de Pelsoert in Papendrecht en 2) 6m uterlant in Oostbarendrecht in het ambacht van de heer
Van Wassenaer, W land van Peter Damasz, O Cooman Willem Vastraetssoenslant. Getekend: Jan de

Keyser
1512 12/7 (bij cope in seker protocol van Dordrecht geregistreerd 21/7 1531) Wij Claes Thonisz scout
(zegel, onduidelijk), Cornelis Hermansz (zegel zwaar gehavend), Cornelis Adriaensz (zegel onduidelijk),
Jonge Neel Ariaensz, Jan Ariaensz, Pauwels Pietersz, Ghys Hermansz en Ariaen Meeusz scepenen in
Papendrecht, comp Jan van Bar als x Cornelia van den Poelel Jansdr met proc.brief van Antwerpen
d.d. 16/5 1531, draagt op aan Pieter Scoeck Willemsz balliu van Zuid Holland ende ruwaert van de
heerlijkheid Papendrecht, het 6e deel van de Pelseroert met visscherie. Vogelrie etc, zijn huisvrouw
aanbestorven bij dode van Cornelia Harman Coenendr
Ds 2, pakket. Advertissement…. Z.j. (1 deel) Advertissement den Hove van den Hove van Hollant
overgegeven bij oft van wegen Jr. Thileman van Muijlwijck heer van Papendrecht & Mathena impetrant
in R A ende om ontfangen te werden als appellant ter eenre op ende jegens Dyckgraeff ende
heemraden van Alblasserwaert gedaechdens ter andere sijden. Hele katern over:
– herstel defectueuse dycken inde vrsz heerlijkheid; Jr Thielman is de naeste en outste
manshooft…na overlijden van sijn moeder Jfr Elisabeth Schoock
– in 1583 was eenich defect bevonden aen enckele van de dijcken; de dijckgraef legde by
schouw oncosten op van ca 600 gulden 19 st 15 penn ten laste van de erfgenamen van Willem
Oom Thielmansz, in leven heer van Papendrecht, die kort tevoren was overleden
– deze schatting van ‘ongeschickt’ en had geen ander doel dan om de heerlijkheid Papendrecht
de voorouders van impetrant ‘affhandich’ te maken
– de schepenen die deze schatting deden hebben wel ‘twee dagen op de bijerbanck geseten en
estimeerden de heerlijkheid Papendrecht met hoge, lage en middel jurisdictie, visschery etc op
4114 gulden
– in 1578 waren tijdens de troubelen de dycken van Alblasserdam (sic) doorgesteecken tot
ontsettinghe van de stadt Gorinchem; Arent van der Hooch had aangenomen te maken en nu:
de pachten t.b.v. genoemde Van Muijlwijck (Jr Thielman dus) zullen een aanvang nemen 1/1
1625 eerstkomend etc
Ds 2, pakket (1 katern) Minnelijke schikking Adriaen van Muijlwijck en dijkgraaf/heemraden van de
Alblasserwaard, 1653. In 1624 was tussen die van de Alblasserwaert en zal. Jr Thielman van Muijlwijck
een transactie afgesproken waarbij Thielman vrsz de heerlijkheid Papendrecht aanvaardde, en waarbij
hoogdijkheemraden en dijkgraaf samen de dijken zouden onderhouden. Inmiddels is Jr Adriaen van
Muijlwijck, broeder van Jr Thielman en successeur als heer van Papendrecht. Hij krijgt 10.000 gulden
capitael die Jr Thielman op 15/11 1624 met een jrl. rente van 500 caroligulden etc.; ook zal de heer van
Papendrecht hebben: 1/12e deel van de Pelsert en hij zal te eeuwigen dage onderhouden de
Becksteygert leggende aen de oostsyde van het veerhooft. Op de rug van dit stuk staat: ontwerp van
Accoort 7/5 1653
Ds 2, pakket (1 stuk) Akte van boedelscheiding tussen de erfgenamen van Mr. Johan van Muylwijck,
1616. 20 januari 1616 Jfr Elisabeth Schoeck weduwe Mr. Johan van Muylwijck met haar kinderen als
Francois, Tielman, Willem en Adriaen van Muylwijck, Otto Hoynck x Jfr Anna van Muylwijck en Jfr
Margreta van Muylwijck (met haar vier broeders als voogden), verklaren bij blinde loting gedeeld te
hebben tot ieders voldoening
Ds 2, pakket (1 charter) Charter d.d. 14/6 1653 NB geen zegels. Johan Piggen balliu ende schout, Jan
Claesz de Bont en Jan Cornelissen van de Giessen schepenen te Papendrecht comp. Jr Adriaen van
Muylwijck heer van de heerlijkheid Papendrecht trp aan de heer Matheus Pompen heer van
Nederslingelant, balliu van Zuyt Hollant en dijkgraaf van de Alblasserwaart 1/12e deel aen Pelseroert,
oost 1/12e deel toebehorend Jfr Maria van de Loo vrouwe van Blocklant ofte haer erfgenamen
Ds 2, pakket (1 charter) Octrooi om te disponeren voor Elisabeth Schook weduwe van Mr Johan van
Muylwijck etc., 1611. NB met geschonden zege van de Staten van Holland. 14. december 1611
(getekend: J. van Oldenbarnevelt) – dit is precies wat omschreven werd. NB Johan van Muylwijck was
advocaat voor het Hof van Holland.
Ds, pakket (1 stuk) Akte waarbij Gerrit heer tot Assendelft etc. aan zijn erven en nakomelingen in
eeuwige erfpacht overdraagt de visserij in de Merwede etc., 1532. NB afschrift 17e eeuw. Gerrit heer tot
Assendelf, Heemskerck, tot Cralinge, ridder, trp aan Jfr Aernd van Duyvenvoorde weduwe Mr Floris
Oom van Wyngaerden en Jfr Aechte van Swieten weduwe van Pieter Schairt in ewige erfpacht

visscherye in de Merwede beginnende vant hooft van dat Papendrechtse veer etc, ingaande 1 oct.
1532. Afschrift d.d. 28/10 1623, N. Broechuysen notaris pub.
Ds 2, pakket (1 stuk) Regest d.d. 21/10 1567. 21 oktober 1567 voor schout en schepenen van
Papendrecht compareren Jacob Jacobsz 57 oft 58 jr oud, Ariaen Jacobsz 43/44 jr oud en Claes Jan
Banensite 50 jr oud v.t.v.v. Mr Willem Schoeck Thielmansz. Jacob Jacobsz meldt dat hij met Adriaen
Jansz de Deckerssoen, beyde van Alblasserdam, sijn vennit twee maanden terug door bevel van
Ariaen Jacobsz en Cleis Jan Banenss beyde van Papendrecht seeckere rysch gehoeden heeft, ruycht
en riet gesneeden heeft aan de zuydsyde van de Roedesant; Ariaen Jacobsz vrsz huyrde van Steven
Willemsz Rys etc. Met de opgedrukte zegels van Wouter Oem Boudewijnss Z (dwarsbalk, boven 7 of 8
blokjes?, ben..?) voor de heer van Papendrecht , Cornelis Meeuss Z (geschonden) en Cornelis
Gerritsz, Z (boven onduidelijk, vogel? onder twee rozetten)
Ds 2, pakket (1 stuk). Verzoekschrift voor de Hoge Raad van Holland en Zeeland van Mr Johan van
Muylwyck in proces tegen de heemraden van de Alblasserwaert en de erfgenamen van Jacob Cool
Adriaensz etc, 1597. 3 oktober 1597, Mr Johan van Muylwijck als x Jfr Elisabeth Schoock enige dr,
erfgename en leenvolger van Mr. Willem Schoock en mede-erfgename van Willem Oom Thielmansz in
leven heer van Papendrecht – versus de erfgenamen van Jacob Cool Adriaensz in leven dijkgraaf van
Papendrecht etc.
Ds 2, pakket (1 omslag) Testamentaire disposities van Francois van Muylwijck, 1633, 1646 en 1648. Op
perkament voor notaris Joris Boslandt ter Goude comp. 27/8 1633 de heer Fr. Van Muylwijck jeg.
wonend Dordrecht en revoceert eerder testament voor notaris Jacob Simons 10/2 1617; al zijn goed zal
succederen op de jonkheren Tielman, Willem en Adriaen van M zijn broers en op de juffrouwen Anna
en Margreta zijn zusters. Afschriften; 8/7 1646, volgens octr. van 22/3 1645, Fr. Van Muylwijck legateert
Aeltgen Crijnen 150 car.gu te harer lijve; genoemd wordt accoord met Aeltge van 2/7 1646 dat zij
‘samen zullen huys houden’; eerder testament is van 28/8 1633. Op 28/8 1646 testeert Frans als
inwoner van Amersfoort voor notaris Johan van Ingen aldaar (ocr. Hof van Utrecht 22/3 1645),
getuigen: Helmich Jansz van Huyssteen, Hans Vervoort (merk) en Thys Corss. Op 16/10 1648
compareert voor notaris Johan van Ingen te Amersfoort: Franck van Muylwijck jeg. wonend alhier, ziek.
Hij noemt eerder testament voor Joris Boslandt ter Goude 27/8 1633 en nog een besloten testament
van 28/8 1646 welke allen van waarde blijven. Hij legateert Aeltge Crijnen 750 gulden waarvan 375 gu
als laatste termijn hem toekomt van Blasius van Haerlem inzake de verkoop van 3 morgen 521 roeden
in o.a. Moockhoeck en Treckdam. Getuigen zijn Helmich Jansz van Huyssteen, Claes Petersz
schoenmaecker en Warnaer Brouwer. Op 6/11 1648 compareert bij notaris J. van Ingen te Amersfoort
Aeltgen Crijnen die codicil levert van zaliger Fr. Van Muylwijck – gedaan in zijn sterfhuis, met als
getuigen Anthonis Jacobsz en Ghijsbert Jansz, mede in aanwezigheid van Adriaen van Muylwijck en
Cornelis Hoijnck
Ds 2, pakket (1 stuk). Akte waarin Adriaen van Muylwijck heer van Papendrecht verklaart verkocht te
hebben aan de heer van Slingelant 1/12e deel in de Pelsert, 1653. En wel voor 500 gulden; het was
hem aangekomen ‘bij accordt met die van de Alblasserwaert’, zonder nadere datum
Ds 2, pakket (1 stuk) Geschiedkundige aantekeningen betreffende de heerlijkheid Papendrecht 17e
eeuw [wsch. eerder 16e eeuw)
- de heerlijkheid Papendrecht werd verlaten bij de kinderen van heer Arent van Gendt en bij de
grave van Holland aenvaert omdat zij 5 jr na dode van Arent niet was verheven – toen verkocht
aan heer Gerrit van Assendelft om 100 pond door hertog Philips van Bourondië op 10 januari
1462
- Tielman Oem Godscalcx heeft de vrsz heerlijkheid van Papendrecht gekocht van Ghysbert van
Hemmerten en wert gelevert bij willige condemnatie voor het Hof van Holland 23/11 1485;
leenbrief + coopbrief voor het gerecht van Papendrecht is van 6/12 1485
- Goetscalck Oem ontving het na opdracht van zijn vader Tielman 19/8 1488
- Jfr Belye Oems erft het van haar vader Godschalck blijkens een brief van 20/10 15…. (1500?)
- Bouwen Oem erft van zijn nicht volgens leenbrief van 12/2 1534
- Wouter Oem beleend na dode van zijn vader Bouwen en met consent van zijn moeder Maria
Moermans als douwarie 21/9 1541
- Willem Oem erft na dode van zijn oom Wouter, verlijbrief is van 14/11 1570 en hij sterft 23/8
1583 ende wert de vrsz heerlijkheid bij zijn vrunden verlaten anno 1583, waren dus in dat
geslacht 98 jaren

-

Reynier van Hemert dyckgrave van Alblasserwaert was de dijck bij heemraeds vonnis
aengedeyld om die te doen maken 3-/1 1513
Noch twee acten van 28/3 en 27/3 1464, vonnissen aan de dykgrave om de gebroken dijken te
maken; genoemd heer Jan Knobbout

