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Inleiding

In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich in het archief van Charlois (archief 2) een
serie protocollen met transport- en schuldbrieven. Inventarisnummer 17 bestrijkt de periode
1657-1664. Deze bewerking hiervan bevat summiere regesten van de ingeschreven akten.
In het origineel is meestal meer informatie te vinden zoals belendingen bij getransporteerde
percelen land en onroerend goed als hypotheek bij een schuldbrief.
Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt u contact opnemen met de bewerker, Teun van
der Vorm, Zoetermeer (t.vandervorm@planet.nl).

Bewerking
<voorin eigentijdse index op voornaam comparanten>
f. 1 d.d. 8-2-1657: Cornelis Leendertsz. Lange wonende aan Smitshoek onze inwoner
bekende schuldig te wezen aan sr. Pieter Egbertsz. van der Heul wonende tot Rotterdam de
som van 300 gld.
f. 2 d.d. 17-2-1657: Bastiaen Jansz. Andewech onze inwoner heeft getransporteerd aan de
nagelaten weeskinderen van zaliger de heer Huijbert van der Meer zekere 1 morgen 50
roeden weiland gelegen in Charlois in het Kerkeblok.
f. 3 d.d. 17-2-1657: Schout en schepenen van Charlois verklaren dat op 18-11-1656
vanwege de ed. heer Cornelius de Witth ruwaard en baljuw van het land van Putten als
uitgelegd hebbende zekere penningen ten behoeve van de huisvrouw van Gerrit Ariensz.
Grol en in die kwaliteit als impetrant van executie op en jegens Heijndrick Jansz. Verschoor
geexecuteerde in deze, is opgeveild zeker huis en erf, boomgaard, teling en plantagie aan
de Charloise Drogendijk.
f. 4: Procuratie en bijbehorend schrijven behorende bij de volgende giftbrieven.
f. 5v d.d. 14-3-1657: De wel edel hooggeboren heer Eeverart de Doerne heer van Asten,
Liessel etc. als broeder en momber van de wel edele geboren juffrouw Maria Margreta van
Doernen zijn zuster heeft getransporteerd aan Pleuntgen Sijmonsdr. weduwe en
boedelhoudster van Bastiaen Ariensz. Hoosje onze inwoonster 1 morgen 4 hond 18 roeden
land gelegen in Robbenoord onder Charlois.
f. 6v d.d. 14-3-1657: Pleuntgen Sijmonsdr. weduwe en boedelhoudster van Bastiaen
Ariaensz. Hoosje onze inwoonster geassisteerd met Arien Bastiaensz. Hoosje haar zoon en
gekoren voogd in deze bekende schuldig te wezen aan Johannes Dindrade daar moeder af
is Marianna van der Wilde de som van 900 gld.
f. 8 d.d. 14-3-1657: De wel edele hooggeboren heer Everard de Doerne heer van Asten,
Liessel etc. als broeder en momber van de wel edele geboren juffrouw Maria Margreta van
Doernen zijn zuster heeft getransporteerd 1 morgen 4 hond 18 roeden weiland gelegen in
Robbenoord in Charlois aan Jaques Govertsz. onze inwoner.
f. 8 d.d. 14-3-1657: De wel edele hooggeboren heer Everard de Doerne heer van Asten,
Liessel etc. als broeder en momber van de wel edele geboren juffrouw Maria Margreta van
Doernen zijn zuster heeft getransporteerd aan Pieter Doenen Verschoor 4 morgen 1 hond 36
roeden land gelegen in de Plompert onder Charlois.
f. 10: Procuratie bij de volgende giftbrief.
f. 11 d.d. 14-3-1657: De wel edele hooggeboren heer Everardt de Doerne heer van Asten,
Liessel etc. als broeder en momber van jonker Alexander de Doerne heeft getransporteerd
aan Jacques Govertsz. onze inwoner 3 morgen 97 roeden land in Robbenoord onder
Charlois.
f. 12 d.d. 14-3-1657: Pieter Dirckxsz. de Witth onze inwoner en heeft getransporteerd aan
juffrouw Helena van Zoelen wonende tot Rotterdam 3 morgen 3 hond land in Dirck
Smeetsland onder Charlois genaamd deHeeff.

f. 12v d.d. 14-3-1657: Mr. Meerten van Hees notaris binnen Oosterwijk onder meijereij van ’s
Hertogenbosch als procuratie hebbende van de wel edel geboren heer Chaerles Antonis van
Vladeracke heer van den Nemelaer en ook van de wel edel geboren juffrouw Margreta van
Vladeracken mitsgaders van de wel edele juffrouw Anna van Vladeracken broeder en
zusters, alle kinderen van zaliger de wel edel geboren heer Charlois Nicolaes van
Vladeracken en heeft getransporteerd aan juffrouw Helena van Zoelen wonende tot
Rotterdam omtrent 155 roeden 5 voeten land gelegen in de Plompert onder Charlois gemeen
in een stuk van 6 morgen 2 hond 2 roeden.
