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De Delftse Jandmeter en notaris Jan Jansz. Potter (?-1590} kreeg omstreeks 1576 de opdracht om de fan
den van Voorne op te meten. Het resultaat was een fraaie en gedetailleerde kaart, getekend op perkament 
en met pen en penseel gekleurd. Eeuwenlang was de kaart zoek, totdat deze in 1933 opdook bij een vei
linghuis in Leiden. Het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' (tegenwoordig Maritiem Museum Rotterdam ge
heten) kocht de kaart. Niet fang daarna bleek dat de kaart was gestolen uit het Koninklijk Huisarchief Het 
Maritiem Museum erkende dat het formele eigendomsrecht van de kaart bij het Koninklijke Huisarchief 
Jag. Als dank daarvoor mocht het museum de kaart als (permanent) bruikleen behouden. 

Jan Jansz. Potter 
Reeds in de middeleeuwen waren in Nederland landmeters actief. De vroegste die bij naam bekend is, 
was 'Monekijn die landmeter' die in 1318 in Zeeland werkte. Op Voorne waren oak landmeters werkzaam. 
Zo pachtte in 1396 een zekere Copper Zone het landmetersambt op Voorne. Enkele jaren later noteerde 
Jan Matthijssen, een sehepenklerk in Brielle, in zijn 'Rechtsboek' (ea. 1404-1417) een instructie voor de 
landmeter. Hij besehrijft daarin dat een landmeter 'wel gefondeert' is in de Geometria, dat hij goede in
strumenten heeft en op de hoogte is van het gebruik der maten.2 Het landmetersvak kwam in de 16e 
eeuw tot bloei en kreeg oak een wetensehappelijke basis. In de Nederlanden kon men hierin onderwijs 
krijgen aan de Universiteit van Leuven. Daar studeerde en doceerde later Gemma Frisius (1508-1555) die 
in 1533 de driehoeksmeting introduceerde in zijn boek 'Libellus de locorum describendorum ratione'. Oak 
aan dezelfde universiteit studeerde Jaeob van Deventer (ea. 1510-1575). Hij bracht de driehoeksmeting 
vermoedelijk als eerste in praktijk en werkte tussen 1535 en 1547 aan kaarten van de Nederlandse pro
vineies. Vanaf 1558 vervaardigde hij oak stadsplattegronden van de Noord- en Zuid-Nederlandse steden. 
Jan Jansz. Potter volgde zijn opleiding oak aan de Leuvense Universiteit. In 1552 werd hij daar ingesehre
ven als Joannes Johannis Delphensis. Na zijn studie beschikte hij over een grondige kennis van het land
metersvak. 

Het is niet bekend wanneer Potter werd geboren, maar aangenomen wordt dat dit omstreeks 1530-1535 
in Delft was. Hij was vermoedelijk verwant aan het niet-adellijke geslaeht Potter van der Loo dat grondbe
zit had ondermeer in de omgeving van Naaldwijk. De familie behoorde tot de gegoede Delftse burgerij. In 
het stedelijk bestuur vervu lden de Potters geen belangrijke funeties waardoor duidelijk is dat de familie 
geen deel uitmaakte van de elite. De Potters woonden wel in het hart van de stad, aan de zuidzijde van de 
Markt. Het ouderl ijke huis stand hier en op een steenworp afstand daarvan bezat Jan Jansz. Potter twee 
huizen, terwijl zijn broer, Willem Jansz. Potter, er oak een huis in eigendom had. 