Ds 2, pakket (1 katern) Taxatie der goederen gekomen van Mr Jan van Muylwijck 1615. Pryseringe van
alle landen de gemene erfgenamen van Mr Jan van Muylwijck toebehorende:
- Voorburch: Beatris 14, Mr Dams 13, Valck Jans 6, Tymen Korss 7 en Pieter Corneliss 13
- Pynaecker: Joris Toniss 5, een bogaertgen 100roe
- Charloys: Dirck Witten 4-262, --- uitgors, een kenpworfgen, Soetelieff 10
- Reyerwaert: Gerrit Arients 3-450
- Spyckeniss: Backer 2-300, Heerman Lenaerts 4-300
- Gootschallixoort: Michiel Joppen 7-159, Marichgen Cornelis 3-261; het Gors tot 24 schoer
- Heynenoort: Jacob Saren 16
- Mynsheerenlant: Arye Willemss 14
- Blaexe Zomerlandt: Aryen Hoffman 1-60, Kraft
- Opten Houckxen gront: Pieter Lenaerts
- Oost Somerlant: Aryen Kloet 7-196, Aryen Pieters 6-546, De Bruynen 3-104, Cornelis Isbrandt
2-289, Aryen Dircx 2-442 en Aryen Dircx 4-50
- Bonaventura: Aryen Jacobs, Aryen Pieters, Aryen Jacobs, Aert Boenders en Jacob Lenaerts
- Den Moockhoeck: de mandemaecker 7-150, Jasper Toniss 2-0 en nog een paar kleine
Cavel A gevallen 19/12 1615 op Jfr Margreta van Muylwijck nl. 15 morgen te Voorburg, gebruikt
Beatris Hubrechtsz, 6m 546roe Somerland gebr. Arien Pietersz, 4m 477roe Somerland gebr. Arien
Dirckx, 3m 104roe Somerland gebr. De Bruyn, 2m 289roe Somerland gebr. Cornelis Isbrants + nog
700 gulden van Cavel F en 100 gulden van Cavel B
Ds 2, pakket (1 omslag) nr.2. Akte betreffende de verhoging van diverse landerijen in de heerlijkheid
Papendrecht. Informatie ingewonnen bij N.Cannoije advokaat voor den Hove van Holland t.v.v. de
heren van de Rekening van de Grafelijkheid Holland en van Jhr Adriaen van Muijlwijck heer van
Papendrecht op de respective steecken en het optrecken ende emmoveren van deselve opden 5en
meert 1653: 1) op den Stock Steeck, 2) de stadts steeck genaamd de Nyewe Steeck (genoemd wordt
het huys te Merwe), 3) de Steeck geheten de Schuyterie wesende de 2e Steeck van de stadt, 4) de
Steeck geheten het Nanne Gadt, 5) de Steeck geheten de Couck Jutjes die nu bevist wordt bij Thonis
Jaspersz, wesende de Steeck van de heer van Goudriaen leggende neerwaerts voorbij het veer van
Papendrecht tusschen het Roo Sant en den Papendrechtsen dijck
Ds 2, pakket. Taxatierapport der onkosten te maken voor de vervaardiging van een zomercade aan de
Pelssen, 1624 (1 stuk) nr.3. Door de ondergeschrevene gesworen landmeter (tekent: J. Sijmonssen
Indervelde) t.v.v. Jhr Pieter van Duyvelant heer van Roon en Pendrecht en Jhr Tielman van Muylwijck
wordt bemeten: 1) het cadijckxken opte gront van de Pelsser 250roe lang (860 gu), 2) de Nyewe dijck
230 roe 455 roe en 3) de buyten gorssing, samen 3 morgen 240roe
Ds 2, pakket. Besloten testament van Thielman van Muylwijck heer tot Papendrecht en Matena. 1637
(1 stuk) nr.4. 2 mei 1637 testeert Thielman van Muylwijck heer van Papendrecht en Mathena (octr.
Staten van Holland en West Vr. 19/9 1636) en benoemt tot enig univ. erfgenaam zijn broer Jhr Adriaen
van Muylwijck of na diens overlijden zijn andere broer Jhr Willem van Muylwijck of na diens overlijden
zijn zuster Jfr Margartitha van Muylwijck – getuige is D. Eelbo, notaris. Op 17/8 1648 wordt te
Papendrecht door Jhr Adriaen van Muylwijck en Anna van Muylwijck, in het bijzijn van de heren
Cornelis Hoynck en Francois van Muylwijck, dit testament geopend. Voorts bevat dit stuk de acte d.d.
2/5 1637 verleden voor notaris D. Eelbo te Dordrecht waarbij Jhr T. van M. voornoemd z’n besloten
testament in bewaring geeft. Getuigen: Pleun Cornelisz, schepen te Papendrecht (merk) en Cornelis
Cornelisz (merk) mede aldaar woonachtig
Ds 2, pakket. Sententie Hof van Holland in geschil tussen Gerrit van Assendelft en dijkgraaf +
heemraden van de Alblasserwaard, 1564. NB met genealogische aantekeningen Van Assendelft (1
katern) Gerrit van Assendelft had van de hertog van Bourgondië de heerlijkheid Papendrecht gekocht
om die te leen te houden van de graaf van Holland. Wijlen heer Aernt van Gent bezat deze heerlijkheid
eertijds en daartoe behoorde 35 morgen die ook verkocht werden en waarbij ‘dijk’ hoorde. Zekere
visserij in de Merwede, te beginnen voor de mond van de Gyssen, streckende nederwaerts totte
haeven van Alblas, behoorde altijd aan zaliger Willem van Besoijen, oudevader van eyscher’s wijff en

sijn voorvader – het clooster Eemsteyn had dit ooit in erfpacht van de grafelijkheid van Holland etc. Op
20 juli 1564 worden als heemraden [kennelijk van Alblasserwaard] genoemd: Gerrit Dirckx, Willem
Akerlaeck Willemsz, Claes Ghysbrechtsz, Claes Jansz, Floris Bottesz, Pieter Doel, Gysbrecht van
Langerack, Gerrit Ghijsbrechtsz, Willem Akerlaeck, Wouter Heynrickx, Simon Gerritsz, Broenys van
Blocklandt en Dierick die Hoge. Op de achterkant staat:
- Gerrit heer tot Assendelft, tot Assemburg, Heemskerck etc, tr. vrouwe Beatrix van Arckel van
Dongen ende Dalem, vrouwe van het land van de Wale, van Besoijen, ambachtsvrouwe van
Heynenoirt; zij lieten na als enige zoon:
- Heer Nicolaes heer tot Assendelft, tot Assemburg, Haerlem, Heemskerck, Castricum etc, tr.
vrouwe Alith van Arckel, van Kyffhoeck, vrouwe tot Goudriaen, van de lande van de Leck, tot
Hooningen, Cralingen; ambachtsvrouwe van Hendrick Yden Ambacht en Oudelantsambacht; zij
lieten na als oudste zoon, “mijn outoom”:
- Heer Gerrit heer tot Assendelft, Assemburg, Haerlem, Heemskerck, Castricum, Hooningen etc
deze heeft in 1532 onze visserij in ewige erfpacht uitgegeven, beginnende vant hooff van dat
Papendrechtse veer tot Waelsmonde ofte Alblasserdamse haeven toe
Ds 2, pakket. Brief van de Staten van Holland aan de dijkgraaf en heemraden van Alblasserwaard
wegens de heerlijkheden Hardinxveld en Papendrecht, 1600 (1 stuk). Men (= Willm van Santen
namens die van de Rekening van de grafelijkheid van Holland) nodigt dijkgraaf en heemraden van de
Alblasserwaard 29/8 1600 te Den Haag uit voor overleg op 11 september 1600 voor de middag, over de
kwesties Papendrecht (verhoging en onderhoud van dijken) en Hardinxveld (dat noch tot Zuid Holland,
noch tot het land van Arkel behoort)
Ds 2, pakket. Taxatie der landerijen onder Papendrecht en Matena z.j. (1e kwart 17e eeuw?) (1 katern).
Deze taxatie kan volledig bezien worden naast een eerdere lijst uit 1626; er lijken in die eerdere lijst
leesfouten door de afschrijver te zijn gemaakt, zoals: Cornelis Ghyswijns weer = Cornelisz Ghysz Vlijms
weer! Er wordt nu geconstateerd dat de totalen niet sporen: het redres geeft als rekensom voor de drie
kwartieren 912 morgen5 hond en 594 roeden, terwijl de Gaarboeken geven 778 morgen 3hond. 134
morgen 3hond en 94 roeden liggen dus niet in de jurisdictie van Papendrecht…een ‘merckelijck abuys’
Ds 3,1. Memorien en advertissementen van rechten gedaan etc, in de zaak tussen Jhr Adriaen van
Muylwijck heer van Papendrecht en Mathena impetrant – tegen procureurs generaal van het Hof van
Holland gedaagde. Gaat over het verschil in aanslag van morgentalen zoals beschreven in het vorige
nummer
DOOS 4
Bevat omslagen gemerkt: ds. 2, pakket
ds.2, pakket: charter dd 25-7-1433. NB met 19e eeuws afschrift, 1 charter, 1 afschrift
Vrederic die Hoghe Gadenzoen, Gherijt die Hoghe, Gherijt Gheenensoen, Willam Akerlaet van Santen,
Willem Akerlaet Janssoen, Jan van der Werve, Coppaert Gherijtssoen, Ocker Willamszoen, Bertout
Bruninxsoen, Ghijsbrecht Pieterszoen, Daem Willemszoen, Jan Bodt ende Dirck Aenszoen,
dijckheemraden in Alblasserwaard bekennen dat voor hen kwam: Aernt van Ghent, ridder, heer tot
Ghiessenborch, die verklaart aan dijkgraaf Pieter Danelssoen 100 Bergoense scilden te betalen, volgen
voorwaarden. Bezegelde willeceur-brieff dd 25-7-1433 (veel zegels, deels in takt;)
ds. 2, pakket: inventaris der roerende en onroerende goederen van mr. Jan van Muijlwijck en diens
weduwe Elisabeth Schoock, ca. 1610, 1 katern
In dit inventaris wordt eerst verwezen naar de huwelijkse voorwaarden dd 19-7-1571; er is onder meer
sprake van de volgende onroerende goederen en losrenten:
15 morgen 200 roeden land te Voorburg
5 morgen 300 roeden in de Lyer
1 morgen in Wassenaar
de helft van een woning met 20 morgen 300 roeden in Dirck Smetskens lant
erfpacht tot Delft sprekende op Michiel Cornelisz
losrente sprekende op Jan Oom Jansz
losrente sprekende op With Stevensz tot Delffgaeu

losrente sprekende op Arien Aertsz in de Ketel
3 morgen 450 roeden in Heijnenoort
8 morgen 100 roeden in Heijnenoort
4 morgen 50 roeden in Heijnenoort
de helft van 7 morgen 300 roeden in Out Ryderwaert
9 gemeten in Spijckenisse in Brabant
3 morgen in Spijckenisse
losrente sprekende op Claes Brantsz in Bleskensgraeff
losrente sprekende op Jacob Smoutsz in Dordrecht
3 morgen Oostrijen
4 morgen in Volgerlant van Grijsoort in de Sandeling
1/2 morgen in Voorschoten
4 morgen 450 roeden in Langewech in de Louwer
een halve woning met 20 morgen in Bleskensgraeff
losrente sprekende op erfgenamen van Elisabeth van Muijlwijck
3 morgen 300 roeden in de Sijdewijn bij die van Dordrecht
een spiker met wijnkelder in Dordrecht
huisje aan Groote Kerckhoff [te Dordrecht?]
huijs naast het huis dat zijn [= mr. Jan van Muijlwijck] vader placht bewonen [idem]
tuin met huisje in Herman Thijsstraat (?) [idem]
huijs genaamd Den Hout [idem]
losrente sprekende op mr. Aernt van de Hooch
Voorts goederen die voornoemde Jan van Mijlwijck geërfd heeft van zijn broeder Adriaen de Gorter, te
weten 1/3 deel in onroerende goederen te Bonaventura, Godschalcxoort en Spijckenisse en goederen
die hij van zijn broeder Thielman van Waerlant geërfd heeft oa losrente sprekende op Pieter Pietersz
Post in Voorburg, losrente sprekende op Elisabeth van Muijlwijck
De aanbreng van Elisabeth Schoock bestaat onder meer uit:
22 morgen in Hendrik Iden Ambachtsheer
losrente sprekende op Sijmon van Gesel in Dordrecht
losrente sprekende op Elisabeth van Muijlwijck
losrente sprekende op Herrij (?) Lowijs
losrente sprekende op Henrick van Hijsvelt
losrente sprekende op Jacob Sijmonsz in Dordrecht
losrente sprekende op Dirck Joost Coenen in Rijsoort
losrente sprekende op Mariken Maertens weduwe wijlen Willem de Jongedochter
losrente sprekende op Maerten Jansz
losrente sprekende op Cornelis Adriaensz, ambachtsheer van Alblasserdam
Voorts goederen die Elisabeth Schoock geërfd heeft van Geertruijt van Amersteyn
De onroerende goederen bestaan uit goud- en zilverwerk, juwelen, linnengoed, meubels, schilderijen
etc. in totaal beslaat dit inventaris ca. 92 pag.
ds. 2, pakket: huurcontract voor Neel Ariaen Jansdr wegen het land genaamd het Roode Sandt
(Papendrecht), 1550, 1 stuk
Een huurcedulle dd 18 mei 1550 (op rugzijde staat als datum 8 mei 1550), waaruit blijkt, dat mr.
Thielman Schoock Pietersz dat Roede Sandt, dat altijd annex is geweest aan den Pelseroort, heeft
verhuurd gehad voor drie vijfde delen aan Neel Ariaen Jansdr voor 20 gulden. Ondertekend door
Maerten Aeriaenszoon secretaris in Papendrecht.
ds. 2, pakket: akte van huwelijks voorwaarden tussen mr. Johan van Muijlwijck en jvr. Elisabeth
Schoock, 1571, (1 stuk)
19 juni 1571: mr. Willem Schoeck, raad en pensionaris van Dordrecht, met mr. Boudewijn Jacobsz,
raad als man en voogd van Alyt van der Eempt Pietersdr. ter ene en Adriana van Muijlwijck weduwe
van wijlen Frans Adriaensz de Gorter, geassisteerd met haar zwager mr. Dirck van Veeckesteijn en
Thielman Gorter haar zoon ter andere zijde, volgen de huwelijkse voorwaarden voor Jan van Muijlwijck
en jvr. Elisabeth Schoeckdr. van de voornoemde mr. Willem Schoeck (tekst in kopie dd 22-8-1611)
ds. 2, pakket: akten betreffende mr. Willem Schooock, dijkheemraad van de Alblasserwaard wegens
diens gerechtigheid in het land genaamd het Roode Sandt in het gerecht van Papendrecht, 1571 (1