f. 14 d.d. 14-3-1657: Mr. Meerten van Hees notaris binnen Oosterwijk onder meijereij van ’s
Hertogenbosch als procuratie hebbende van de wel edel geboren heer Chaerles Antonis van
Vladeracke heer van den Nemelaer en ook van de wel edel geboren juffrouw Margreta van
Vladeracken mitsgaders van de wel edele juffrouw Anna van Vladeracken broeder en
zusters, alle kinderen van zaliger de wel edel geboren heer Charlois Nicolaes van
Vladeracken en heeft getransporteerd aan Pieter Pleunen onze inwoner omtrent 200 roeden
land gelegen in de Plompert onder Charlois gemeen in een stuk van 6 morgen 2 hond 2
roeden.
f. 15 d.d. 5-4-1657: Op het verzoek van Heijndrick Ariensz. Jongen Dijckgraeff wonende op
Heinenoord dewelke geruild te hebben aan de heer Herbert van der Meij raad en schepen
van Gouda mitsgaders landdrost tussen de Lek en de Zuiderzee 3 morgen weiland gelegen
in Dirck Smeetsland onder Charlois en dat om zekere 4 morgen 2 hond land gelegen onder
Heinenoord. Taxatie van de 3 morgen land.
f. 15 d.d. 5-4-1657: Heijndrick Ariensz. Jongen Dijckgraeff wonende op Heinenoord heeft
getransporteerd aan de heer Herbert van der Meij raad en schepen van Gouda mitsgaders
landdrost tussen de Lek en de Zuiderzee 3 morgen weiland gelegen in Dirck Smeetsland
onder Charlois.
f. 15v: Procuratie bij de volgende giftbrief.
f. 16 d.d. 5-4-1657: Sr. Pieter Tol als procuratie hebbende van sr. Cornelis Gouwenaer
wonende in ’s Gravenhage als enige erfgenaam van Barbara Jansdr. Strienaer zijn
overleden moeder heeft getransporteerd aan sr. Dirck Willemsz. Paijt als getrouwd
hebbende Maria Jansdr. Strienaer mitsgaders Christina en Heijltge Jansdr. Strienaer alle
kinderen en erfgenamen van Joan Govertsz. Strienaer zaliger elk voor een derde part zeker
vierde part van omtrent 17 hond land in Charlois.
f. 18 d.d. 19-4-1657: Cornelis Dammisz. zeijlmaker wonende tot Rotterdam weduwnaar en
geinstitueerde erfgenaam van Teuntge Leendertsdr. Hoosje zijn overleden huisvrouw
volgens testament gepasseerd voor notaris [niet ingevuld] binnen Rotterdam d.d. [niet
ingevuld] heeft opgedragen aan juffrouw Johanna Repelaer weduwe van de heer Johan van
der Mast wonende tot Dordrecht 1 morgen 5 hond 87 roeden weiland gelegen in Charlois in
het Abtsblok, zijnde hem comparant aangekomen van zijn voorn. huisvrouwen ouders in
plaats van haar huwelijsk medegaven en haar vaders erfgoed volgens contract gepasseerd
voor notaris Adriaen van Aller binnen Rotterdam d.d. 18-11-1656.
f. 19 d.d. 28-4-1657: Leendert Ariensz. molenaer wonende in Katendrecht als getrouwd
hebbende Pietertge Jansdr. Winter en Gijsbert Fransz. Baertman als getrouwd hebbende
Adriaentge Jansdr. Winter beide kinderen en erfgenamen van zaliger Jan Pietersz. Winter

hebben elk voor de helft getransporteerd aan Meerten Dijngmansz. Boel onze inwoner
omtrent 1,5 morgen land gelegen in Robbenoord onder Charlois.
f. 20 d.d. 19-5-1657: Gerrit Ariensz. Oosthouck onze inwoner bekende schuldig te wezen
aan Heijndrick Jansz. Jonge Jan wonende in Rhoon als getrouwd hebbende Annetgen
Ariensdr. Oosthouck de som van 315 gld. ter zake van de erfenis van zijn voorn.
huisvrouwen ouders hetwelk hij comparant bekende tot nog toe onder zich op interest
behouden te hebben.
f. 21 d.d. 23-5-1657: Cornelis Woutersz. Verduijn onze inwoner bekende schuldig te wezen
aan juffrouw Maria Prins weduwe van Gerrebrant Prins wonende tot Rotterdam de som van
1300 gld.
f. 22 d.d. 26-5-1657: Neeltgen Cornelis Joppen weduwe en boedelhoudster van Cornelis
Gerritsz. van der Tolen onze inwoonster en bekende schuldig te wezen aan haar vier
weeskinderen geprocreerd bij de voorn. Cornelis Gerritsz. van der Tolen de som van 120
car. gld. die de voorsz. haar kinderen waren aangekomen bij de erfenis van haar oudoom
Leendert Jansz. Ruijter.
f. 22v d.d. 5-6-1657: Bastiaen Pietersz. bij de Molen oud schepen van Charlois onze inwoner
bekende schuldig te wezen aan Cornelis Woutersz. van Leckerlant de som van 1200 car.