Na zijn studie in Leuven, vestigde Jan Jansz. Potter zieh weer in Delft. Daar trouwde hij met Aefken van 
Dijck, dochter van de bemiddelde Anthonis Dirx van Dijck, een van de grootste grondbezitters in Delfland. 
Potter's vroegst bekende werk dateert uit 1560 en is geen kaart, maar een 'Herault of wapenboek'. Hierin 
zijn 1400 wapens van Nederlandse gewesten, steden en geslachten (waaronder dat van Potter van der 
Loo) bijeengebracht.3 Zijn carriere als land meter began wel in diezelfde tijd. In 1562 werd hij benoemd tot 
landmeter van het hoogheemraadschap van Delfland. Wellicht iets eerder was hij aangesteld als land me
ter van het hoogheemraadschap Schieland. In 1564 blijkt Potter oak landmeter van het hoogheemraad
schap Rijnland te zijn en op een kaart uit 1567 vermeldt hij dat hij tevens land meter van het waterschap 
de Ring van Putten en de Beijerlanden is. Op zijn vroegste kaarten noemde Potter zich al'notarius'. For
meel was hij dit pas vanaf 1567 toen hij door het Hof van Holland officieel tot notaris werd benoemd met 
als standplaats Delft. Het was niet ongebruikelijk om het ambt van notaris en landmeter te combineren. 
De vervaardigde kaarten verkregen hierdoor een grate mate van betrouwbaarheid. Niet alleen wat betreft 
de details, maar doordat ze bekrachtigd waren door een notaris, hadden ze oak grate juridische zeggings
kracht. 
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De kaarten die de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland bij Potter bestelden, waren vooral be
stemd voor het doen maken en onderhouden van waterstaatkundigetwerken en in een enkel geval ook als 
bewijsstuk bij jur idische processen. Daarnaast werkte Potter voor particulieren en geestelij ke instellingen 
om hun grondbezit op te meten. Kaartboeken waren daarvan het resu ltaat. De gedetailleerdheid van zijn 
tekenwerk is groot. Allerlei landschappelijke elementen zijn zeer precies weergegeven. In totaa l zijn er vijf 
kaartboeken en 63 losse kaarten van Jan Jansz. Potter bekend. Zijn laatste kaart dateert uit 1590. Vermoe
delijk overleed hij ook in dat jaar, aangezien op 18 oktober 1590 een nieuwe landmeter van het hoog
heemraadschap Delfland werd aangesteld en in 1591 een nieuwe notaris in Delft. 

'Caerte van de landen van Voerne' 
In 1576 vervaard igde Potter zij n Caerte van de landen van Voerne. De kaart heeft een formaat van ea. 74 x 
77 cm. De drager van de kaart is perkament waarop getekend is met pen en penseel. De gebruikte kleur 
op de kaart is overwegend groen. Daarnaast is grijs gebruikt voor het water en is rood toegepast voor on
dermeer de windroos, een van de twee cartouches, de steden en dorpen. Wit is gebruikt voor de duinen. 
Verder is bruin toegepast voor de wegen en de rompen van de schepen. Geheel linksonder bevindt zich 
een bruin omlijst cartouche waarin de schaal van de kaart wordt vermeld als: de Maete van een Ouytsche 
Mij/ lanck 4000 Passen. Omgerekend is dit ongeveer een schaal van 1:50.000. Ter linker- en rechterzijde is 
de kaart afgezet met een zwarte en rode rand. Aan de bovenzijde is alleen de rode rand te zien. Oorspron
kelijk liep hier ook een zwarte rand. Aan de onderzijde is alleen een zwarte rand aangebracht. In het car
touche, rood omlijnd en met aan de bovenzijde een oog, geeft Potter de nodige informatie over de kaart. 

De volledige tekst luidt : Caerte vande landen van Voerne, West I voerne, ende de landen van voerne ouer 
I tflackee, ghemaect by Jan potter gheswore[n] llantmeter wonende tot Delft in hollant, doer I bevel van 
Willem van Treslong Guwernoer I vanden voers[chreven] landen van Voerne ende stede I va[n] Briele als 
doer toe last hebbende van I mijn Heere Prince van Orangen ende de I £dele Staten van Hollant, om sulx 
te doen 1 maken Anno 1576. 
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Cm·touche. 
Detail uit de 

· kaart van Jan 
Jansz. Potter 
van de landen 
van Voorne, 

· 1576. 

In de 16e eeuw strekte Voorne zich veel verder uit dan het huidige Voorne. Zoals Potter in zij n omschrij 
ving aangeeft, bestond het uit Voorne, Westvoorne (Goeree) en 'Voerne over 'tflackee' (Overflakkee). Tot 
Voorne behoorde ook Bommenede, gelegen op het Zeeuwse eiland Schouwen. Potter beeldt het wel af op 
zijn kaart, maar noemt het niet in zijn tekst. 