omslag)
Akten zijn gedateerd 9 mei 1571 en betreffen verklaringen, dat mr. Willem Schoock mede eigenaar was
van Het Roode Sandt onder Papendrecht en dat aan hem was toegestaan door dijkgraaf en
heemraden van de Alblasserwaard het Roode Sandt te mogen naasten mits daar voor betalende voor
schaftgeld zoveel als het gemene land betaalde.
ds. 2, pakket: Afschriften van akten uit diverse archieven en publicaties betreffende de heerlijkheid van
Papendrecht en de geslachten Oem en Van Muijlwijk 1570-1574 en z.j. (1 omslag)
Afschrift 14-11-1570: Willem Oom, heer van Papendrecht, wonende te Dordrecht aanbestorven door
dode van Wouter Oom, heer van Papendrecht, zijn oom de volgende percelen van lenen: eerst de hoge
en lage heerlijkheid van Papendrecht met alle toebehoren (de beterschap van 't derde deel van het
veer, de nakoop, de visserij, de tienden van Pelgersaerde en de beterschap van Mathena), item de helft
van 6 viertelen land met de steenplaats in Oudekerk (volgen belendingen)
Afschrift 16-7-1574: Aantekening betreffende Willem Oom Hermansz, Peter Alewijnsz en Claes Jansz
timmerman, Jan van Multich (?) Mathijsz, waardsman van de Overwaard en landen van Arkel, Cornelis
Jansz als heemraden van de landen van Liesveld, Herman Gijsbertsz als heemraad van de Nieuwe
Giessen en Jan Doenen als heemraad van Hardinxveld mitsgaders Job Pietersz met Zeger Adriaensz
als heemraden vanwege het gemeen land van Gorinchem. Voorts over Marichen huisvrouw van
Bouwen Oom, heer van Papendrecht en Cornelis Oom, lakenkoper
Afschrift 3-9-1574 betreffende Elisabeth van Muijlwijck en Jan Oom Jansz.
Voorts tekst (z.j.) over het Huis te Papendrecht.
ds. 2, pakket: Akte van bewijs van de eed van trouw aan de Staten van Holland door mr. Jan van
Muijlwijck, 1576 (1577), met afschrift van de gelofte tekst. (1 stuk)
Jan van Muijlwijck legt eed af aan de handen van jhr. Willem van Zuijlen van Nyvelt, schout van
Dordrecht, akte dd 11-1-1576. Op 14-1-1577 verlenen staten van Holland toestemming aan Jan van
Muijlwijck om goederen te aanvaarden.
ds. 2, pakket: Testament van Willem Oem, heer van Papendrecht, 1583 (1 stuk)
Op 23-8-1583 testeert Willem Oom, heer van Papendrecht, ziekelijk te bedde liggende; prelegaat voor
Willem Schoock van 7,5 morgen land, leengoed onder Cappel op Dijssel [Cappelle aan de IJssel],
bruiker: Crijn Jacobsz en 24 morgen leengoed onder Ouwerkerk boven de kerk, bruiker: de jonge Jan
Foppen tot Ouwerkerk
prelegaat voor NN Godschalken van het halve veer, leengoed gelegen onder Papendrecht; voorts
prelegaten aan Marijke, Adriaentje, Fijken en Engelken Damensdrs, aan Barber Woutersdr, aan
Marijken, zijn jongewijff, aan Marijke Cornelisdr, die zijn jongckwijff is geweest, aan Willem Dircxz Stoop
weert in de Drie Coningen. Zijn erfgenamen zijn de naaste vrunden van vaders en moeders zijde tot in
de vierde graad.
ds. 2, pakket: Transportbrief [1571] van een zesde deel van den Pelseroordt met een zesde deel van
Rooden Sanden en regest dd 18-6-1585 ten behoeve van mr. Willem Schoock Tielmansz. NB Met
zegels der oorkonders, 1 charter, 3 zegels
Voor Martinus Dircksz, schout, Cornelis Dircksz Cozijn en Jan Joostensz schepenen binnen de
heerlijkheid Papendrecht compareerde mr. Willem Schoock Tielmansz en hij vertoont een extract van
een transportbrief van 23-3-1571, die woordelijk wordt overgenomen en waaruit blijkt dat Willem
Schoock Thielmansz. Pensionaris van Dordrecht ontvangen heeft van Heijndrick Schoock Tielmansz,
zijn broeder een zesde deel van de Pelseroerde met een zesde deel van Roeden Zande.
ds. 2, pakket: Testament van mr. Johan van Muijlwijck en juffr. Elisabeth Schoock, 1594. NB Met
afschrift (1 omslag)
Op 17-10-1595 testeren mr. Johan van Muijlwijck, gaande en staande en Elisabeth Schoock, ziekelijk te
bedde liggende. Zij lijftochten elkaar onder voorwaarden van inventarisatie van alle onroerende

goederen alsdan in de boedel zijnde ten overstaan van Tielman de Gorter van Waelant en jhr. Johan
Persijn als naaste vrunden en voogden. Elisabeth Schoock legateer aan Frans van Muijlwijck haar
oudste zoon 9 morgen in Hendrik Ido Ambacht, leengoed van de huize van Althena als heren van de
Lecke etc.
ds. 2, pakket: Charters wegens het land De Pelsaert te Papendrecht, 1504-1526. NB Met gedeeltelijk
afschrift van charter uit 1526. Charters getransfigeerd (1 stuk)
[NB veel zegels, deels in takt]
Samenvatting van de tekst van charter dd 10-1-1526: Claes Thonisz, scoudt, Cornelis Adriaensz en Jan
Ariaensz, scepen in Papendrecht oorkonden dat voor hen gecompareerd is Cornelis Pieter Hendricksz
en Ariaen Cornelisz als voocht van Anna Cornelis Pieters weeskint en zij hebben gezamenlijk verkocht
aan Cornelis Dircksz van Papendrecht en dat vanwege Pieter Scoeck Willemsz, baliu van Zuijd
Hollandt en oick tot dier tijt ruwaert der heerlijckheijt van Papendrecht die gherechte helft van den
Pelseroort met alle sijne toebehoren voor 44 pont groot Vlaemsch
ds 2, pakket: Testament van mr. Thielman Scoock Peterssoene en zijn vrouw Oeda van Beningen,
1572 (paasstijl 1571) (1 katern)
Testament voor schepenen van Dordrecht (Cornelis van Driel Claessen, Jan van Bol heere Jacopsz en
Jacop Oem heere Jacopzoen) dd 15-9-1544: mr. Thielman Scoeck Peterszsoen, stadthouder van Jan
van Drenckwaert, schoudt deser stede en joffr. Oeda van Beringen echtelieden; kinderen worden
geïnstitueerd in de legitieme portie van de helft van de goederen. Zij lijftochten elkaar en legateren ook
aan Willem Scoeck, zoon en Henrick en Godschalck Scoock, zonen en Mariken Scook, dochter. Op 198-1576 collatie van extract van dit testament
ds. 2, pakket: Testament van mr. Johan van Muijlwijck en diens echtgenote jvr. Elisabeth Scoock, 1609
(1 akte)
DOOS 5
Ds 3, groene doss. Staat der goederen nagelaten aan Hendrick Hoynck Dircksz, door Dirck Hoynck,
Maria Oem Danielsdr en haar moeder Maria Boucquet, 1617-19 (1 omslag).
Cavelcedulle voor Henrick Hoijnck in 1617, landerijen:
- 12m 365roe in het Oudeland van Puttershoek, leen van de ambachtsheerlijkheid P waarvan 2m
85roe uitgegeven in erfpacht aan diverse personen; gebr de weduwe van Jasper Cornelisz 2m
456roe en de weduwe van Cornelis Adriaensz 7m
- 5m onder Maesdam, gebr Jan Maertensz
- 7m in Heerjansdam gebr Adriaen Teusz 5m en Wouter Jansz 2m
- 2m in Oostbarendrecht gebr. Gleijn Adriaensz
- 1m 275roe inde Polder gemeen met de HGeest ter grote kerk in Dordt, gebr Dirck Adriaensz
Foncker
- 195roe in St Anthonispolder gemeen met de HGeest, gebr Cornelis Dircksz
- 2m 566 roe op grond van Puttershoek onder dijkage van Bonaventura – wesende de helft vd 8e
cavel, gebr Cornelis Adriaensz op Puttershoek onder meer andere partijen
Gekomen van Maria Boucquet, der weeskinderen oudemoeder:
- 9m 3h in Nieuw Rijderwaard, gebr Adriaen Maertss a/d Drogendijck
- 3m 450roe in Oostbarendrecht gebr. Gerrit Aertsz
- 3m 1h in Oostbarendrecht gebr Aeriaen Ellerden a/d Drogendijck
- 3m 35roe in Oostbarendrecht gebr. weduwe van Adriaen Jacobsz
- 3m 438roe int Maesse Nieulant, bij de voogden aangekocht van Arent van Gouthouven als
gemachtigde van Jfr Elisabeth van der Mijle
Renten:
- 2x op de stad
- op huys opt Groote Hooft geheten Calis, toebehorend Reynier Adriaensz
- op 7m 5h in Neer Slingelant toebehorend Herber en Aert Cornelisz
- op 5m in Wijngaarden, bet Bastiaen Melss
- op 8m in Gyesen Nieukerck, bet de wedue van Hubrecht Adriaensz

-

op de Brouwerij tWitte Cruys toebehorend Adriaen Gerritsz Hoogeveen
op 3m 520roe in Ridderkerk toebeh. Adriaen Koosz
op huys bij de Nieue Haven geheten de Croon, toebeh. Staes Jacobsz lindrayer
op huys bij de Nieu Brugghe geheten de Cleynen David, toebeh. Jan de Prins
op de Domeynen van Zuid Hollad 2x en 3x
op huys bij Spoijstrate naest de Twee Bijlen toebeh. Cornelis Adriaensz lakenkoper
op huys bij de Grote kerck toebeh. Samuel Jansz Noortzy. Backer
huys opde Vogelmert toebeh. Adriaen Adriaensz van Ammeroy, beenhacker
5m 2h int Oudeland van Stryen bet. door de erfg van Joost Cornelisz Spruyt en Simon Boschart
tot Haerlem
Renten gekomen van Jfr Maria Boucquets:
- 1x op de stad en 1 x op de Domeynen van Zuyd Holland
- huys op steechoversloot toebeh. Elisabeth Beaumont
Custingbrieven en obligatiën:
- custingbrief vant huys aent Grote Hooft verleden bij Boudewijn Conincx
- custingbrief v/h vercofte huys in Steechoversloot, verleden bij Govart Roouers
- obligatie t.l.v. de erfg van Jfr Maria v/d Mijle onder de obligatie van Job Damasz van Slingelandt
hare rentmeyster
- obligatie sprekende t.l.v. Adriaen Cornelisz van Roijen waersman van Nieu Cromstryen
- obligatie t.l.v. Tuchthuys te Dordrecht
- obligatie t.l.v. Jacob Stoop als geauthoriseert bij burgemeesters en regeerders van Dordt
Al dit wordt uitgesplitst in Cavels A, B en C [nl. tbv de drie weeskinderen] op 12/10 1617 compareren
voor Henrick van Naerden notaris te Dordrecht, Damas Bartoutsz amb.heer van de Sandeling, Herman
Oem, Thomas Pietersz v/d Hoonaert raedt in wette deser stede en Mr Willem Boucquet der rechten
licentiaet ende advocaet als voogden over Henrick, Daniël en Geertruyt nagelaten kinderen van Dirck
Hoynck en Jfr Maria Oem Danielsdr beyde zaliger (hun testament was van 30/1 1606) en ook erfg. van
zaliger Jfr Maria Boucquets hvr was van Daniël Oem (test. 31/12 1602). Henrick krijgt cavel A, Danyel
cavel B en Geertruyt cavel C; gedaan te Dordrecht t.h.v. Herman Oem vrsz; getuigen: Mr Adriaen van
Moeusyenbroeck licentiaet inde rechten en advocaet en Dirck Pietersz van den Hoonaert ‘uyten
achten’. De map bevat vervolgens nog een staat van de goederen nagelaten door zaliger Dirck Hoynck,
zijn vrouw en zijn schoonmoeder, bestemd voor Henrick Hoynck en gedateerd 29/10 1619 – deze staat
is vrijwel identiek met de voorafgaande maar nu krijgen Henrick en Geertruyt elk de helft (Danyel zal
zijn overleden!). Dit overzicht eindigt met de handtekeningen van: Henrick Hoijnck, Geertruyt Hoincx,
Damas Bartouts, Herman Oem, Thomas Pietersz v/d Hoonaert en Mr Willem Boucquet. NB Jfr Maria
Boucquet heet hier “laatst weduwe van zaliger Hugo Snouck”
Ds 3, groene doss. Dissertatie van Henricus Theoderici Hoijnck, 1609; griekse tekst van Hesiodus met
Latijnse vertaling erboven, gedrukt bij Plantijn 1605. 1 omslag
Ds 3, groen doss. Rekeningen van Thomas Pietersz van den Honaert als mede testamentaire voogd
over de nagelaten kinderen van Dirck Hoynck en Maria Oem, 1606-1609 (1 katern).
Onder de ontvangsten diverse renten o.a. op de stad Dordrecht, en op huizen aldaar, over 1607/08;
verder o.a.: van Herber en Aerdt Corneliss tot Ghyssen Nieukerck 15p wegens 1 jr rente op land aldaar;
van de wedue van Mels Jansz en van Maerten Jacobsz in Wingaerden 12p verzekerd op 5m in
Wijngaarden; van de wedue van Huybrecht Ariensz tot Ghyssen Nieukerck 6p verzekerd op 8m land
aldaar; van Arien Koosen tot Rydderkerck 12p op land op Bolnes; van Pieter Aertsz in Strien 21p op 3
½ m in Strien; van Joost Cornelisz Spruyt in Strien met Doen Dirckx 1 engelsche nobel verzekerd op
5m te Strien
“Andere ontfanck van landtpachten”:
Cornelis Ariens op Pietershouck 1 jr pacht van 5m 2h aldaar om 80p, idem nog 2m 54r aldaar, 31p, en
2m 5h 60r aldaar onder de dycagie van Bonaventura om 72p
5m te Maesdam was verhuurd aan Pieter Cornelisz de Jonge Romein de naesaet van Jacob Jacobsz,
nu verhuurd aan Jan Maertensz op Maesdam om 52p
5m op Heerjansdam verhuurd aan Teeus Simonsz tot Ridderkerck naesaet van Dirck Jorisz om 50p,
dese sijn nu verhuert aen Adriaen Cornelis Theusoen wonend a/d Drogendijck om 5-p
2m op Heerjansdam, lest gebr. bij Jan Cleyn op Heerjansdam, in 1602/03 niets daervan gecomen