gld. als rest van een obligatie bij hem comparant neffens Lauris Crijnen van Dijck beide als
borgen en als principaal gepasseerd voor notaris Jacob Cettingh in ’s Gravenhage d.d. 19-31632.
f. 24: Procuratie bij de volgende giftbrief.
f. 24v d.d. 11-6-1657: Sr. Gijsbrecht Liebergen als procuratie hebbende van zijn heer vader
Willem Liebergen doctor in de medicijnen wonende in ’s Gravenhage heeft getransporteerd
aan juffrouw Soetgje Coenraets weduwe van Leunis Ariensz. Hollaer wonende tot Rotterdam
3 morgen 89 roeden land gelegen in Dirc kSmeetsland onder Charlois in Raaphorstenblok.
f. 25v d.d. 11-6-1657: Pieter Dircxsz. de Witth onze inwoner heeft getransporteerd aan
Sijmon Bastiaensz. Hoosje mede onze inwoner zekere huising, bergen, schuren, boomgaard
met 3 morgen 50 roeden land daar de voorsz. huising en anders op staat, in Charlois in het
Vlamingblok, mitsgaders nog een erf of tuin tegen de voorsz. woning gelegen aan de
Charloise Lagendijk.
f. 27 d.d. 4-7-1657: Arijen Jansz. Andijck onze inwoner bekende schuldig te wezen aan het
nagelaten weeskind van zaliger Jannetge Pietersdr. Wijn met namen Jannetge Willemsdr.
daar vader af is Willem Ariensz. Lange de som van 185 gld. [volgens datering aan het einde
van de akte 4-6-1657, volgens datering in de aanhef 4-7-1657]
f. 28 d.d. 11-7-1657: Sijmon Bastiaensz. Hoosje en Adriaentge Willemsdr. Verschoor
echtelieden onze inwoners bekende schuldig te wezen aan se. Arnout Hofflant wonende tot
Rotterdam (boven de 1500 car. gld. kapitaal die zij comparanten over koop en leverantie van
de navolgende woning van Pieter Dircxsz. de Witth tot haar last hebben genomen en de
voorn. Hofflant op de voorsz. woning sprekende heeft) de som van 1000 car. gld.

f. 29v d.d. 11-7-1657: Harmen Willemsz. van Luijck wonende in Katendrecht en heeft
getransporteerd aan Pouwels Bastiaensz. bij de Molen onze mede schepen omtrent 7 hond
50 roeden land in Charlois in het Katendrechtseblok.
f. 30v d.d. 1-8-1657: Lauris Cornelisz. van Moerkercken onze inwoner als getrouwd
hebbende Neeltgen Ariensdr. Hoosje die weduwe was van Lauris Crijnen van Dijck heeft
(door overgift van hem comparant voor het Hof van Holland tot zijn naam gedaan door de
deurwaarden Anthonij van der Horst en met kennis en approbatie van Pietertgen Laurisdr. de
voorn. zijn huisvrouw ene meerderjarige voordochter die mede in deze present zijnde
consenterende voor zo veel haar iet zoude mogen aangaan) getransporteerd aan de heer
Joan Oem, de heer advocaat de Bie, de heer Soutelandt en de heer Cornelis van der Hooch
etc. alle te samen eigenaren van de grond, zekere huising, bergen, schuren en timmeragie,
staande in Charlois in het Zandblok.
f. 31v d.d. 30-8-1657: Leendert Bastiaensz. Hoosje meerderjarige zoon van zaliger Bastiaen
Ariensz. Hoosje onder inwoner bekende schuldig te wezen aan sr. Cornelis van Nijkercken
wonende tot Rotterdam de som van 500 car. gld.
f. 32v d.d. 31-12-1657: Pieter Arijensz. Coninck onze mede schepen heeft getransporteerd
aan Dirck Cornelisz. van der Spuij secretaris alhier zeker huis, erf, bergen, schuren,
boomgaard aan het zuideinde van het dorp alhier.
f. 33v d.d. 31-12-1657: Pieter Jansz. Winter wonende tot Mijnsheerenland van Moerkerken
heeft getransporteerd aan Pieter Arijensz. Coninck onze mede schepen 4 hond 12 roeden 6
voeten land gelegen in Charlois in het Kerkeblok.
f. 34v d.d. 9-1-1658: Pieter Aertsz. Verschoor onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
de heer Cornelis Couwenhove wonende tot Rotterdam de som van 432 gld.
f. 35 d.d. 2-2-1658: Decreetbrief - Schepenen verklaren dat is komen te overlijden Gerrit
Cornelisz. Mitsuijen nalatende een huisje en erf, berg, schuur aan de Charloise Hogendijk
tegenover de Spuij, mitsgaders nog een erfje daar tegenover aan de kant van de Spuij ter
lengte van het voorsz. erf beteeld met willige bomen, alsmede nog 3 schapen, een weeftouw
met zijn toebehoren en nog enig huisraat, inboedel en andere weinig van importatnie, waar
tegenover bevonden is dezelve boedel te zijn belast met veel uitgaande schulden meer
bedragende als de waarde van al dezelve nagelaten goederen, en zulks dezelve boedel bij
de gerechte erfgenamen als namelijk Maertge Cornelisdr. Mitsuijen en Cornelis Jansz.