Zoals ook in de tekst van het cartouche te lezen valt, gat Willem (Biois) van Treslong Potter de opdracht 
om de kaart van de landen van Voorne te vervaardigen. Blois van Treslong was in 1566 een van de edelen 
geweest die het verzoekschrift aan de landvoogdes Margaretha van Parma te Brussel ondertekend had 



Portret van Willem Blois van Treslong. 
Gravure door Johan Wierix. Collectie 
Maritiem Museum Rotterdam. 
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om de geloofsvervolgingen te verzachten. Volgens overleve
ring zou een van de raadsheren van de landvoogdes toen ge
zegd hebben : N'ayez pas peur, Madame, ce ne sont que des 
gueux, Wees niet bang, Mevrouw, het zijn slechts bedelaars. 
Zoals bekend nam een geuzenvloot onder leiding van Lumey 
(Willem van der Marck) en Blois van Treslong enkele jaren la
ter op 1 april1572 vrijwel zonder slag of stoot Brielle in. 

Blois van Treslong was geboren in Brielle, zijn vader was daar 
baljuw geweest. In de jaren '50 was hij in zeedienst gegaan. 
Als medestander van Willem van Oranje had hij gevochten bij 
Heiligerlee en in 1571 had hij zich bij de Watergeuzen ge
voegd. Vanaf 1573 was hij ondermeer baljuw van de landen 
van Voorne (Guwernoer vanden voers[chreven] Janden van 
Voerne ende stede va[n] Briele) en admiraa l van de Hollandse 
vloot. Later viel hij in ongenade, maar hij werd in 1591 weer in 
ere hersteld. Enkele jaren later stierf hij.4 

Blois van Treslong gaf wel iswaar de opdracht tot het maken 
van de kaart van Voorne, maar, zoa ls Potter nadrukkelijk in 
het cartouche noemt, waren Prins Wi llem van Oranje en de 
Staten van Holland de initiatiefnemers. Voor de Prins en de 
Staten van Holland had Potter al eerder, in 1574, een (nu ver
lorengegane) kaart van het beleg en ontzet van Leiden ver
vaardigd.5 

In het cartouche geeft Potter ook het jaartai'Anno 1576' weer. 
Het is hieruit niet op te maken of dit slaat op de voltooiing van de kaart of op de opdrachtverstrekking. 
Een andere bron waarin de opdracht tot het maken van de kaart wordt genoemd, is helaas niet bekend. 

De topografie van de kaart 
De kaart toont de landen van Voorne met ten zuiden daarvan een deel van Schouwen met Brouwershaven 
en Bommenede. Ten noorden van de Maas is ook nog een deel van het Zuid-Hollandse landschap in kaart 
gebracht, lopende van zee tot en met Vlaardingen. In het oosten van het eiland Voorne, is ook Putten af
gebeeld. Putten was een heerlijkheid en behoorde niet tot de landen van Voorne. 
De topografie van Potters kaart is nauwelijks onderwerp van studie geweest. Jan Willem van Nouhuys die 
de kaart in 1933 voor het Maritiem Museum kocht, had vooral aandacht voor de monding van de Maas. 
Hem viel op dat de noordelijke hoek daarvan door Potter benoemd werd als 'Den Hoeck van Schraven
zant'. Een eerdere vermelding kende hij niet en is ook tegenwoordig niet bekend. Later zou dit Hoek van 
Holland worden. Verder liet Van Nouhuys het bij de constatering "dat op de kaart een niet onbelangrijk 
aantal namen [voorkomt], die bij min of meer vluchtig onderzoek, nog niet op andere kaarten werden 
aangetroffen".6 Meer aandacht had van Nouhuys voor de scheepjes met de vlaggen op de kaart. De drie
banige driekleur als voorloper van de Prinsenvlag en de intrigerende Engelse St. George vlag.7 Op de bete
kenis van de Engelse vlag ging hij niet gedetailleerd in. Maar mogelijk symboliseert het de steun die de 
Prins van Oranje in Engeland zocht en/of hebben de Watergeuzen in die tijd inderdaad de Engelse vlag 
gevoerd om te laten zien dat zij geen piraten waren, maar vochten voor Holland en Zeeland.8 