wegens grote armoede; neef Hoynck had ze daarom verhuurd aan Theus Simonsz om 12p; nu
verhuurd aan Jan Goosens in Kieffhouck om 14p
Gleyn Ariensz te Ridderkerck huur van 2m in Oostbarendrecht om 17p
Pieter Huygen in de Polder huur van 1m 2h 75r in St Anthonispolder om 20p, nu verhuurd aan Willem
Bastiaensz inde Polder om 14p 8 scellingen
Nog 95r in St Anthonispolder gemeen met de HGeest ter Grooter kerck in Dordrecht, gebr. bij Cornelis
Huygen aldaar jrl om 4p; nu verhuurd aan Cornelis Dirckx inde Polder om 4p
Herman Oom huurde 4jr 2m 4h 56r op Pietershouck om 40p jrl
Ontvangn van Otto Hoynck als oom van de vrsz. onmondige kinderen 31p 17 schell. van het leenlandt
tot Vlaerdingen dat de vrsz. kinderen met haar oem en moey aldaer gemeen hebben leggen
Andere ontfanck van erffpachten:
Van Adriaen Janse Sara in plaets van Heyndrick Ariens op Pietershoeck over erfp. van 269r aldaar
Van Wouter Willems en Roeland Jansz op Pietershoeck over 280r
Van Jan Lauwen Koyman op Pietershoeck over 240r
Van Pieter Meeusz, Anna Donders en Jan Lauwen Koyman op Pietershoeck over 247r aldaar
Van Cornelis Simonsz op Pietershoeck over 244r aldaar
Verder nog: ontvangen van pandtponden, een verkocht huys opt Groote Hooft, interest van obligaties.
Bij de uitgaven onder meer ‘montcost’ van Henrick Hoynck te Amersfoort; ook broer Daniël Hoynck
werd net zoals zijn broer Heynrick tot Amersfoort ter school besteed; verder: cleermaecker, schoenmaecker, laken etc; de grootmoeder van de kinderen, Maria Buket Willems, zorgde kennelijk voor de
kinderen
Ds 3, groene doss. Rekeningen van Harman Oem als mede testamentaire voogd over de nagelaten
kinderen van Dirck Hoynck en Maria Oem, 1609-1611 ( 1 katern).
Ongeveer gelijk aan het vorige nummer maar nu:
Harber en Aert Cornelisz wonend op Neerslingeland, over rente op hun land te Giessen Nieuwkerk
Bastiaen Melss en Marten Jacobss in Wyngaerden, rente op 5m aldaar
Wedue van Huych Ariens in Giessen Nieuwkerk, rente op 8m
Renten verzekerd op diverse huizen in Dordrecht
Joost Cornelisz Spruyt en Symon Bosscher eigenaars van 5m in den lande van Stryen
Landpachten ongeveer alsvoren; erfpachten idem (Adriaen Jans Saren)
Bij de uitgaven: Alsoe Henrick Hoynck comende tot Atrecht by sijn neve de canonick heer ende Mr
Harman Moesyenbroeck is daer syeck geworden ende genootsaeckt te weesen van maij af tot Bamis
1611 toe – 60p (bet. Mr Adriaen Moesyenbroeck, Harmans broeder). In Doeway is Henrick Hoynck
gelogeert geweest bij een wedue, 28p. Bamisse 1610 is Danyel van Amersfoort nae sHertogenbossche
te school gegaen. Dootschulden van Margrete Hoeynck die op 17/2 1611 overleed; zij had gelegateerd
aan o.a. haar ‘minnemoeder’ 60p, aan haar nichte Adriana Oem en aan Anne Wouters de meecht van
haar grootmoeder. Geertruyt Hoyncx was Bamis 1609 gaan wonend bij haar nicht Jfr Elysabeth
Moesyenbroeck wedue Mr Jacob Spaen
Kas- en Pachtersboeck van Mr. Hendrick Hoynck Ottenss, 1638-1646 (1653), 1 band; ds.3
(f.1) In mey 1636 is frere Johan Hoynck getrouwt in Moscou met Joffr. Magdalena Deyloff weduwe
wijlen Alexander Scholt ende aldaer genaemt Matrona Danile Looffna Iloova hebbende twee dochters
1645 heeft aen haer verweckt tot date deser ses kinderen daervan het outste Otto, leef; Anna, is
overleden terwijl frere Hoynck int lant was; Jan, is overleden; Magdalena, leeft; en Henderick het outste
en Daniel ende syn tweelingen, beyde overleden. Andere hand: Nu syn tot noch toe alle de kinderen
van mijn soon Johan Hoynck doot behalve sijn outste kint gen. Otto, 1647. Naer het vertreck van mijn
soon Johannis Hoeynck wt Hollant naer Moscovyc heefft hij noch een soon gecregen genaempt
Alexander, dese soon Alexander is mede oeverleden
(f. 1vso) Frere Cornelis Hoynck is ultimo Mey 1645 getrout met Jfr Maria Oem
Goederen Moy van Muylwijck toe behorende:
Oostsomerlandt 6m 497r, Arien Claes Cloot 1640; Claes Claess Cloot voor Arien Cl.Cl., Simon

Corneliss de Vries voor Arien Cl.Cl.; 1645 Jan Pieters Besteman
Noch 3m 1..r, idem
Arien Dircks Kruythoff 4m 435r; 1648: bet. Pieter Aryens Kruythoff
Jan Ariens Bendt 2m 253r, idem vervolgd tot 651
Mijnsherenlandt Willem Ariens Oudeman 14m weyland; nu (1651) Jan Danen gebr. 14m vrsz
Sandelingenambacht Franck Wyten gebr. 11m wey- en teelland, belendend O Anthonis Cornelis
Lodewyckx, W Van der Gijssen; pacht ontvangen tot 1644; dit lant heeft Moy van Muylwijck verkocht
Smeeslant in Lombardien Peterken Cornelis wedue van Willem Jansz gebr. stuckxken weylant
geheten het Hennepwerffkerk om 5gu jrl; 29/6 164. Ontvangen van Jan Willemsz; 11/8 1645 bet. Jan
Willemsz Schoongelt als getr. hebbend de dochter van Pieterken Cornelis zijnde Neelken Jans;
belendingen: W de Veenwal, O het oude dijckxken, N Joris Adriaensz als gebruiker, Z Pieter Ingensz
als gebruiker. Dit lant heeft mijn suster Van Muylwijck aen mijn soon Cornelis Hoynck soon Otto Hoynck
vereert, ergo hyer quyt 1650
Aenwasschen in Robbenoordt 1/6e deel in 1/20e deel inde gorssen van Robbenoordt gelegen in
Charloeys gemeen met de erfg. van Gerit Roelofsz van der Mij en Dirck Jacobsz de Gorter waarvan
Willem Canter jrl rekening doet; genoemd ‘neef van Valckesteyn’, de visserij van de Koedoot.
Reeckeninghe wegen de besterffenisse van Frans neeff moy Van Muylwijck (zij tekent: Margriet van
Muylwijck) aengaende, vanaf 1640: gen. o.a. heeff van Persyn, oem Arien van Muylwijck, zaliger oem
Willem van Muylwijck (volgens zijn quitancy van sept. 1636), oem van Papendrecht; custingbrief, gen.
de hofstede daer Frans Ariensz de tocht af heeft; een rente spr. op Hooge & Lage Swalue, rente op een
huis te Dordrecht
Reeckeninge van het gelt bij oem Jhr Willem zaliger bevonden, soe tot Dordrecht als in Roen: 1638
27/12 te Dordrecht in een coffer 187gu etc; 23/12 1638 gegeven aen Mels de knecht om nae Roen te
vaeren doen oem saliger was overleden; dito (23/12) aen Chiel om nae Papendrecht te vaeren aen
oem van Papendrecht oem Adriaen te verwittigen van de doet van oem saliger; item naer thuys te
Persyn; dan: waskaers, de bidders, swart laken, overluydinge, Grietken Aerts die het doot lichaem van
oem heeft waergenomen etc etc.; 29/12 1638 bet. Maerten van Tol voor het schilderen van drie
blassoenen en 12 quartieren, 48gu; Rollant Taerling voor twaalff blicke waepens etc; genoemd een
custingbrief v/h vercochte lant in Bleskensgraeff, Aert Theuniss.
Goederen mijn bij de ed. Heren Johan van Heemskerck heer van Incourt ende Longeville ende
Boudewijn van Heemskerck van Bekesteyn heere van Persyn mijne neven, volgende seecker staetken
overgegeven omme het jaerl. incomen van dien te ontvangen, ende dat op den 7 october 1639:
3m 362r te Strijen bij de oude schaetskoije aen diverse percelen in erfpacht gegeven volgens brieven
van 23/4 1603 en 25/5 1609 nl.
i Jan Pieters Aertman wonend Strijen i.p.v. Ieff Frans Janss Pamets, wedue van Pieter Jansz Aertman
over een versuymelicken erfpacht sprekende op 110 schaften lants belendend Z Cornelis Leendertsz
Zeeuw, N het erff van Perssen; schuldig over het jaar 1638, elk jr t/m 1646
ii Willem Aertsz wonend in Strijen als gesuccedeert wesende ter plaetse van Cornelis Spruyt die
gecomen was in plaetsche van Neelken Joppen weduwe van Pieter Aertss Pier Neeff, n’ jrl erfpacht van
13gu 15st (1637 tot 1646)
iii Jan Michielss gecomen i.p.v. de wedue van Jacob Aertss Ketelaer jrl een versuymelicke erfpacht van
30gu; vanaf 1637. 25/6 1645 dese erfpacht verboeckt bij Jan Marchelisz op de naem van Jan Philipss
wonend op het erf, bet. 3 gu
iiii Heylken Pieters wedue Pieter Laurens gecomen i.p.v Wouter Jongens, een versum. erfp van 11gu
13st 12penningen jrl, vanaf 1637. Ontvangen van: 4/8 1640 Pieter Ariens Aertman, 7/7 1641 frere
Cornelis, 17/9 1642 de Bode, 20/7 1643 Isack Jans, 18/7 1644 Isack Keyser, 29/9 1645 dito Isack en
1/8 1646 ‘door de Keyser’
v kerckmeesters van Strijen i.p.v. Paulus Rochusz een vers. erfpacht van 11gu jrl, vanaf 1637; 2/11
1640 ontvangen vn Jan Sybrantss van der Houff; rest idem of zonder naam t/m 1646

vi Gabriel Cornelisz Diepen wonend Strijen (erboven staat: Mr Laurens Willemsz cleermaecker) i.p.v.
Frans Dirckx timmerman die kwam i.p.v. Barent Janss een vers. erfpacht 13gu 2st 8penn (1636). 11/4
1642 ontvangen van Laurens Willemsz nadat Gabriel Cornelisz Diepen dit erf heeft overgegeven aan
Laurens Willemsz wonend Strijen; dese bet. 4gu; betaalt 11/9 1644 frere Cornelis, 9/6 1645 ‘de Keyser’
en 16/7 1646 ‘de Keyser’
vii Doen Huijgen wonend Strijen gecomen i.p.v. Joost Coenen, gecomen i.p.v. Henderick Cornelisz van
Driel die gesuccedeert was i.p.v. Pieter Aertsz Bercheyck een versumelijke erfpacht van 13gu 2st
8penn; 8/10 1646 ontvangen van mon frere door Isack de Keyser 2 jr pacht etc
viii Doen Huijgen wonend Strijen etc (geheel alsvoren) --- erfpacht van 5gu 8st jrl, rest idem
ix Cornelis Spruyt bode in Strijen i.p.v. Jan Cornelisz Molenaer een vers. erfpacht van 11gu 10st 4penn
(1636); 18/8 1644 verbouckt op den dyckgraeff Reyner de Vos
x Joost Coenen i.p.v. Jan Cornelisz Molenaer i.p.v. Jan Obrechtsz een versumelijke erfpacht van 16gu
18st 4penn, 1638, 22/2 1645 verbouckt Joost Coenen dit op Pieter Cornelisz Snel die 3gu betaalt; 1/6
1646 betaalt Cornelis Ariensz voor Snel
xi Aert Pietersz Perneeff wonend Strijen, gecomen i.p.v. sijn vader, een vers. erfpacht van jrl 8gu 9st
2penn, 1636. 1/11 1641 ontvangen van Claes Govertss Swartewael; 7/12 1643 Isack Jansz over tjaer
1637; betaald tot 1647
xii Pieter Frans Witten cleermaecker wonend Strijen i.p.v. Jan Michielsz een vers. erfpacht van 8gu 9st
2penn. 16/3 1640 Pieter Frans Witten betaalt; 1/11 1642 verbouckt Frans Witten (sic) dese erfpacht op
Willem Chielen wonend Strijen (hij bet. 3gu); rest betaald bij ‘de Keyser’ of Willem Chielen, 1646
los velletje 13m 476r toecomend Joffr Margarita van Muylwijck 62gu 9st als ½ eigenaar ½ gebruiker;
getekend ‘C. van Innevelt’
xiii Joost Coenen wonend in Strijen i.p.v. Ulricus Leopoldus, schout van Strijen i.p.v. Jan Michielss, een
vers. erfpacht van 16gu 18st 4penn; 31/8 1640 van Ulricus Leopoldus ingehouden wegen verteerde
costen v/h land aende Crepelwech voor het verboucken, 3gu. Verbouckt op Arien Andriess Verweel, ca
1643
xiiii Pieter Aertsz Bercheyck wonend Strijen i.p.v. Jan Cornelisz Molenaer i.p.v. Aert Meeusz Bercheyck
een vers. erfpacht van 16gu 18st 4penn; bet. Pieter Aertsz Bercheyck telkens, 9/6 1645 ‘den Keyser’
over 1644
xv Job Aertsz Welboren uyt Princelandt wonende Strijen i.p.v. Job Evertsz ketelboeter i.p.v. Jan Ariensz
Moet (Maet?) een vers. erfpacht van 16gu 18st 4penn; betaalt vaak zelf en 29/8 1646 “Isack”
Landen Oudtbonaventura
Cornelis Cornelisz Spruyt wonend Stryen gebr. 3m 186r en 2m aen twee stucken aen de Waelwech om
128gu; bet. 12/1 1641 Bastiaen Jan voor Spruyt, 2/2 1641 bet. Bastiaen Pleunen 48gu, 28/1 1642 de
hvr van Bastiaen Jansz 66gu, 13/3 1643 ontvangen van Gerrit Cornelisz Spruyt 85gu, 2/9 1644 bet.
Grietien Cornelis en 24/3 1647 bet. Bastiaen Pleunen ‘doosaert’ voor Cornelis Cornelisz Spruyt
Nieu Bonaventura
Cornelis Corneliss Barendrecht getroudt hebbende de wedue van Jan Henderickx Koyman gebr. 9m
200r wey- en teelland op Nieu Bonaventura om 20gu de morgen voor 6 jr ingaende 1641; ontvangen
o.a. van Mayken Taerlingh 15/7 1644
Jacob Leenderts op Maesdam en Pieter Paulusz gebr. 7m 219r gelegen a/d zuytsijde van den
Houckschenwech om 61gu 5st; bet. Jacob Leenderts 27/10 1639 en Leendert Jacobsz 1640 en febr.
1643
Pieter Paulusz en Jacob Leendertsz gebr. 7m 219r aldaar a/d zuidzijde van de Houcksewech om
122gu; helft is voor Pieter Paulusz – hij betaalt telkens zelf tot 27/2 1642, daarna Leendert Pietersz
Jacob Leendertsz op Maesdam gebr. 3m 47r zayland en 1m 13r weyland gelegen op de spranck van
de Viskille om 21gu; ontvangen o.a. van Leendert Jacobsz 1641