Ruijter als getrouwd hebbende Grietgen Cornelisdr. Mitsuijen beide zusters van de voorn.
Gerrit Mitsuijen rechtelijk is verlaten en geabandonneerd, en dienvolgende bij schepenen
van Charlois ambtshalve is verkocht. Het voorsz. huis, erf, berg, boomgaard met het voorsz.
erf over de dijk is gekocht door Jan Claesz. Gelder onze inwoner.
f. 36v d.d. 1658: Jan Claesz. Gelder onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de boedel
en gerechtigde crediteuren van Gerrit Cornelisz. Mitsuijen de som van 165 gld.
f. 37 d.d. 9-3-1658: Sijmon Leendertsz. Droogendijck, Mathijs Leendertsz. Droogendijck en
Heijdrick Leendertsz. Droogendijck vervangende voor haar andere mede broeder en
zwagers als te samen procuratie hebben van haar moeder Adriaentgen Aertsdr. [aanhef: de
weduwe van Leendert Leendertsz. Droogendijck] hebben getransporteerd aan Arijen Jansz.

Cock onze inwoner zeker huisje en erf, berg, schuur, boomgaard in de Oosthoek van
Charlois aan de Hogendijk.
f. 38 d.d. 4-5-1658: Dirck Cornelisz. van der Spuijs secretaris en Claes Reijniersz. mesmaker
gerechtsbode van Charlois als procuratie hebbende van mr. Philps Daneels ridder burggraaf
van Dormael heer van Attenrode, Veure, Hauthem, Hooft en schout van de stad en provincie
van Mechelen als wettige man en momber van vrouwe Eleonora Maria Oem burggravinne
van hetzelve Dormael etc. hebben getransporteerd aan de wel edele juffrouw Margarita
Grijph van Valckesteijn vrouw van Sandelingh weduwe van de wel edele jonker Tielman van
der Burch en haar erfgenamen zekere helft van 10 morgen land gelegen in Charlois, te
weten een stuk in het Hanne Woijtenblok groot omtrent 9,5 morgen en de rest zijnde omtrent
4 hond bosemland gelegen in de Lagenbosem van Charlois.
f. 40 d.d. 27-5-1658: Leentgen Gijsbertsdr. weduwe van Dirck Ariensz. Dortsman onze
inwoonster geassisteerd met Jacob Dircxsz. Tol haar meerderjarige zoon en gekoren voogd
in deze verklaarde schuldig te wezen aan de heer Eeuwout Eeuwotsz. Prins wonende tot
Rotterdam de som van 1400 gld.
f. 41 d.d. 23-5-1658: Pieter Jansz. Winter en Ot Maeskant als getrouwd hebbende Soetge
Jansdr. Winter beide wonende in Mijnsheerenland van Moerkerken en hebben te samen elk
voor de helft getransporteerd aan Grietgen Heijndricxsdr. Cranendoncq onze inwoonster
omtrent 7 hond 50 roeden land gelegen in Dirck Smeetsland onder Charlois.
f. 42 d.d. 3-6-1658: Willem Bastiaensz. Schilperooort onze inwoner bekende verkocht te
hebben aan sr. Johannis van Wassenhoven brouwer in de Drie Ringen tot Rotterdam zekere
schuldrentebrief d.d. 12-5-1655 inhoudende tot last van Bastiaen Jansz. Andewech mede
onze inwoner 600 gld.
f. 43 d.d. 12-6-1658: Leendert Arijensz. Pors onze mede schepen, Jan Arijensz. Pors en
Maertgen Arijensdr. Pors broeders en zuster alle kinderen van Arijen Leendertsz. Pors en
Jannetgen Bastiaensdr. haar overleden vader en moeder en verklaarden met elkaar te
hebben gedeeld al de landerijen, woning, alle have en andere goederen bij haar voorn.
moeder zaliger nagelaten, als volgt etc.
f. 44 d.d. 12-6-1658: Maertgen Arijensdr. Pors weduwe van Eeuwout Woutersz. Verduijn
wonende op de Hei geassisteerd met Leendert Arijensz. Pors onze mede schepen haar
gekoren voogd in deze bekende schuldig te wezen aan sr. Jan Arijensz. van Hagen
wonende tot Rotterdam de som van 2000 car. gld.
f. 45v d.d. 28-6-1658: Neeltgen Arijensdr. Cortpenninck weduwe en boedelhoudster van Jan
Ingen Heijndricxsz. onze inwoonster geassisteerd met Claes Reijniersz. de Mesmaker haar
gekoren voogd in deze heeft getransporteerd aan Cathalijna van Rijsoort weduwe van
Heijndrick Sachman wonende tot Rotterdam zeker huis, erf, boomgaard op het Kerkeland
aan de zuidzijde van de kerkstraat van Charlois.
f. 46v d.d. 24-7-1658: Cornelis Dammisz. zeijlmaker wonende tot Rotterdam heeft
getransporteerd aan Herber Pietersz. Munter onze inwoner zeker huis, erf, berg, schuur,
boomgaard in de Oosthoek van Charlois aan ’s Herendijk.
f. 47v: Bijbehorende schuldbrief.