Het is duidelijk dat de aandacht van Potter vooral gericht was op Voorne. Dit is veel gedetailleerder weer
gegeven dan de andere eilanden. Plaatsen worden niet alleen aangeduid, maar soms ook tot in detail uit
gebeeld. Oat geldt bijvoorbeeld voor de stad Brielle, maar ook voor het ringdorp Oostvoorne. Verder zijn 
alle polders en wegen aangegeven. Ter hoogte van Oostvoorne is in de duinen het houten baken terug te 
vinden dat als herkenningspunt voor de scheepvaart diende. Ook is bijvoorbeeld het Windgat te zien, res
tant van de monding van de rivier Strijpe met daarachter de polder Stuifakker. Een opvallend element zijn 
de molens. Op Voorne zijn er zeven terug te vinden. Grenzende aan de Bernisse is Abbenbroek ingete
kend. Dit was een zelfstandige heerlijkheid en behoorde niet tot Voorne. Vermoedelijk is het daarom in 
een afwijkende kleur getekend en niet zo gedetailleerd getekend als Voorne. Datzelfde geldt ook voor de 
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heerlijkheid Putten aan de overzijde van de Bernisse. We liswaar is dit wel in dezelfde kleur als Voorne ge
houden, maar het is overwegend globaal in kaart gebracht. De meeste wegen ontbreken. Wel zijn Geer-

' 
vliet en Spijkenisse tot in de details weergegeven en vinden we bij Heer Symonshaven en Spijkenisse een 
molen. 
Het is opvallend dat Goeree-Overflakkee, dat toch ook tot Voorne behoorde, niet gedetailleerd is weerge
geven. We vinden de polders en de dorpen terug, maar niet de wegen. Het land bij Roxenisse en Melissant 
is evenals bij Abbenbroek ook grijs-wit gekleurd. De reden hiervan is niet duidelijk, aangezien het ook tot 
Voorne behoorde. 
Tot slot vinden we uiterst links onder in de kaart een deel van Schouwen met Brouwershaven en Bomme
nede waarvan we weten dat het oorspronkelijk Voorns bezit was. Geheel boven in de kaart is vrij gedetail
leerd de overzijde van de Maas uitgebeeld. Op enig moment vervaardigde Potter van dit gedeelte van de 
kaart een zelfstandige kopiekaart met Schipluiden, Vlaardingen, Maassluis en een gedeelte van de Maas 
met Brielle aan de overzijde.9 

Het doe/ van de kaart 
In de tijd dat Potter zijn kaart vervaard igde, was het oorlog. Aan de overzijde van de Maas, in Zuid
Holland, waren Spaanse troepen actief. Voorne was in 1572 in handen van de Watergeuzen gekomen en 
daarmee Prinsgezind, maar zekerheid of het land behouden kon blijven, was er niet.10 

In zo'n situatie was een overzichtskaart van de landen van Voorne zeker gewenst. De meest recente ge
drukte kaart van het gebied was van de hand van Jacob van Deventer uit ea. 1545, maar deze was niet zo 
gedetailleerd. Waarschijnlijk beschikte Potter over Van Deventers kaart, aangezien de vormen en de lig
ging van de eilanden op beide kaarten met elkaar overeenstemmen. Waarvoor kon de kaart van Voorne 
door Potter dienen? Allereerst als een overzichtskaart voor het verkrijgen van een inzicht in ondermeer de 
waterschappen, de loop van de dijken en de wegen. Ook was zo'n kaart nuttig als bestuurlijk hulpmiddel 
bij het innen van de waterschapslasten bij de ingelanden van de verschillende polders. 