Huych ende Adriaen Pietersz gebruiken 216roe gemeyn met Roelandina Ariensdr wedue Jan Elandtsz
wonend te Dordrecht in een stuck land van 2m 3h zijnde het Volgerland etc; bet.zelf
Oudelant van Strijen
Jan Pietersz Sleewyck ende Ingen Ariensz Troost beyde wonend in Groot Cromstryen gebr. 6m 34r
weyland gelegen lanx de Vliet ende Scheydelff omtrent den Westdyck, om 120gu; bet. o.a. frere
Cornelis en Jan Pietersz Sleewijck
Cornelis Cornelisz Duymelaer gebr. 1 ½ m aende Crepelwech om 22gu; bet. o.a. Isack de Keyser,
Bastiaen Teusz voor Cornelis Duymelaer (1643)
Cromstryen bedijckt met Beyerlant
Claes Jacobsz (doorgehaald, erboven: Jacob Claesz woent in Claeswael) Hoogevliet wonend inde
dyckagie van Beyerland gebr ¾ parten van 16m 577r om 228gu 15st; bet Jacob Claesz Hoogevliet
1642
Groot Cromstryen
Leendert Andriesz Munter gebr 1/4e part in 43m 105r van de 9e cavel, de morgen om 36gu = 388gu
11st vanaf 1641; bet Leendert Andriesz (28/11 1641), frere Cornelis (25/2 1642), Frederick Geenen
Maeckelaer (14/11 1642) en frere Cornelis (1647)
Cleyn Cromstryen
Lambrecht Jansz Visser op Claeswal den vrsz. (sic) Claurus Adriaensz gebr noch de helft van 8m 557r
gelegen inden 7e cavel, belend O de Heerenwech, Z de Nieuwendijck, W de 8e cavel en N
Scharlaecken c.s. om 100gu; bet o.a. Jan Jacobsz Meynaert 26/3 1640 en Lambrecht Jansz Visser
24/5 1641
Numanspolder
Leendert Andriesz Munter en Ingen Ariensz op Pietershouck gebr. 10m 412r inde 10e cavel om 534gu;
bet. 2/9 1644 de hvrouw van Ingen Ariensz, 2/6 1645 Munter + Ingen Ariensz
Den vrsz Clauris Ariensz is noch schuldich 700gu ter saecke van enige oude pachten; 26/3 1640 Jan
Jacobsz Meynert bet 100gu; 8/4 1641 ontvangen van de wedue van Jan Jacobsz Meynaert voor de
erfgenamen van zaliger Clauris Ariensz 600gu
Cleyn Cromstryen
Jan Willemsz van de Linden woenende aende Clemdijck gebr. de helft van 8m 557r gelegen inde 7e
cavel, O Heerwech, Z Nieuwendijck, W 8e cavel en N Scharlaecken c.s. om 110gu; geen namen
vermeld tot 19/3 1642 ontv. van de wedue van Jacob Janss; 15/12 1646 Jan Willemsz bet.
Den Group met het Maes Nieulant bedijckt
Jochem Hendericks Cranendonck wonend in Beyerlant gebr. 4m 446r weyland inden hoeck van den
Groenenwech om 82gu 15st; ontvangen van Jochem Hendricks Cranendonck, frere Jan
Adriaen Jansz Vonck wonend op Stoukensdijck ondert Maesen Nieulant gebr. 4m 536r weyland
gelegen a/d Groenewech, zijnde de wederhelft van de 4m 446r die Jochem H Cr. Vrsz gebruikt, om
78gu. “Verhuyrt opte oude conditiena en Arien Corneliss Stoucken en Jan Jansen Bijl wonend a/d
Stouckensdijck voor 7 jr”; 1/5 1642 ontvangen van het eerste jaar pacht
Mijnsherenlandt
Dirck Harmansz wonend omtrent Beyerlandt woent aen Stouckensdijck gebr 3m 394r weyland om 60gu
Nieu Somerlant
Boven staat: Meus Ariens Hoffman aende Blaeck; Jov Leenderts gebr de helft van 2m 464roe teelland
om 27gu jrl; pacht wordt ontvangen 1638-1644 zonder naam); 11/1 1647 ontvangen van Meus Ariens
Hoffman
Idem Herman Lodewijcks gebr. de wederhelft van 2m 464roe; betaalt Herman Lodewijcks 1640, ‘frere
Cornelis’ 1642
Idem Herman Lodewijcks vrsz wonend onder Maesdam 3m 233roe teelland, N Jfr Margriete van
Muylwijck aen de noordsijde van de Vliet, de morgen ca 20gu jrl om 67-17-8; betaalt o.a. ‘frere Cornelis’
Pleun Jorisz wonend aende Blaeck i.p.v. Joris Jansz zijn vader 3m 83roe om 69gu 2st; door frere
Cornelis ontvangen van Pleun Jorisz 12/8 1640 etc. t/m 1647
Adriaen Claess Cloot gebr. 1m 494roe zaylant leggende inde 3e camp van het 2e cavel gemeen met Jfr

Margaretha van Muylwijck; 8/11 1642 ontvangen voor Arien Claess Cloot van Simon Cornelisz de Vries
120gu over 1639, 1642 en 1641; ontvangen van Moy van Muylwijck de jaren 1642/3; 15/3 1647
ontvangen van Jan Pietersz Besteman de pacht van 1644
Twee losse kwitanties d.d. 18/7 1648 getekend: Van den Steen, penningmeester in Somerlandt wegens
belastinge voor eigenaren inzake o.m. verhoging en verzwaring van de somerdijck en wel voor de 4m
435roe die Pieter Ariens Duysthoff(?) gebr. van Jfr Margaretha van Muylwijck – idem 17/5 1648 voor
Jan Ariens Bent over 2m 255roe die hij gebr. van Jfr Margaretha van Muylwijck vrsz
Moeckhouck ende Treckdam
Pieter Jansz alias Cleyne Piet (naast: woent op sGravendeel) gebr. 1m 155roe om 32-14 en wordt nu
27-19-4, ontvangen telkens zonder naam tot 15/4 1644 Jan Joost Verijt en 13/4 1646 Cornelis Joosten
Renten (o.a. stad Dordrecht, Domeynen van Holland)
Niet allemaal overgenomen; aan het eind van het register “Uytgeeff de Neven van Bekesteyn
aengaende”, met diverse posten zoals: 13/1 1642 ontvangen van Aert Theuniss het 2e derdepart van de
cooppenningen van het vercochte land in Bleskensgraeff daer de neven van Bekesteyn aen bedeylt
syn 1606-18 + 1 jr interest: 80-7
Verder genoemd: Neef van der Steen, Neef van Persijn, Neef van Incourt, Neef Jan Halling
Slot: Copie 19/2 1639 Aen de heer Joncheer Tielman van Muylwijck heer van Papendrecht, tot
Papendrecht waarin “ick” (= Henrick Hoynck) in opdracht van Moy van Muylwijck rekening houd van de
goederen van zaliger oem Jhr Willem van Muylwijck die tot onderhoud bestemd waren van neef Frans
Adriaen de Gorter natuerlike soon van Jhr Adriaen de Gorter; genoemd wordt oem Jhr Adriaen van
Muylwijck, rekening sturen naar Antwerpen etc; opnieuw: de neven van Bekesteyn; er is verder nog
sprake van de openbare verkoop van de hofstede te Bleskensgraaf etc
Kas- en Pachtersboeck van Henrick Hoynck Dircksz etc, 1617-1661 (1 band) [incompleet]
p.1 1617 12/10 Register van de goederen my Henrick Hoynck aengecomen wt den sterfhuyse van mijn
z. Vader Dirck Hiynck, moeder Joffr Maria Oems ende grootmoeder Jofr Maria Boucquet volgens de
cavelinge tusschen mijn (Broeder Daniel Hoynck is doorgehaald!) suster Geertruyt Hoynck en mij
gedaen 12/10 1617 t.o.v. onse voochden Damas Bartoutss ambachtsheer van de Sandelinge, Herman
Oem ambachtsheer van Puttershouck, Thomas Pieters van den Hoonaert raedt inde Wette der stede
van Dordrecht en Mr Willem Boucquet der rechten Licentiaet en advocaet
p.2 Den 25;1 1635 s’ middaechs is in den Here gerust mijne seer beminde suster Geertruyt Hoynck
Director binnen Antwerpe ten huyse van Sr Anthonie van Spiers ende is seer treffelycke totten
Minnebroeders voor den Autaer van St Didacius begraven. Godt wil haer ziele de eewige rust
verleenen out synde 38 jaren 6 maenden 14 dagen
p.3 Puttershouck 2m 456roe int outland van Putt. te leen van de ambachtsheerlijkheid van Putt str van
de drie uytgegreven erven tot Mr Jacob Bollensteghe toe, gebr bij Cijchgen Willems wedue van Jasper
Cornelisz op den Houck om 55gu 4st; 1617 het 6e 7e jaar huur; in 1619 weer verhuurd aan de oude
pachtersse en haar zoon Cornelis Jasparsz – p. 3 verso: verhuurd Cornelis Jaspersz 10/12 1625 weer
voor 7jr om 60gu jrl – p. 4 + 4 verso: de betalingen lopen t/m 1632 en daar staat dan “siet het 33e blat”
p.5 Puttershouck 7m 315roe en 15roe int Outland van Putt, leen van de ambachtsheer van Putt,
strekkende de 2m 54roe van achter de twee wtgegeven erven toe aen Mr Jacob Bollensteghe toe en
de resterende 5m 303roe strekken van over Bollensteghe suydtachterwaerts op tot aende Groene
wech; gebruikt de wedue van Cornelis Adriaensz op Putt om 155gu; opnieu aen de oude pachtersse
verhuert – p.5 verso: 26/2 1624 aen Mariken Jans met haer soon Jacob Cornelisz voor 7 jr om 160gu –
p.6 betalingen telkens door idem en p. 6 verso: Mr Herman Oem en Bartholomeus Ghillisz hebben
namens mij verhuert aan Jacob Cornelisz wonend Puttershouck 7m 357roe etc om 190gu – p.7: 1633
ontfangen van Jacob Cornelisz 190gu; 1634 ontfangen van Leenken Cornelis wedue Jacob Cornelisz
Langenboer op Pietershouck – p. 7 verso: 1635 Leenken versz idem; 1636 en 1637: Pieter Aerts
Bisdom; 25/2 1638 ontfangen van Leenken Cornelis huysvrou van Pieter Aersen Bisdom
p.8 Erffpachten op Puttershouck [hier verder gaan]
DOOS 6

Bevat omslagen gemerkt: ds. 2, port en ds 4, port
ds 4, port: Specifcatie der goederen ingebracht door Cornelia Anthonisdr, weduwe Herman Oem bij het
huwelijk van haar dochter Maria Oem met Cornelis Hoynck, 1645 (1 stuk)
NB oa 7 morgen en 178 roeden land in Bonaventura ter waarde van 5100-0-0.
Cornelis Hoynck bekent op 27-6-1645 betaald te zijn door zijn zwagers Johan Oem en mr. Anthony
Oem van de somma van 10000 carolus gulden, die zijn schoonmoeder zaliger ten huwelijk beloofd
heeft; getekend Cornelis Hoynck en Maria Oem
ds 4, port: Specificatie der goederen ingebracht door Anna van Muylwijck weduwe Otto Hoynck bij het
huwelijk van Cornelis Hoynck met Maria Oem Hermansdr., 1645 (1 omslag)
NB oa custingbrief ten laste van Jacob Leendertsz won. op Maesdam, verzekerd op 6 morgen en 567
roeden land in Nieuw Bonaventura; idem ten laste van Franck Wijten,schout van Sandelingen Ambacht,
verzekerd op 9 morgen land in Hendrik Ido Ambacht; idem ten laste van Frank Wijten, verzekerd op 2
morgen land in Sandelingen Ambacht; totaal een bedrag van 10000 carolus gulden; met verklaring van
Anna van Muijlwijck, weduwe Otto Hoynck van Papendrecht voor schout en schepenen van
Papendrecht dd 6-10-1655; drie versies van deze specificatie, waarbij Anna van Muijlwijck in een versie
niet alleen goederen belooft van haarzelf maar ook van haar zuster Joffrouw Margrieta van Muijlwijck.
ds 4, port: Akte waarbij Otto en Herman Hoynck, gebroeders, worden aangewezen als voogden over de
minderjarige na te laten kinderen van hun moeder Maria Cornelia Oem, 1680 (1 stuk)
Gepasseerd voor notaris Arnt van Neten te Dordrecht, dd 8-5-1680; testament van Maria Oem, weduwe
van Cornelis Hoynck, herroept testamentaire dispositie dd 5-1-1673 voor notaris Arnt van Neten te
Dordrecht gepasseerd; institueert al haar kinderen tot erfgenaam en benoemd over haar onmondige
kinderen haar oudste zonen Oth en Herman Hoynck tot voogden; seclusie weesmeesters.
ds 4, port: Akkoord tussen Willem van der Duijn, dijkgraaf van Ridderkerk en Albert van Breevelt,
schout van Ridderkerk omtrent de jurisdictie in de heerlijkheid Ridderkerk, 1656 (1 stuk)
Gedateerd 22-7-1656 te Dordrecht en getekend door P. Rijckerwaert, Cornelis Hoynck en Johan van
der Steen.
ds 4, port: Akte waarbij Anna van Muijlwijck haar zoon Cornelis Hoynck machtigt tot verkoop van een
stuk land gelegen in den Treckdam, 1665 (1 stuk)
Gepasseerd voor notaris Adriaen van de Graeff te Dordrecht dd 7-9-1655; Anna van Muijlwijck weduwe
van Otto Hoynck machtigt haar zoon Cornelis Hoynck tot verkoop van 7 morgen 150 roeden land
gelegen in de Treckdam, waarvan pachters zijn: Hendrick en Abraham Craeyesteijn.
ds 4, port: Authentiek afschrift van de testamentaire acte can Adriaen van Muijlwijck, waarin hij de
heerlijkheid Papendrecht en Mathena vermaakt aan zijn neef Cornelis Hoynck, 1654 ( 1 omslag)
NB met extract uit Reg. Lib. Part.
Testament dd 7-9-1654 voor notaris Daniel Eelbo te Dordrecht van Adriaen van Muijlwijck; institueert tot
erfgenaam zijn neef Cornelis Hoynck, met seclusie van weesmeesters;
Extract uit het Register Liberta Patriae betreffende verlij-akte van Adriaaen van Muijlwijck heer van
Papendrecht en Mathena aan Cornelis Hoynck dd 13-6-1652; Adriaen van Muijlwijck is de opvolger van
zijn broer Thielman van Muijlwijck (verwijzing naar diens testament dd 2-5-1637); Adriaen verkoopt
heerlijkheid Papendrecht en Mathena aan Cornelis Hoynck voor 40000 carolus gulden.
ds 4, port: charter, 1658
Transport voor schout en schepenen van Papendrecht dd 20-6-1658 van NN Pompe, heer van
Nederslingeland ten behoeve van Cornelis Hoynck, heer van Papendrecht en Matena van een twaalfde
part in de Pelsert, die de heer van Slingeland per transport van 14-6-1653 (met verwijzing naar