f. 48 d.d. 7-8-1658: Cornelis Bastiaensz. Spruijt onze inwoner heeft getransporteerd aan
juffrouw Helena van Zoelen wonende tot Rotterdam omtrent 4 morgen teelland gelegen in de
Plompert in twee percelen.
f. 49 d.d. 3-9-1658: Grietgen Joosten voor haar zelf zijnde een dochter van Joost Arijensz. en
Arijen Joosten voor hem zelf en hem sterk makende voor zijn drie broeder en zusters zijnde
kinderen van Joost Arijensz. en kindskinderen van Arijen Joosten te samen voor een vierde
part, Joost Dircxsz. en Arijen Dircxsz. voor haar zelf en haar te samen sterk makende voor
de weeskinderen van Joris Dircxsz., Cornelis Dircxsz., Lijsbet Dircxsdr. en Bastiaentgen
Dircxsdr. te samen mede voor een vierde part, Geenis Paen en Arijen Geenen Paen te
samen mede voor haar zelf voor een vier part, en Arijen Joosten van Haerlem als man en
voogd van Joosje Cornelisdr. voor hem zelf mede voor het resterende vierde part zijnde al te
samen zusters en broeders kinderen en kindskinderen respectievelijk en overzulks
erfgenamen ab intestato van Heijltge Joosten in haar leven huisvrouw van Jan Pietersz.
Puijck onze inwoner hebben getransporteerd aan de voorn. Jan Pietersz. Puijck de helft van
zeker huisje, erf, bergen, schuur, boomgaard op de berm van Smeetlandsedijk aan het
Verscheijt van Charlois en West-IJsselmonde.
f. 50: Procuratie behorende bij de volgende giftbrief.
f. 50v d.d. 11-9-1658: Sr. Aert Verstolck woonachtig tot Rotterdam als in huwelijk hebbende
Hadewijtgen Cornelisdr. heeft getransporteerd aan de nagelaten weeskinderen van zaliger
de heer Huijbert van der Meer omtrent 3 morgen 1 hond weiland in Charlois in het
Kerkenblok.
f. 51v d.d. 11-9-1658: Pieter Dircxsz. de With oud heemraad en oud schepen van Charlois
tegenwoordig in Barendrecht heeft getransporteerd aan de heer mr. Johan Tromper
wonende tot Rotterdam omtrent 4 morgen land in de Hille onder Charlois. Idem zeker huis en
erf in de Oosthoek van Charlois op de Legendijk.
f. 53 d.d. 19-9-1658: Jacob Arijensz. Geltelder onze mede schepen voor hem zelf voor de
ene helft en Cornelis Woutersz. Verduijn, Pieter Velsenaer, Eeuwout Aertsz. Verschoor en in
deze vervangende voor Arijen Cornelisz. Huijser te samen bij testamentaire dispositie
gestelde voogden en executeurs over de twee minderjarige kinderen en goederen van
zaliger Willem Woutersz. Verduijn en Maertge Cornelisdr. Huijsers, volgens het testament
d.d. 22-3-1658 en voor zover nodig geauthoriseerd door het Hof van Holland volgens de akte
van authorisatie d.d. 2-9-1658, voor de resterende helft hebben getransporteerd aan de heer
Jacob van Vredenburch brouwer in de Bril tot Rotterdam omtrent 6,5 morgen zowel wei- als
teelland gelegen in Charlois in twee percelen namelijk in het Oost Duijelblok 3 morgen 2
hond 73 roeden, en nog 3 morgen 89 roeden gelegen in het Kerkenblok.
f. 54v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 55v d.d. 13-10-1658: Arijen Jansz. Andijck onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
sr. Claes Pietersz. van Rossen houtcooper tot Rotterdam de som van 250 gld.
f. 56 d.d. 14-10-1658: Cathalijna van Rijsoort weduwe van Heijndrick Zachman wonende
binnen de stad Rotterdam verklaarde verkocht te hebben aan Bastiaen Arijensz. Cortpenning
onze inwoner zeker huis, erf, boomgaard op het dorp alhier in het Kerkeland.

f. 57 d.d. 14-10-1658: Bastiaen Arijensz. Cortpenning onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan sr. Johan Bitloot coopman tot Rotterdam de som van 400 gld.
f. 57v d.d. 1-11-1658: Neeltge Cornelisdr. Loosje weduwe van Leendert Arijensz. Hoosje
onze inwoonster geassisteerd met Jacob Jansz. Blijdorp haar zwager bekende schuldig te
wezen aan sr. Casparus Adamsz. Voocht wonende tot Rotterdam de som van 400 gld.
f. 59 d.d. 9-12-1658: Huis, erf en andere goederen nagelaten bij Gerrit Cornelisz. Mitsuijen is
verkocht op conditie dat in termijnen mocht worden betaald. De custingbrief daarvan d.d. 22-1658 is gekocht door Dirck Cornelisz. van der Spuij secretaris alhier ten behoeve van
Cornelis Heskiasz.