Fockema Andreae wijst erop dat op de kaart langs de kust haven
tjes zijn ingetekend.11 Dit brengt ons op nog een andere functie van 
de kaart. Op de kaart worden inderdaad langs de kust van Voorne 
in een kriebelig handschrift op verschillende plaatsen haventjes 
vermeld . Bovendien wat Fockema Andreae niet noemt, is de gede
ta illeerde weergave van Brielle met bolwerken rondom de stad en 
twee schansen aan het uiteinde van de haven. Uit de Brielse stads
rekening over 1574 blijkt dat Willem van Oranje er bij het Brielse 
stadsbestuur op aandrong om een nieuwe haven en fortificaties 
aan te leggen. Brielle klaagde over de hoge kosten, maar mogelij-

~~-!1111::1-.i kerwijs was de haven in 1578 gereed.
12 

Opmerkelijk is dat op Pot
ters kaart uit 1576 de gehele haven al is ingetekend. Ook de twee 
schansen bij Meeuwenoord zijn te zien.13 Oat kan niet de weerslag 
zijn van de situatie van dat moment. Mogelijkerwijs wedde Willem 
van Oranje ook niet op een paard en liet hij door Potter ook naar 
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De vesting en haven van Brielle. 
Detail uit de kaarl van Jan Jansz. 
Potter van de landen van Voorne, 
1576. 

andere geschikte locaties voor een zeehaven zoeken. Dat zouden 
de op de kaart aangegeven havens kunnen zijn. Een daarvan is Hel
levoet dat in tegenstelling tot Brielle in de 17e eeuw zou uitgroeien 
tot een belangrijke marinehaven in het Maasmondgebied.14 

Tot slot valt ook in het oog dat door Potter een gedeeltelijke om
muring van Brouwershaven is aangegeven. Mogelijk is dat evenals 
bij Brielle het geval is, een toekomstvisie. Een betere fortificatie van 
deze stad zou pas in 1590 worden gerealiseerd. 

• 
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Conclusie 
De kaart van de landen van Voorne door Jan Jansz. Potter is de meest gedetailleerde kaart van dit gebied 
uit de 16e eeuw. Voor de topografie van met name het huidige Voorne is het een belangrijke bran. Op de 
kaart staan veel toponiemen en dijken en wegen zijn nauwkeurig aangegeven. De kaart biedt meer dan 
een overzicht van het gebied. Uit de weergave van de haventjes langs de kust en de vermoedelijk nog niet 
gerealiseerde fortificaties van Brielle en Brouwershaven, mag ook warden afgeleid dat het een strategi
sche kaart was, bedoeld als ondersteuning bij de oorlogsvoering. 
Een vraag die nog niet beantwoord is, is de herkomst van de kaart. Was de kaart het persoonlijke exem
plaar van Willem van Oranje of kocht een Oranjetelg ooit de kaart, omdat de naam van zijn illustere voor
vader erop stand vermeld? Wellicht dat hierop ooit nog een antwoord komt. 

Over de auteurs 

Sjoerd de Meer (1958) studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis en is werkzaam als conservator 
cartografie bij het Maritiem Museum Rotterdam. 

Rikkert Wijk (1948), architect en vrijwilliger ca rtografie bij het Maritiem Museum Rotterdam. 

{Nieuw] Hellevoet en omgeving. Detail uit de kaart van Jan Jansz. Potter van de landen van Voorne, 
1576. 
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Voorne met de Maasmond. Detail uit de kaart van Jan Jansz. Potter van de landen van Voorne, 1576. 



9 



Spijkenisse, Abbenbroek, Geervliet en de Bernisse. Detail uit de kaart van Jan .Jansz. Potter van de 
landen van Voorne, 1576. 

Scheepje met Engelse vlag. Detail uit de 
kaart van Jan Jansz. Potter van de landen 
van Voorne, 1576. 

In de 16e eeuw hoorde het huidige Goeree
Overjlakkee bij Voorne (Voorn). Detail uit de kaart 
van .fan Jansz. Potter van de landen van Voorne, 
1576. 

• 
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Bijlage 

Kaart van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee door Jan Potter, 1576 
Collectie Maritiem Museum RotterdamJ inventarisnummer K121J in bruikleen van 
het Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage 
Teksten op de kaart 

Caerte vande landen van Voerne, West I voerne, ende Transcriptie van de titel 
de landen van voerne ouer I tflackee, ghemaeckt by Jan 
potter gheswore[n] I lantmeter wonende tot Delft in 
hollant, doer I beuel van Willem van Treslong Guwer-
noer I vanden voers[chreven]landen van Voerne ende 
stede I va[n] ..... Briele als daer toe last hebbende van I 
mijn Heere Prince van Orangen ende de I Edele Staten 
van Hollant, om sulx te doen I maken Anno 1576. 