notariële akte dd 5-6-1658 voor notaris J. van Nuijssenborch) aangekomen is. (charter, zegels verloren
gegaan)
ds 6, port: testament van Cornelis Hoynck en Maria Oem Hermansdr., 1646 (sic!). NB met afschrift (1
omslag)
Testament Cornelis Hoynck en Maria Oem Hermandsr, won. te Dordrecht voor notaris Daniel Eelbo te
Dordrecht, gedateerd 10-9-1667 (!). NB Beide kopieën.
ds 6, port: Akte (–) zijn neef Cornelis Hoynck 20000 carolus gulden heeft geschonken, 1648 (1 stuk)
Akte gepasseerd voor notaris Daniel Eelbo te Dordrecht dd 26-6-1648. Adriaen van Muylwijck
vertoonde 'acte van exspectatyff', waarbij zijn broer Thielman van Muijlwijck met kennisse en
approbatie van comparant als donatio inter vivos aan zijn neef Cornelis Hoynck een bedrag van 20000
carolus gulden schenkt tot advancement van zijn huwelijk.
ds 6, pakket: Testament van Margarieta van Muijlwijck, 1652 (1 katern)
Testamentaire dispositie gepasseerd voor notaris Johan Schoonman Henricxz., dd 22-4-1652. Joffr.
Marguarieta van Muijlwijck, ongehuwd, wonende te Dordrecht verklaart van waarde te houden haar
testament dd 24-4-1652 voor de voornoemde notaris gepasseerd; schenkt aan Cornelis van Hoynck de
opbrengst van de verkoop van landen te Sandelingen Ambacht, die zij in 1645 ten huwelijk beloofd
heeft.
ds 6, port: Stukken betreffende de geruineerde visserij op de Merwede wegens de op 21 mei 1662
begonnen aanleg van een dam, 1663 (1 omslag)
Betreft de volgende stukken:
attestatie door schout en schepen van Papendrecht ten behoeve van Cornelis Hoynck dd 2-6-1663
idem door Reijer Jansz en Cornelis Peters, vissers wonende te Papendrecht ten verzoeke van Cornelis
Hoynck dd 2-6-1663
brieven van Cornelis Hoynck aan zijn broer dd 13-6-1663 en 14-6-166
attestatie van schout en schepenen van Papendrecht ten verzoeke van Cornelis Hoynck dd 23-6-1663
idem van Arien Cornelisz Plaet, 65 jaar, Dirck Laurensz, 63 jaar, Cornelis Cornelisz Plaet, 56 jaar, Arien
Bastiaensz, 52 jaar, Jan Cornelisz van Gyessen, 50 jaar, en Arien Foppen, 47 jaar, wonende te
Papendrecht ten verzoeke van Cornelis Hoynck voor notaris Govert de With te Dordrecht dd 16-6-1663
brief van mandement in cas van mainctenue dd 17-6-1663 vanwege Cornelis Hoynck
brief dd 4-7-1663 van Jacobus de Roij
ds 6, port: Akte van approbatie waarin Staten van Holland en West-Friesland Maria Oem Hermansdr.,
weduwe van Cornelis Hoynck lijftochten aan de hoge en ;lage heerlijkheid van Papendrecht, 1628 (1
charter) NB met geschonden zegel van Holland
NB Getekend door Johan de Witt als “stadhouder en registermeester van onze lenen” dd 12-9-1668
ds 6, port: Testamentaire akte van Maria Cornelia Oem, weduwe Cornelis Hoynck 1673-1688 (1
omslag) NB Authentiek afschrift
Dispositie, gepasseerd voor notaris Johan van Bijwaert te Dordrecht dd 8-7-[1688]. Maria Cornelis
Oem, weduwe van Cornelis Hoynck, ziekelijk te bedde, bevestigt haar testament dat zij met haar man
gemaakt heeft; zij legateert aan haar gezamenlijke dochters haar linnen en zilverwerk om reden “dat
hare zoons gestudeerd hadden en daaraan veel te veel costen [toe] geleyt”.
Testament, gepasseerd voor notaris Arnt van Neten te Dordrecht dd 5-1-1673. Maria Cornelia Oem,
weduwe van Cornelis Hoynck approbeert het testament dat zij samen met haar man gemaakt heeft; zij

is gezond; zij herroept haar testament dd 27-4-1646 voor notaris Daniel E[e]lbo gepasseerd, mede
omdat de heerlijkheid Papendrecht en Matena, waarmee zij verlijd is door het leggen en opwerpen van
dammen zeer is “gedamnificeert”; prelegaat aan oudste zoon Otto Hoynck (haar huis waar zij nu woont
ter waarde van 28000 gulden). Universele erfgenamen: Ottho Hoynck, alsnoch hare sone Herman
Hoynck, item joffrouwe Cornelia, Anna, Margrieta mitsgaders Johannes, Thielman, Joffrouw Leonora,
Maria-Adriana, Elisabeth en Aariana Hoynck, mede hare kinderen.
ds 6, port: Octrooi van Staten van Holland en West-Friesland voor Cornelis Hoynck om te morgen
testeren, 1661 )1 stuk)
Charter getekend door Johan de Witt dd 31-3-1661
ds 6, port: Akte van condemnatie voor Maria Cornelia Oem, weduwe van Cornelis Hoynck ten gunste
van haar zoon Otto Hoynck, 1687 ( 1 omslag)
Akkoord tussen Maria Cornelia Oem, weduwe van Cornelis Hoynck enerzijds en Otto Hoynck haar
zoon anderzijds dd 26-11-1684 gepasseerd voor notaris Willem Evenblij te Papendrecht gepasseerd
net verzoek op wederzijdse condemnatie door de Hoge Raad dd 28-11-1687; geschil over geld. (1
charter, 1 stuk)
ds 6, port: Inventaris der nagelaten inboedel van Maria Cornelis Oem, 1688 (1 katern)
Inventaris gedateerd 4-9-1688; bevat volgende rubrieken: meubelen, op de kamer van mama zaliger
(schilderijen), op de blauwe camer (schilderijen), op de achterkamer (idem), op het camertje van de
meijsens, op de voorkamer (schilderijen), in 't zalet (idem), in 't voorhuijs (idem), in 't kantoor (idem),
blekwerck, iserwerck, aedewerck, in de kelder, onroerende goederen (ruim 4 pagina's), huijsen,
obligatien & recipissen, actien ende crediten. Getekend door Otto Hoynck, Anna Hoynck, Margrieta
Hoynck, J. Hoynck, Thielman Hoynck, Eleonore Maria Hoynck, Elisabeth Catharina Hoynck, Adriana
Therasia Hoynck
ds 4, port: Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis Hoynck en Maria (Cornelia) Oem, 1645 (2
stukken)
Cornelis Hoynck, geassisteerd met joffr. Anna van Muijlwijck, weduwe van Otto Hoynck, zijn moeder,
jo[ncke]r Adriaen van Muijlwijck, zijn oom, joffr. Margaretha van Muijlwijck, zijne moije, de heren Carel
van Peene, mr. Hendrick Hoynck, zijn zwager en broeder, toekomende bruidegom en joffr. Maria Oem,
geassisteerd met joffr. Cornelia Anthonisdr., weduwe van Herman Oem, haar moeder, joffr. Cornelia
Grijp, weduwe van Jan Oem, haar moije, de heren Jan Oem Hermansz, mr. Anthoni Oem en Herman
Oem Hermansz, haar broeders; door alle partijen getekend, gedateerd 9-5-1645 (2 charters,
opgemaakt in tweevoud)
ds.4, port: Staat van jaarlijkse inkomsten uit de goederen van Cornelis de Lange, met een toelichting
door Cornelis Hoynck (1 stuk)
betreft onder andere goederen onder Barendrecht (bruikers: Pouwels Pieters en Leendert Anthonisz
Legestee), te Carnisse (bruiker: Arien Hendrickx), Rydderwaert (bruiker: Jorisken Pieters, Arien Ariensz
en Cornelis Gielens), Isselmonde [IJsselmonde] (bruiker: Joachim Claesz), Moerkercke [Moerkerken]
(bruiker: Willem Ariensz), Numanspolder (bruiker: Job Aertsz), Wijngerden [Wijngaarden] (bruiker:
Maerten Cornelisz Vogel), gedateerd 8-11-1652.
ds. 4, pakket: Testament van Niclaes Collart, priester en officiaal te Emmerich, 1656 (1 omslag)
Testament gedateerd 13-7-1656 van Niclaes Collart; herroept testament dd 22-9-1636; genoemd
worden o.a.: Peter Purmerend als pra[e]visor van 't Hollantse Collegie tot Coelen [Keulen], mr. Cornelis
Hallingh, Margaretha Martens, weduwe van Hendrick Cornelisz Camp, Cornelis van Born, Anneken
Bijlevelts, Machtelt de Jongh, Jan de Jongh; universele erfgenamen: mr. Cornelis Hallingh en zijn
zuster Isabeel Machtelt Hallingh, Gerrit en … de Jongh (1 stuk)
ds. 4, pakket: Testament van Peter Grijph en Wilhelmina Oem, 1655 (1 katern)
Testament gepasseerd voor notaris C. van Leurne te Mechelen, gedateerd 25-1-1655: jonker Pieter

Grijph, gezond en zijn vrouw Wilhelmina, ziek naar lichaam, lijftochten langstlevende en benoemen tot
hun erfgenamen hun na te laten wettige kinderen. (1 stuk)
ds. 4, pakket: Specificatie der goederen, ingebracht door Cornelia Anthonisdr, weduwe van Herman
Oem bij het huwelijk van haar dochter Wilhelmina Oem met Johan Francois van Slingelant, 1643 (2
stukken)
Betreft obligaties ter waarde van ca 7000 gulden plus renten en 1 morgen en 150 roeden land in Out
Ridderwaert (bruiker: Pleun Vincken) en een verklaring van joffr. Cornelia Anthonisdr de Lee, weduwe
Herman Oem, geassisteerd met haar zonen Johan Oem, mr. Anthonij Oem en Herman Oem over de
huwelijksgoederen ten behoeve van Johan Francois van Slingelant, secretaris van de grote raad te
Mechelen en haar dochter Wilhelmina Oem. Actum Dordrecht, 3-9-1643, getekend door alle partijen en
Gerardt van Zoutland (2 stukken)
ds. 4, pakket: Kwitanties van het voldane contract van houtkoopmanschap, 1629-1634 (1 omslag)
Betreft contract d.d. 29-12-1629 tussen Johan Oem, Herman Oem en Maria Boucquet over een
houtkoopmanschap met een startkapitaal van 22000 gulden, met aantekeningen over betalingen, en
een door Cornelia Grijph ondertekende kwitantie, waarbij zij bekent 1500 gulden ontvangen te hebben
van haar neef Joan Oem als laatste termijn (verschenen 29-12-1634) van een houtkoopmanscontract
opgericht door haar mans zaliger broeder Herman Oem en schoonzuster Maria Boucquet, weduwe van
wijlen Daniel Oem (2 stukken, geannexeerd)
ds. 4, pakket: Testament van Pieter Pietersz Collart, 1630 (1 katern)
Testament gepasseerd op 5-3-1630 voor notaris Evert Puttershouck te Gouda door Pieter Pietersz
Collart, poorter van Gouda, ziekelijk, waarbij hij zijn eerder testament van 24-12-1626 herroept, dat hij
samen met zijn overleden zuster Bijntgen [Sabina] Pietersdr. Collart gemaakt heeft voor dezelfde
notaris; hij benoemt tot zijn universele erfgenamen zijn enige nog levende broer wonende in Emmerich
[Embrich] in de lande van Cleeff, de kinderen van Catharina Pieters Collart, zijn overleden zuster, t.w.
Arent en Geertruijt Hallingh en zijn nichtje Marritgen Hallingh, gehuwd met Albert Harmansz van Alen,
wonende te Utrecht en de kinderen van Cornelis Hallingh, haar broeder.
ds. 4, pakket: Testament van Cornelis Oem, 1670. NB afschriften + bijlagen (1 omslag)
Besloten testament gedateerd 27-6-1671 van Cornelis Oem; uit dank voor veel vriendschap en
assistentie tijdens langdurige ziekte genoten legateert hij aan zijn zwager Pieter Grijph, plus legaten
voor de knecht en de dienstmaagd van Pieter Grijph, legaat voor Jan Franciscus Grijph, neef.
Besloten testament [later] geregistreerd door notaris R. Croon en gedateerd 4-7-1671. Uit dit testament
blijkt een RK-gezindheid van de testateur. Legaten aan onder meer zijn broer Antonio Oem wonende te
Den Haag (1/4 part van een hofstede in Nieuw Beijerland, aan zuster Eleonora Oem, geestelijke
dochter 200 gulden, aan zuster Maria Oem, huisvrouw van wijlen Cornelis Hoynck 1000 gulden en wat
damast, aan Pieter Grijph, zwager, 400 gulden, aan Francoijs Grijph, zoon van Pieter 4000 gulden, aan
mr. Herman Oem, advocaat, neef 150 euro, aan neef Antonio Oem 150 gulden, volgen nog een aantal
legaten; erfgenamen zijn de broers en zusters van testateur of hun kinderen en verdere descendenten.
Staat en inventaris van de boedel van zaliger Cornelis Oem, overleden op 29-6-1671, opgemaakt door
Pieter Grijph en Antony Oem als executeurs-testamentair, gepasseerd voor notaris Rombout Croon op
6-2-1670 (sic).
ds. 4, pakket: Boedelverdeling tussen de erfgenamen van Maria Janssen, weduwe van Jacob van
Diemen de jonge etc., 1591 (1 omslag) = (1 stuk/katern)
Jacob van Diemen, Ghijsbert van Diemen Corneliszonen, voor zichzelf, Antonius Jordensz gehuwd met
Petronella van Diemen, Heijndrick van Slingelant Sijmonszoon gehuwd met Antonetta van Diemen en
Gerrit Jansz de Bruijn gehuwd met Maria van Doemen Cornelisdochters, erfgenamen van Cornelis en
Jan van Diemen Jacobszonen, hun neven, nagelaten kinderen van wijlen Jacob van Diemen de jonge
en Maria Janskruid zijn huisvrouw, volgt boedelscheiding. Akte gedateerd op 4-2-1591, getekend door
partijen en opgemaakt in 5 gelijke verticht brieven [8 beschreven bladen]
ds. 4, pakket: Extract uit het testament van Anthonis Jordensz en Pieterken van Diemen Cornelisdr,

1592 (1 katern)
Testament van Anthonis Jordensz, koopman en wonende te Dordrecht, gezond en Pieterken van
Diemen, ziek te bedde, zij lijftochten elkaar; erfgenaam is Cornelis Anthonisdr hun beider kind, volgen
nadere bepalingen, gepasseerd ten huize van testateuren te Dordrecht op 1-12-1592
ds.4, pakket: Akte van liquidatie tussen Anthony Oem etc. en Damas van Slingelant etc. wegens
goederen van Henrick Schoock, 1625 (1 stuk)