f. 59v d.d. 11-12-1658: Cornelis Woutersz. Verduijn onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan Jonge Lijntgen Willemsdr. Verduijn innocente dochter van zaliger Willem
Woutersz. Verduijn de som van 220 gld.
f. 60v d.d. 14-12-1658: Cornelis Pieter Joppen als in huwelijk gehad hebbende Sijchje
Gijsbertsdr. voor hem zelf voor de ene helft, Cornelis Pouwelsz. wonende in Barendrecht als
getrouwd hebbende Sijchje Fransdr. en Leendert Pietersz. Pors onze inwoner als in huwelijk
gehad hebbende Jannetgen Fransdr. elk een voordochter geweest zijnde van de voorn.
Sijchje Gijsbertsdr. en zulks met haar beiden voor twee derde parten van de andere helft
hebben getransporteerd aan Gijsbert Fransz. Baertman onze inwoner mede een voorzoon
van de voorn. Sijchje Gijsbertsdr. de vijf zesde parten van een huis, erf, berg, schuur,
boomgaard op Smitshoek onder Charlois aan ’s Herendijk.
f. 61v d.d. 18-1-1659: Bastiaen Willemsz. Noortdijck wonende tot Heerjansdam als in
huwelijk gehad hebbende Adriaentgen Aertsdr. Verschoor daar moeder af was Pietertgen
Willemsdr. verklaarde hoe dat hij in het leven van de voorn. Pietertgen Willemsdr. zijn
schoonmoeder had verkocht zekere 10 hond teelland gelegen in Charlois in het Struijsblok
gemeen met dominee Walsenus als getrouwd hebbende Hadewijtgen Aertsdr. met gelijke 10
hond.
f. 62v d.d. 18-1-1659: Pieter Aertsz. Verschoor onze inwoner heeft getransporteerd aan
Eeuwout Aertsz. Verschoor onze mede schepen omtrent 10 hond teelland gelegen in
Charlois in het Struijsblok.
f. 63v d.d. 18-1-1659: Adriaentgen Bastiaensdr. Gelder weduwe van Jan Jansz. IJserman
voor haar zelf voor de ene helft, Jan Jansz. IJserman wonende tot Heenvliet en Jan Jansz.
IJserman de Jongste, Willem Jansz. IJserman wonende tot Vlaardingen, Jan Cornelisz.
Groenenboom als getrouwd hebbende Maeritgen Jansdr. Ijserman voor haar zelf en haar te
samen sterk makende voor Arijen Cornelisz. Groenenboom als getrouwd hebbende
Bastiaentgen Jansdr. IJserman alle kinderen en erfgenamen van de voorn. Jan Jansz.
IJserman haar vader zaliger voor de andere helft hebben te samen getransporteerd aan
Bastiaen Claesz. Gelder onze inwoner zeker huisje en erfje staande en gelegen op het dorp
van Charlois aan het Westeinde van de Kerkgraft.
f. 64v d.d. 18-1-1659: Bastiaen Claesz. Gelder onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
de Heiligegeest Armen van Charlois de som van 200 gld.
f. 65 d.d. 29-1-1659: Sr. Aert van der Stolck coopman tot Rotterdam als getrouwd hebbende
Hadewijtge Cornelisdr. een dochters dochter van Jaephet Cornelisz. en Maertgen

Woutersdr. haar overleden grootvader en grootmoeder beide zaliger heeft getransporteerd
aan de heer Joan Aelbrechtsz. de Haes wonende tot Rotterdam omtrent 2 morgen 1 hond
weiland gelegen in Dirck Smeetsland onder Charlois.
f. 66 d.d. 29-1-1659: Herber Pietersz. Munter onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
de testamentaire voogdenn en executeurs over de goederen van Cornelis Bastiaensz.
Hoosje de som van 340 gld.
f. 67 d.d. 20-2-1659: Leendert Bastiaensz. Hoosje meerderjarige zoon van zaliger Bastiaen
Arijensz. Hoosje onze inwoner heeft getransporteerd aan Dirck Cornelisz. van der Spuij
secretaris alhier 4 hond weiland in Charlois in het Katendrechtseblok.
f. 68 d.d. 21-2-1659: Schout en schepenen van Charlois geven te kennen dat alhier is komen
te overlijden Lijntgen Arijensdr. de Vette gewezen weduwe van Matheus Pleunen Velthoen
weder getrouwd wezende met Dirck Pleunen Brugman, en met dezelve haar man nalatende
zeker huis, erf, berg, schuur, boomgaard staande op omtrent 2 hond 70 roeden land in
Charlois in het Haarlemmerblok, mitsgaders nog zekere havelijke en meubele goederen en
ook enig koren en vlas te velde staande alles volgens de inventaris, waar tegen bevonden is
dat de boedel is belast met zodanige uitgaande schulden zulks dat de voorn. Dirck Pleunen
Brugman als mede de voogden van de kinderen van Matheus Pleunen en de voorn. Lijntgen
Arijensdr. de Vette de boedel abandonneren. Is in het openbaar verkocht en daarbij gekocht
door voorn. Dirck Pleunen Brugman. Zijn borgen zijn Pieter Pleunen Brugman en Sijmon
Arijensz. Wijn mede onze inwoners.