Kaart van de landen van Voorne, West-Voorne en de Vertaling van de titel 
landen van Voorne over 't Flakkee, gemaakt door Jan 
Potter gezworen landmeter te Delft in Holland daartoe 
be last door Willem van Treslong, gouverneur van de 
voornoemde landen van Voorne en de stad Brielle, daar-
toe belast door mijn heer Prins Willem van Oranje en de 
edele Staten van Holland, om dit te maken. Anno 1576. 

Noorde[n], Noord oost, Oost, Suijt oost, Suijden, Suijt Kompasroos 
west, West, Noort west. 

Transcriptie Huidige benaming Toelichting 

Delfland- Rozenburg 
Schipluy Schipluiden Dorp 

Kenenburch Keenenburg bij Schipluiden Waterburcht bij Schipluiden, oorspronkelijk 
uit de 14e I 15e eeuw. De voorburcht werd in 
1572-74 verwoest en daarna weer hersteld. 
Gesloopt in 1798. Kasteel is opgegraven tus-
sen 1966 en 1989 en de funderingen zijn 
zichtbaar gemaakt. 

Den Ouden Maesdijck Maasdijk Bestaande dijk tussen Vlaardingen, Maas-
sluis, tot de duinen ten noorden van Hoek 
van Holland. 

Den Nieuwen Maesdijck Nieuwlandsche Dijk Dijk ten noorden van Hoek van Holland. Ver-
loop van het oostelijk deel van deze dijk is 
niet duidelijk. 

Den Hoeck van Schrauen- Later verder verzand en nu Hoek van Hol-
zant land. 

Doost Gaech Oost Gaag Water tussen Schipluiden en de Maasdijk 

De Westgaech West Gaag I Spartelvaart Water tussen Schipluiden en de Maasdijk 

Maeslant Maasland Dorp 

Maeslant sluijs Maassluis De schans buiten de Maasdijk is weergege-
ven. 

J 
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Suijt Maeslant Zuidbuurtseweg Tussen Maasland en Vlaardingen. Aangege-
ven zijn twee bruggen over de Noordvliet en . de Boonervliet . 

De groote Vlaerding vaert Vlaardingervaart Vaart tussen Vlaardingen en Schipluiden 

Vlaerding Vlaardingen Stad 

Tgadt Vander Maze Het Scheur I Het Brielse Gat Water 

De Maze Nieuwe Maas Water 

Tarwesant Hoeksche Waard: Tarwezandseweg, ten 
noorden van Hoogvliet. 

Doude Maze Oude Maas Water 

Voorne-Putten ten westen van de Bernisse 

Oostvor(n]e Oostvoorne Dorp met burcht 

Den heijndijck Oosterlandsedijk Dijk 

Klein Oosterlant Polder Klein Oosterland In het oostelijk deel van de polder een drie-
hoekige schans, omringd door water. Op het 
eiland ten oosten van deze polder (Polder 
Meeuwenoord) is een vijf- of zeshoekige 
schans getekend. 

Groot Oosterlant Oostvoornse Polder Polder 

Briel Brielle Stad met bolwerken 

Tnieulant Polder Nieuwland Polder 

Tsuierlant Zuurland Polder 

Rugghe 't Woud Polder 

Ouwe ~oote Polder Oude Goote Polder 

Vechouck Vekhoekse polder Polder 

Out Hellevoet Polder Oud Hellevoet Polder 

nieu zwarte wael Polder Zwartewaal Polder 

Oudt zuarte Wael Zwartewaal Dorp 

Holle Mare De Holle Mare Water langs Zwartewaal 

Out HeenVIiet Heenvliet Dorp met burcht I polder 

Nieu Heenvliet Polder van Heenvliet, Polder 
westelijk deel 

De achter weg De Achterweg Weg in de Polder van Heenvliet 

ABBENBROECK Abbenbroek Dorp met haventje en burcht met rondom 
water. 
In het Kaartboek van Voorne-Putten en Goe-
ree-Overflakkee uit ea. 1700 valt Ab-
benbroek buiten de grens van het gebied 
(dus kennelijk onderdeel van een andere 
bestuurlij ke eenheid). 
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Suijt Lant Zuidland Dorp met haventje 