Liquidatie tussen Anthony Oem vanwege de descendenten van Petronella van Diemen als voor een
gedeelte erfgenamen van de fideï-commissaire goederen van Henrick Schoeck ter ene en Damas van
Slingelant als geadministreerd hebbende de goederen van Hendrick Schoeck ter andere zijde,
gedateerd 3-11-1625.
ds. 4, pakket: Testament van Herman Oem Janszoon en Cornelis Anthonisdr, 1619-1636. NB met 3
bijlagen (1 omslag)
Testament van Herman Oem Jansz en Cornelis Antonisdr; testateuren herroepen voorgaande
testamenten en huwelijkse voorwaarden, zij lijftochten elkaar en benoemen kinderen tot erfgenamen,
legaat aan RK Armen van 150 euro, langstlevende voogd, op 8-8-1619 geregistreerd door Jan Pieters
Vekemans, notaris te Dordrecht met 2 aanvullingen dd 23-11-1630, getekend door Herman Oem en
Cornelis Anthonisdr, en een dd 20-4-1636 getekend door Cornelia Anthonisdr.; op 23-7-1645 is dit
testament gelezen door ondergetekenden: Joan Oem Hermansz, Ant[ony] Oem, Wilhelmina Oem,
Leonora Oem, Pieternella Oem, Maria Oem, Herman Oem Hermansz.
ds. 4, port.: Obligaties ten laste van Maria Cornelia Oem, weduwe van Cornelis Hoynck wegens diverse
personen, 16671686 (1 omslag)
betreft schulden aan: Cornelis Hallings (1400 gulden, dd 4-12-1667), Cornelis de Jonge (800 gulden,
dd 23-3-1668), Francoys van den Brandeler (300 gulden, dd 1-7-1670), weeskinderen van Johan
Gevaerts en Yda Brantwijck (1400 gulden, dd 6-9-1670), Abraham van der Lisse (1000 gulden, dd 1-51671), Cornelis Hallings (450 gulden, dd 1-8-1671), Arien Cornelisse wonende te Papendrecht (400
gulden, dd 13-4-1672), Pieter Ariense den ouden (500 gulden, dd 8-10-1674), Nicolaas Hechters (1000
gulden, dd 27-3-1676), Cornelis Hallingh, pastoor binnen Dordrecht (2000 gulden, dd 3-3-1685), Pieter
van Dooren wonende te Leiden (1000 gulden, dd 14-6-1686), met aantekeningen van aflossingen en
overzicht van alle uitstaande obligaties ten laste van Maria Cornelis Oem in totaal bedragende 18750
gulden tegen 758-19-0 gulden rente jaarlijks [andere schuldeisers: Joost Boon, Hugo Repelaer,
Cornelis de Jongh, Joan Hoynck, Adriana Mijnaert, Johanna de Vries, Ruloff Ellebo, Cornelis
Lauwerense, Jan Hendrixse van Eijck].
ds. 4, port.: Brief van Cornelis Hoynck aan zijn moeder Anna van Muijlwijck, 1635 (1 stuk)
Brief uit Argangel gedateerd 10-8-1635, betreft goede aankomst en betaling aan frère Van Peene te
Amsterdam.
ds.4, pakket: Stukken betreffende de nalatenschap van Alieonora van Slingelant, weduwe van Joan
Oem, 1617-1620 (1 omslag)
Testament van Alieneora van Slingelandt, weduwe van Johan Oem; legaat van 200 gulden voor
aalmoezeniers van de katholiek armen; speciale bepaling over de ornamenten, die testatrice heeft alten
maken ten dienste van God en zijn heilige kerk, deze zullen bewaard worden door de oudste zoon en
overgaan op de oudste mannelijke erfgenaam, tot de laatste mansoir toe en daarna op de oudste
vrouwspersoon van haar bloede, die in Dordrecht wonen; erfgenamen: Johan, Daniel en Herman Oem,
zonen en Barbara en Willemina Oem, dochters, met wijziging testament dd 20-9-1619; geregistreerd op
10-4-1617 door Jan Pieters Vekemans, notaris te Dordrecht; op 5-10-1620 is dit besloten testament
geopend in presentie van Johan Oem, Herman Oem, W. Bouquet, Barbara Oem, Maria Bouquet,
Guilielmina Oem.
Staat van de goederen van Alieonora van Slingelant, weduwe van wijlen Johan Oem, getekend door

Johan Oem, Herman Oem Jansz, W. Boucquet, Maria Boucquet, Barbara Oem, Guilielmina Oem,
gedateerd 10-10-1620, gevolgd door een loting onder de erfgenamen voor notaris Heijndrick van
Naerden te Dordrecht, gedateerd 20-10-1620; partijen zijn: Johan Oem, Herman Oem, Willem
Boucquet als vader en voogd van dochter Margrieta Boucquet bij Wilhelmina Oem, Maria Boucquet als
weduwe en voogdes van haar kinderen bij wijlen Daniel Oem, Berbre [Barbara] Oem, en Wilhelmina
Oem als speciale gemachtigde van Hendrick van Heuven, advocaat en raadsheer te 's Hertogenbosch.
ds. 4, pakket: testament van Pieter Adriaensz Collaert en diens vrouw Machteld van Reijnegum, 1608
(1 stuk)
Testament van Pieter Adriaensz Collaert en Machtelt van Reijnegum, echtelieden, gepasseerd voor Jan
Reijmersz van Wourden, notaris te Gouda op 23-5-1608; testateur is ziekelijk; betreft een aanvulling op
eerder testament dd 7-2-1604 voor Adriaen Vermeul Jansz, notaris te Gouda; kinderen Pieter Niclaes
en Sabyna Collaert en Trijntgen Collaert gehuwd met Jan Aertsz Hallingh, afschrift dd 23-10-1612.
ds. 4, pakket: Testament van Machteld van Reijnegum, weduwe van Pieter Adriaensz Collaert , 1612 (1
stuk)
Testament Machteld van Reijnegum, weduwe van Pieter Adriaensz Collaert, gepasseerd voor Jan
Reijniersz van Wourden te Gouda op 18-2-1612, betreft schulden van Jan Halling en zijn vrouw Catrijne
Collaert aan boedel van testatrice; na haar overlijden moeten deze schulden worden ingebracht.
ds. 4, pakket: Testament van Adriaen van Moensijenbrouck, zoon van wijlen Cornelis en Maria Oem,
1628 (1 katern)
Testament van Adrijaen van Moensijenbrouck, wettige zoon van wijlen Cornelis van Moensijenbrouck
en Maria Oem, licenciaat in beide rechten, advocaat; testateur wenst begraven te worden bij zijn
huisvrouw Anna Clants te 's-Hertogenbosch in de Predikherenkerk, met ophangen van een tafereel met
zijn wapen en 4 kwartieren in een epitaaf of anders in het graf in de kapel van de Drenckwaerden bij
zijn vaderlijke en moederlijke voorouders in de Augustijnen kerk te Dordrecht; erfgenamen zijn de
neven en nichten Oem, kinderen van wijlen Herman Oem Hermansz en Catharina Boucquet, lijftocht op
zijn nicht Catharina van Nieustadt, voor zijn erfgenamen ab intestato van vaders zijde 7000 gulden en
voor zijn erfgenamen van moeders zijde 5000 gulden, volgen nog vele bepalingen, uitgebreid
testament.
DOOS 8 [niet compleet beschreven]
[groen omslag Huisarchief Hoynck (no 27) dode zoon (1646)
Otto Hoynck, vrijheer van Papendrecht en Matena (1647-1718 (no 28)]
ds. 5, map 28: Minuutakte waarin de erfgenamen van wijlen Otto Hoynck, heer van Papendrecht enz.
verklaren afstand te doen van al hun erfrechten, 1721 (1 stuk)
Concept akte van repudiatie dd januari 1721. Anna Margaretha Hoynck, Johan van Kuijckhoven,
gehuwd met Eleonora Maria Hoynck en Elisabeth Hoynck voor zich zelven en zich sterkmakend voor
Cornelis Regnerus en Tieleman Hoynck, kinderen van hun overleden broeder Johan Hoynck, tesamen
enige en universele erfgenamen ab intestato van hun mede overleden broeder Otto Hoynck in leven
heer van Papendrecht, doen afstand van de nalatenschap van hun overleden broeder Otto Hoynck.
ds. 5, map 28: Extract verkoop heerlijkheid Papendrecht c.a. aan Hendrick Onderwater, heer van
Puttershoek, 1697. NB Afschrift eind 20e eeuw (1 stuk)
Staten van Holland en West Friesland verklaren dat voor raadspensionaris Anthony Heinsius
verschenen is Otto Hoynck die tbv Hendrik Onderwater, heer van Puttershoek en oud schepen van
Dordrecht opgedragen heeft 2 percelen land: 1) heerlijkheid Papendrecht etc. 2) het halve veer tussen
Dordrecht en Papendrecht. Gedateerd Den Haag, 4-6-1697.
ds. 5, map 28: Minuutakte betreffende de verkoopvoorwaarden van Otto Hoynck van Papendrecht
aangaande de overdracht van verschillende huizen en landerijen te Papendrecht aan Johan van
Kuijckhoven, z.d. (ca 1690) (1 stuk)

Betreft het Bootsmanweer te Papendrecht (groot 18 morgen) met het grote en kleine huis etc., waarin
voorheen Hendrik de Boer gewoond heeft; koopsom 10800 gulden.
ds. 5, map 28: Aantek. uit het Oud Notarieel Archief van Delfshaven betr. Otto Cornelisz. Hoynck, 168990 (1 omslag)
Aantekeningen in potlood uit de 20 eeuw over transacties van Otto Cornelisz. Hoynck met Gerrit Vijgh,
koopman en Jan van Randt.
ds. 5, map 28: Obligatie van 600 car. gld. ten laste van Otto Hoynck van Papendrecht geleend van
Joost Boon, kapitein, 1682. NB Schuld overgenomen door M.C. Oem 1686. (1 stuk)
Akte gedateerd 6-9-1682.
ds. 5, map 28: Borgstelling van Otto Hoynck voor zijn moeder Maria Oem wegens schuld van 1000
gulden aan kinderen en erfgenamen van Francoijs van der Brandeler, 1677 (1 stuk)
Akte gepasseerd voor notaris Arent van Neten te Dordrecht dd 2-7-1677.
ds. 5, map 28: Cornelis Hoynck van Papendrecht en Theodorus van der Hooch, 4 grafsteden Den
Haag, Dordrecht, Delft (1 katern)
Gepasseerd voor notaris Hugo van Dijck te Dordrecht dd 20-12-1675. Otto van Hoynck treedt op als
gemachtigde van zijn moeder; Theodorus van der Hooch is gehuwd met Jacoba van Pene, dochter van
Carel van Pene den oude, die gehuwd is geweest met Adriana Hoynck zaliger; betreft: grafstede in
Grote Kerk te Den Haag, gekomen van Cornelia de Jongh; idem Oude Kerk te Delft, gekomen van
Anna van Muijlwijck; idem 2 grafsteden in Grote Kerk Dordrecht, een genaamd de Muijlwijckse Cappel
en de ander waar mr. Hendrick Hoynck is begraven; volgt verdeling van de graven tussen partijen.
Losse stukken in deze map:
aantekening: boek opgedragen aan de Hr. en Mr. Pieter van Peenen, thesaurier en schepen te Brugge.
(1 stuk)
Extract uit kapitaalboek Cornelis Hoynck betreffende geboorte op 9-1-1647 van Otto, na mijn vader za:
is geheven van ma mère Hoynck ende mon frère Jan Oem”. (1 stuk)
Idem, van een doodgeboren zoon op 17-5-1646. (1 stuk)
extract uit het register Hooge Overicheit betreffende belening aan Otto Hoynck oud 21 jaar van
heerlijkheid Papendrecht etc. en halve veer Papendrecht-Dordrecht, dd 12-9-1668. (1 stuk)
Condemnatie dd 15-12-1688 van Hoge Raad in Holland van mr. Johan Hoynck van Papendrecht
advocaat Hof van Holland, wonende te Dordrecht voor hem zelve en als gemachtigde van Harmen
Hoynck van Papendrecht, koopman te Bordeaux, Anna Margaretha Hoynck van Papendrecht, Thielman
Hoynck van Papendrecht, Eleonora Marie Elisabeth Catharina en Adriana Teresa Hoynck van
Papendrecht ter ene en Otto Hoynck van Papendrecht ter andere zijde; Hof veroordeelt partijen
vrijwillig in akkoord tussen hen gesloten op 3-11-1688 voor notaris Willem Evenblij te Dordrecht;
authentiek afschrift op perkament. (1 stuk)
Overeenkomt tussen Otto Hoynck van Papendrecht, ter ene en Johan Hoynck van Papendrecht en zijn
broeders en zusters ter andere zijde. Otto Hoynck va Papendrecht betaalt zijn broeders en zusters
“voor restoir penningen” van de heerlijkheid Papendrecht en Matena de somma van 30000 gulden.
Authentiek afschrift dd 1-2-1689 voor notaris Willem Evenblij te Dordrecht. (1 stuk)
Condemnatie dd 25-10-1689 van Hoge Raad van Holland. Thielman Hoynck van Papendrecht (voor
hem zelve en zich sterkmakend voor Harmen Hoynck, wonende te Bordeaux, voor Anna Margaretha
Hoynck, wonende te Haarlem, alsmede voor mr. Johan Hoynck van Papendrecht, advocaat, wonende
te Dordrecht en Johan van Kuijckhoven, gehuwd met Leonora Hoynck, wonende te Luik en Adriana