f. 69v d.d. 21-2-1659: Dirck Pleunen Brugman onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
Eeuwoutgen Adriaensdr. de Riemers nagelaten weeskind van zaliger de heer Adriaen de
Riemer de som van 700 gld.
f. 70v d.d. 8-3-1659: Jacob Pietersz. Cortpenning onze inwoner voor de ene helft en Dirck
Jacobsz. Cortpenning, Maertgen Jacobsdr. Cortpenning, Grietgen Jacobsdr. Cortpenning en
haar te samen sterk makende voor Pieter Jacobsz. Cortpenning te samen kinderen en
erfgenamen van Emmetgen Arijensdr. haar moeder en overleden huisvrouw van de voorn.
Jacob Pietersz. Cortpenning voor de andere helft hebben te samen getransporteerd aan sr.
Cornelis van Nijkercken wonende tot Rotterdam zeker huisje en erf op het dorp alhier op het
Kerkeland.
f. 71v d.d. 19-3-1659: Leentgen Pietersdr. Weert weduwe van Eeuwout Pietersz. bode onze
inwoonster geassisteerd met de secretaris alhier bekende schuldig te wezen aan Jaques
Govertsz. als getrouwd hebbende haar overleden mans dochter mede onze inwoner de som
van 208 gld. 3 st.
f. 72 d.d. 19-3-1659: Cornelis Jansz. van den Velde als getrouwd hebbende Marijtgen
Cornelisdr. de Bije universeel erfgenaam van zaliger Neeltgen Cornelisdr. de Bije haar
respectievelijke moeije dochter en erfgenaam van zaliger Cornelis de Bije en Martge
Gerritsdr. verklaarden verkocht te hebben aan juffrouw Alijta Weesp een stuk land groot 1
morgen 1 hond 34 roeden zijnde de helft van de vijfde kamp in Robbenoord van de Ree…?
af onder Charlois.

f. 73 d.d. 31-3-1659: Crijntgen Pietersdr. weduwe en boedelhoudster van Fleuris Cornelisz.
Spuijtge onze inwoonster bekende schuldig te wezen aan juffr. Helena van Zoelen de som
van 100 gld.
f. 73v d.d. 30-4-1659: Neeltgen Woutersdr. weduwe en boedelhoudster van Jacob Gerritsz.
van der Zegen wonende tot Ridderkerk geassisteerd met Bastiaen Woutersz. haar broeder
heeft getransporteerd aan sr. Pieter Hollaer coopman tot Rotterdam 2 morgen 3 hond
weiland gelegen in Dirck Smeetsland onder Charlois, haar comparante aangekomen bij
erfenis uit de boedel van haar vader Wouter Pietersz. Kouwenhoven zaliger en bij kaveling
tussen haar broeder Bastiaen Woutersz. en haar comaprante gedaan volgens de kaveling
gepasseerd voor notaris Jacob Delphius binnen Rotterdam d.d. 7-1-1659.
f. 74v d.d. 3-5-1659: Crijn Jansz. Pors voor hem zelf, Staes Dircxsz. van Jaersvelt als
getrouwd hebbende Maritgen Jansdr. Pors, Bastiaen Laurisz. als getrouwd hebbende
Annetgen Jansdr. Pors, Cornelis Leendertsz. Grawert als getrouwd hebbende Adriaentgen
Jansdr. Pors, en de voorn. Crijn Jansz. Pors nog als voogd van de nagelaten weeskinderen
van zaliger Leendert Jansz. Pors en van Aechje Jansdr. Pors zaliger, alle kinderen,
kindskinderen en erfgenamen van zaliger Jan Leendertsz. Pors haar overleden vader en
grootvader respectievelijk verklaarden gezamenlijk te transporteren aan Louris Ariensz.
backer tot Rotterdam 2 morgen 3 hond land gelegen in Charlois in het Coppellenblok.
f. 75v d.d. 3-5-1659: Jacob Arijensz. Oosthoeck onze inwoner bekende schuldig te wezen
aan Huijbert Jacobsz. Exelent wonende tot Rotterdam de som van 500 gld.
f. 76v d.d. 3-5-1659: Isbrant Claesz. Mijnkint onze inwoner heeft getransporteerd aan Aert
Joppen een huisje en erf.
f. 77 d.d. 10-5-1659: Eeuwout Aertsz. Verschoor onze mede schepen bekende schuldig te
wezen aan Jaques Govertsz. onze inwoner de som van 800 gld.
f. 78 d.d. 10-5-1659: Dirckx Aertsz. Verschoor onze mede schepen bekende schuldig te
wezen aan Jaques Govertsz. onze inwoner de som van 1200 gld.