Velgherdijck Velgerdijkse Polder Polder 

Beningen Spui Water 

Thorens Veer Hoornsche Hoofden Dorp (bestaat niet meer) 

Den Ouden Horen Oudenhoorn Dorp 

Oude horens Haven Water 

Nieuwen horen Nieuwenhoorn Dorp 

Nieuen Horens Haven Water 

Nieu Stroijt Polder Oude en Nieuwe Polder ten 0 van Hellevoetsluis 
Struiten 

Oude Stroijt Polder Oude en Nieuwe Polder ten 0 van Hellevoetsluis 
Struiten 

Helleuoet Nieuw Hellevoet Dorp 

Hellevoets Haven Hellevoetsluis In 1570 een watergang, later haven en fort 

Tweergors Polder 

Quack Quackpolder Polder 

Quacxhaven Watergang in de gorzen 

Sint Anne[n] Polder St. Annapolder Polder 

NieuWe Goote Polder de Goote Polder 

Naters Natersche Polder Polder 

Pancrasgors Polder van Pankrasgors Polder 

Out ende Nieu Recange Oud Rockanje en Nieuw Polder en dorp 
Rockanje 

De Strijpe Strijpe Polder Polder 

Lodderlant Polder Lodderland Polder 

Westerlant Polder 

Stuijfacker Polder Stuifakker Polder 

Twintgadt Windgat Duingebied 

De heuringhen De Heveringen Duingebied 

De Noort Zee Noordzee Water 

Tgoerees gadt Slijkgat Water 

Tflackee Haringvliet Water 
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Voorne-Putten ten oosten van de Bernisse 

Bern is 
' 

Bernisse Water: later dichtgeslibd 

Geeruliet Geervliet Dorp 

Spijkenis Spijkenisse Dorp 

Biert Biert Gehucht, Polder 

Hekelinge Hekelingen Dorp, polder 

Heer Sijmons haven Simonshaven Dorp 

Scoddebors Oud Schuddebeurs Polder, dorp 

De Spoij Het Spui Water 

Piershil Piershil Dorp 

Corendijck Goudswaard, de Korendijk Dorp, polder 

De Wieling Water, ingepolderd 

Goeree 
Westvoerne Goeree Eiland, nu verbonden met Overflakkee 

Goeree Goedereede Stad 

Toutdorp Ouddorp Dorp 

Overflakkee 
Roxnisse Roxenisse Dorp, verdwenen in 1570 

Melissant Melissant Dorp 

Dircksland Dirksland Dorp I polder 

Herkingen Herkingen Dorp 

Somerdijck Sommelsdijk Dorp 

Middelheernis Middelharnis Dorp 

Nieu tonghe Nieuwe Tonge Dorp 

Oude tonghe Oude Tonge Dorp 

De Stadt Stad aan 't Haringvliet Dorp 

Bommel Den Bommel Polder, dorp 

Noorde la[nt]? Binnen Bedijkte Noord- Polder 
polder? 

Odulphus Plate Ooltgensplaat Polder, dorp 

Galante Galatesche Polder Polder 

Schouwen-Duiveland 

T lant van Scouwe[n] Schouwen Eiland, nu verbonden met Duiveland 

Brouwershaven Brouwershaven Stad 

Bommene Bommenede Dorp met schans (niet getekend). Het dorp 
is verdwenen in 1682. Gebied tot 1684 
behorend tot Holland, daarna tot Zeeland. 
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Cartouche met kaartschaal en Brouwershaven met omgeving. Detail uit de kaart van Jan Jansz. Potter 
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Brielle en omgeving. Detail uit de kaart van Jan Jansz. Potter van de landen van Voorne, 1576. 