Hoynck, wonende te Utrecht) presenteert een obligatie ten laste van Otto Hoynck van Papendrecht,
gepasseerd voor notaris Willem Evenblij te Dordrecht dd 30-3-1698 in verband met overdracht van
heerlijkheid Papendrecht en Matena. Hof condemneert partijen vrijwillig in schuldbekentenis; authentiek
afschrift op perkament. (1 stuk)
Verklaring inzake compromis tussen Otto Hoynck va Papendrecht en zijn broeders en zusters door
arbiters Johan Hallinge en Seger Tierens (voor notaris Willem Evenblij te Dordrecht) over betaling en
inbreng van 350 gulden in de boedel van moeder door Otto Hoynck, gepasseerd voor notaris Jacob de
Jongh te Dordrecht dd 5-10-1690. (1 stuk)
Condemnatie dd 7-2-1691 door Hoge Raad van Holland. Mr. Johan Hoynck van Papendrecht, Anna
Margaretha Hoynck van Papendrecht, Thielman Hoynck van Papendrecht, voor hen zelven en zich
sterkmakende voor Johan van Kuijckhoven, wonende te Luik gehuwd met Leonora Hoynck van
Papendrecht, en Elisabeth Hoynck van Papendrecht in zake contract tussen partijen gesloten dd 13-121690 voor notaris Willem van Evenblij; Hof veroordeelt partijen vrijwillig in contract; authentiek afschrift
op perkament. (1 stuk)
Memorie of staat van lasten waarmede het huis en 18 morgen land in Papendrecht belast zijn (ten
bedrage van 36768-16-5). (1 stuk)
Akte van deling van bedrag van 626-4-3 tot last van Harmen van Hoynck (waarvoor Louis van der
Putten geen pretenties meer op heeft) in 6 egale porties tbv broeders en zusters van Herman Hoynck,
gepasseerd te Dordrecht op 10-2-1699, met losse kwitantie van Otto Hoynck van Papendrecht. (1 stuk)
Korte remonstratie voor Baudewijn Onderwater, vrijheer van Papendrecht tot bewijs en bevestiging, dat
aan de heerlijkheid van Papendrecht behoort het recht tot het invorderen van het dijkgeld; bevat 62
artikelen, ongedateerd, 1 katern.
Extract aangifte van 't lijk van Otto Hoynck van Papendrecht op 14-11-1718 in klasse van 6 gulden.
Extract inschrijving Otto Hoynck op 24-3-1702 uit Album Studiosorum (Leiden). (1 stuk)
Kort vertoog nopende het recht van de heer van Papendrecht op de aanwasse, riet, liesen en biesen,
met recht van het halve veer tussen Dordrecht en Papendrecht; 72 artikelen, ongedateerd, 1 katern.
Overzicht van verschotten door mr. Reijnier Hoynck gedaan voor de boedel van Otto Hoynck zaliger, 1
stuk, ongedateerd [1718?]
Vier rekeningen ten laste van Otto Hoynck betreffende levering medicijnen oa. door Jacobus de Vos
(voldaan 12-12-1718) en Blasius van Slingerlandt (voldaan 13-12-1718). (4 stukken)
Map Huisarchief Hoynck met op etiket: Adriana Hoynck ( – 1648) No 17 en haar echtgenoot Carel
van Peene.
ds. 5, map 17: Brief van Carel van Peenen aan Anna van Muijlwijck wegens betalingen, 1633. (1
stuk)gedateerd 1-5-1633
ds. 5, map 17: Stukken betreffende boedelverdeling van Anna van Muijlwijck tussen de kinderen en
erfgenamen van Carel van Peene en Adriana Hoynck. (1 omslag)
Kwitantie, dd 26-10-1660.
Theodorus van der Hooch gehuwd met Jacobinna van Peene, mede als gemachtigde van Otto Peene,
wonende te Delft en Carel van Peene, Maturijn Pelicot gehuwd met Cornelia van Peene, Jacob
Rombouts gehuwd met Anna van Peene, Gerardt Nydeck gehuwd met Marya van Peene, alle tesamen
kinderen van Adriana Hoynck bij Carel van Peene verwekt en mede-erfgenamen ex testament van
Anna van Muijlwijck, weduwe van Otto Hoynck, bekent ontvangen te hebben van Cornelis Hoynck de
helft van de rest meubile goederen van de boedel van Anna van Muijlwijck, hun grootmoeder. Akte
gedateerd 26-10-1660.
Approbatie, dd 5-5-1660.
Genoemde partijen approberen testamentaire dispositie dd 7-9-1650 van hun grootmoeder Anna van
Muijlwijck

Procuratie dd 4-5-1660.
Gepasseerd voor notaris Bartholomeus Roose te Rotterdam van Gerard van Nydeck, medicinae doctor
gehuwd met Maria van Peene mede erfgenaam van Anna van Muijlwijck op Ottho van Peene.
Procuratie dd 7-4-1660.
Gepasseerd voor notaris Engelbert van der Vloet te Delft van Carel van Peene en Jacob Rombouts
gehuwd met Anna van Peene, mede-erfgename van Anna van Muijlwijck op Ottho Peene.
ds. 5, map 17: Carel van Peene koopt suikerbakkerij, huis en erf te Delft gelegen aan de Molenstraat (1
omslag)
Akte van koop dd 15-11-1656,
Gepasseerd voor notaris Abraham van Tongeren te 's Gravenhage. Carel van Peene, coopman
wonende re Delft verklaart gekocht te hebben van Louijs Heijnsius een suikerbakkerij, huis en erf te
Delft in de Molenstraat, waar de vergulde peer uithangt (20e eeuws afschrift).
ds. 5, map 17: kwitanties van legaten voor Cornelis Hoynck en Johan Annocque als executeurstestamentair van Cornelia de Jonge, 1652 (1 katern)
verschillende authentieke kopieën, afgeschreven in 1 katern:
Kwitantie, gepasseerd dd 16-1-1652 voor notaris Adriaen van Thol te 's-Gravenhage. Carel van Peene
als vader en voogd van Maria van Peene (minderjarig) en Mathurijn Pellicot, gehuwd met Cornelia van
Peene kwiteren Cornelis Hoynck en de commies Johan Annacque als executeurs-testamentair van
Cornelia de Jonge.
Idem. Carel van Peene bekent ontvangen te hebben uit handen van de executeurs de grootste punt
diamant ring uit de boedel van Cornelia de Jonge, gelegateerd aan Otto van Peene zijn zoon.
Idem. Carel van Peene de Jonge verklaart ontvangen te hebben een grote diamant ring en een gouden
signet ring.
Inventaris dd 18-10-1651 van linnen ten lijve van Maria de Jonge.
ds. 5, map 17: genealogische aantekeningen en correspondentie betreffende het geslacht Van Peene
etc., 17-20e eeuw (1 omslag)
Voornamelijk aantekeningen in 20e eeuws handschrift, 2 brieven in ouder handschrift.
ds. 5, map 17: akte van voogdijschap van Carel van Peene over zijn minderjarige kinderen bij wijlen
Adriana Hoynck (1 stuk)
Authentiek afschrift dd 2-11-1651 (notaris P. Maxweelius) van verzoekschrift van Carel van Peene (dd
11-10-1651, wonende te Amsterdam aan het Hof van Holland om de voogdij over zijn minderjarige
kinderen te verkrijgen in verband met erfenis nagelaten door Cornelia de Jonghe, huisvrouw van mr.
Jacob Hamel.
ds. 5, map 17: Mutueel testament van Carel van Peene en Adriana Hoynck, 1648. (1 stuk)
Authentiek afschrift dd 19-9-1648 door Jan Cornelisse Hogenboom van het testament van Carel van
Peene en Adriana Hoynck echtelieden, , gepasseerd dd 24-7-1648 voor Jan Cornelisse Hoogenboom,
notaris te Amsterdam.
ds. 5, map 17: akte van huwelijkse voorwaarden tussen Carel van Peene Pieterse en Adriana Hoynck
Ottensdr., 1623. NB met extract uit het trouwboek der stad Delft, 20e eeuws hs. (1 omslag)
Akte van huwelijkse voorwaarden dd 4-4-1623 te Delft gepasseerd. Carel van Peene, geassisteerd met
Pieter van Peene, zijn vader en Adriana Hoynck, geassisteerd met haar vader Otho Hoynck en haar
moeder Anna van Muijlwijck. Carel van Peene brengt in 10000 pond en ouders van Adriana 5000 pond,
voorts gemeenschap van goederen, met losse kwitantie voor 5000 pond getekend door Carel van
Peene op 5-2-1624.

Extract huwelijksinschrijving dd 27-5—1623: Carel van Peene, jg geb. Middelburg, won. Oude Delft en
Adriana Hoynck, jd won. Oude Delft (20e eeuw handschrift)
Map met op etiket: Huijsarchief Hoynck 3. Kelder ARA. Cornelis Hoynck, Heere van Papendrecht en
Matena (1612-1667) No 18 en zijn echtgenoote Maria Cornelia Oem (1624-1688)
NB Deze map bevat naast een aantal losse stukken ook een lap stof (brokaat) en krantenknipsels;
voorts:
Samenvatting huwelijkse voorwaarden van Johan Hoynck van Papendrecht en Anna Catharina van
Heemskerck, en [kopieën van testamenten] dd 24-2-1685, met vermelding van alle partijen, 1 stuk
Originele akte judicieel van purge van default, geobtineert door mr. Thielman Schoock dd 16-7-1548;
partijen: Dirck van Weert als procureur van Reijnier Banck gehuwd met Anna Cornelis Pieter
Heijndricksdr., wonende te Doesburg, gedaagde in cas van garandt en Thielman Schoock tot
Dordrecht, 1 stuk
Authentiek afschrift dd 22-2-1544 van akte van veroordeling dd 20-7-1538. Partijen: Juffr. Arent van
Duvenvoorde, weduwe van mr. Floris Oom van Wijngaerden, mr. Jan en Juffr. Adriana van Wijngaerden
alsmede Juffr. Aeffgen van Sweten, weduwe van mr. Pieter Schaert als eisers tegen de heer van
Pietersken: Gottschalck van Outheusden voor hem zelve en als voogd over zijn broederskinderen, de
weduwe en erfgenamen van Bouwen Oom. mr. Thielman Schoick alsmede iedereen die enig recht van
rente of anderszins hebben op de erfpacht van de visserij in diverse delen van de Lek en de Merwede,
1 stuk
Authentiek afschrift dd 21-3-1619 van testament dd 6-8-1616 voor notaris J. Boot te 's Gravenhage van
Elisabeth Schoock, weduwe van Jan van Muijlwijck, 1 stuk
Authentiek afschrift van attestatie dd 23-10-1649 voor notaris Daniel Eelbo te Dordrecht door Leendert
Cleijssen, oud 33 jaar, Pieter Cleijssen, 30 jaar en Cornelis Pietersz, oud 29 jaar, wonende oostzijde
van Papendrecht ten verzoek van Adriaan van Muijlwijck over actie van Martinus van de Lisse (aanwas
land). 1 stuk
Akkoord gepasseerd dd 12-6-1615 te Rhoon tussen Elisabeth Schoock wed. Johan van Muijlwijck en
haar kinderen Francois, Tielman, Willem, Adriaen, Margaretha van Muijlwijck over boedelscheiding. 1
stuk
Akte dd 12-7-1634 opgemaakt ten huize van de heer van Papendrecht voor Johan Piggen, baljuw en
schout, Cleijs Stevens van de Matena en Pouwels Pieterssen, schepenen van Papendrecht. Adriaen
van Muijlwijck verklaart schuldig te zijn aan Pieter Arienssen den Ouden de somma van 10000 gulden,
met aantekeningen van betaling van rente en aflossing (op 13-2-1659), 1 stuk
Brief dd 15-8-1582 van Ch. de Bruchem aan zijn zwager mr. Jan van Muijlwijck, advocaat te 'sGravenhage over onder meer visserijrechten, 1 stuk.
Brief dd 8-4-1582 van Marije (?) de Vaulx over visserijrechten en dergelijke aan zijn zwager mr. Jan van
Muijlwijck, 1 stuk
Memorie voor Jan van Muijlwijck d 3-2-[15]79 over zesde deel van de Pelsart van Van Diemen.
Genoemd wordt ook: Cornelis Gerritsz van Nispen, zijdelakenkoopman te Dordrecht, 1 stuk
Brief van S (?) van Dyemen [Diemen] dd 11-3-1578 aan zijn zwager mr. Jan van Muijlwijck over pacht
van 1/6 deel van de Pelsart. Genoemd wordt ook Jacobgen Stevens, 1 stuk
Overeenkomst over kaveling van land en rentes, dd 13-2-1621, waarin verwezen wordt naar het
testament van Elysabeth Schoeck (overleden 17-3-1619) dd 31-8-1616, waarbij zij haar kinderen
Francois, Tielman, Willem, Adriaan, Margaretha en Anna van Muijlwijck (laatstgenoemd gehuwd met
Otto Hoynck) een prelegaat verleent van 9 morgen land onder Hendrik Ido Ambacht [met akkoord met
neven en nichten Geldrops, dd 4-8-1620], betreft de Pelsart, 2 stukken eigenhandig ondertekend door
de kinderen Van Muijlwijck.

Inventaris van akten, stukken en minumenten aan de Edel Mogende Heren Gecommitteerden Raden
van de Groot Mogende Heren Staten van Holland overgeleverd uit naam van Thielman van Muijlwijck,
heer van Papendrecht, ter ene, op en tegens de heren van 't Capitel van St. Marien te Utrecht
mitsgaders de weduwe van Heijman van Bleijenburch in leven kapitein ten dienste van den lande,
requiranten in het zelfde cas, ter andere zijde, 1 stuk
Sententie van het Hof van Holland tussen mr. Jan van Muijlwijck licentiaat in de rechten wonende te
Roon, impetrant in cas van appel ter ene, en jonkheer Pieter van Duuveland, heer van Roon, ter andere
zijde, over oa heerlijke rechten (jacht) dd 2-5-1611, authentiek afschrift op perkament, 1 stuk
Mandement van beneficie van inventaris, verleend door prins Willem van Oranje aan de vrienden van
vaders en moeders zijde van Willem Oom Thielmansz, heer van Papendrecht dd 20-9-1583, 1 stuk
Kaveling van de goederen van Adriana van Muijlwijck: Tielman de Gorter, mr. Johan van Muijlwijck,
Adriaan de Gorter, gebroeders, ieder voor een hand, mr. Dirck van Bekesteijn als vader en voogd van
Johanna en Frans van Bekesteijn, Cornelis van Bekesteijn voor hem zelf, kinderen van voornoemde
Dirck van Bekesteijn bij wijlen Adriana van Warlandt voor 1/3 hand, erfgenamen van Adriana van
Muijlwijck, hun moeder en grootmoeder, volgt kavelcedulle, dd 5-1-1580, akte eigenhandig ondertekend
door partijen, 1 stuk
Leenakte door Staten van Holland aan mr. Willem Schoock na dode van Willem Oem, heer van
Papendrecht (verwijzing naar testament van Willem Oem dd 23-8-1583) met de helft van 6 viertelen
land met de steenplaats onder ambacht van Oudekerk dd 9-10-1586, charter met restanten van zegel
in rode was, 1 stuk
Eed van trouw dd 8-10-1589
[Den Haag], 2016.