f. 79 d.d. 10-5-1659: Jacob Arijensz. Voetges voor een vierde part en Staes Dirckxsz. van
Jaersvelt onze mede schepen als procuratie hebbende van Arij Jansz. Voetges voor twee
vierde parten hebben getransporteerd aan Arij Jansz. Voetges onze inwoner drie vierde
parten van twee huizen, erf, berg, schuren, boomgaard op de Hantplack aan de Charloise
Drogendijk, mitsgaders nog omtrent 8 hond land gelegen in de Plompert in het Vliet onder
Charlois.
f. 80 d.d. 10-5-1659: Jacob Jacobsz. van Cleef, Arij Jacobsz. van Cleeff en Klaes
Bastiaensz. Gelder als getrouwd hebbende Aeltgen Jacobsdr. van Cleef alle kinderen en
erfgenamen van zaliger den Ouden Jacob Jacobsz. van Cleeff hebben gezamenlijk en elk
voor een derde part getransporteerd aan Pieter Claesz. Schuijer mede onze inwoner zeker
huis en erf op het dorp alhier op de buitenkant van de zeedijk.
f. 80v d.d. 18-5-1659: Pieter Arijensz. Coninck onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
de twee nagelaten weeskinderen van zaliger Arij Jacobsz. wagemaecker de som van 600
gld. die hij ontvangen heeft uit handen van Cornelis Cornelisz. en Jan Cornelisz. de Man als
testamentaire voogden van de voorn. twee weeskinderen.

f. 81v d.d. 19-5-1659: Neeltgen Arijensdr. weduwe en boedelhoudster van Jan Hermensz.
van Wesel onze inwoonster bekende schuldig te wezen aan Catalina van Rijsoort [aanhef:
weduwe van Jan van Wesellen] de som van 50 gld.
f. 82 d.d. 20-5-1659: De heer rentmeester Phili]pus Louwijck wonende in ’s Gravenhage als
procuratie hebbende van de edele heer de Cats heer van Cats, vrijheer van Schagen etc.,
heeft getransporteerd aan Heijndercx Tomisz. Tongeren wonende tot Rotterdam de
navolgende landerijen gelegen als volgt etc.
f. 83v d.d. 20-5-1659: De heer rentmeester Philipus Louwijck wonende in ’s Gravenhage als
procuratie hebbende van de hoogedel geboren heer George de Cats heer van Cats, vrijheer
van Schagen etc., heeft getransporteerd aan Pieter Arijensz. Koninck 1 morgen 3 hond 36
roeden land in Robbenoord.
f. 85 d.d. 20-5-1659: De heer rentmeester Philipus Louwijck wonende in ’s Gravenhage als
procuratie hebbende van de hoogedel geboren heer George de Cats heer van Cats, vrijheer
van Schagen etc., heeft getransporteerd aan Gilis Pietersz. van Huesen 4 morgen 434
roeden zowel wei- als zaailand.
f. 86: Procuratie bij de voorgaande giftbrieven.
f. 87v d.d. 29-5-1659: Pieter Aertsz. Verschoor onze inwoner heeft getransporteerd aan Aert
Willemsz. Verschoor mede onze inwoner omtrent 2 morgen 2 hond zaailand gelegen in
Robbenoord in het Zoetemelkseblok.
f. 88v d.d. 29-5-1659: Pieter Aertsz. Verschoor onze inwoner heeft getransporteerd aan mr.
Aert Jorisz. de Rooij omtrent 2 morgen 3 hond land zowel wei- als zaailand gelegen in
Charlois in het Zandblok.
f. 89 d.d. 4-6-1659: Dirck Aertsz. Verschoor hoogheemraad van Charlois bekende schuldig
te wezen aan Machteltgen Baltensdr. weduwe van Pieter Heijndricxsz. Boom onze
inwoonster de som van 580 gld.
f. 90v: Procuratie bij het volgende transport.
f. 91v d.d. 1659: Gerart van Acquoij als procuratie hebbende van de weledelgeboren heer
Charles Antonij van Vladeracke heer van de Nemelaer en de weledelgeboren juffrouw
Margareta en Anna Isabella van Vladeracke gebroeder en gezusters, kinderen van zaliger de
weledelgeboren heer Carles van Vladeracke heer in zijn leven van de Nemelaere bij dezelve
aan de weledelgeboren vrouwe Maria van Doerne verwekt en heeft in die kwaliteit
getransporteerd aan de heer Johan Blanckert de zoon van de heer Pieter Blanckert oud
president schepen en vredemaker van de stad Rotterdam omtrent 5 voeten land in
Robbenoord onder Charlois.
f. 93 d.d. 25-6-1659: Jacobus Hoppel wonende onder Oud-Beijerland als getrouwd
hebbende Trijntgen Arijensdr. Verschoor heeft getransporteerd aan sr. Heijndrick Thomasz.
van Tongeren coopman tot Rotterdam 2 morgen 5 hond 4 roeden zowel wei- als teelland
gelegen in Charlois in het Hanne Woijtenblok.
f. 94 d.d. 25-6-1659: Leentgen Pietersdr. Weert weduwe van Eeuwout Pietersz. bode onze
inwoonster geassisteerd met Sijmon Aertsz. Spruijt haar gekoren voogd in deze heeft

getransporteerd aan Jacques Govertsz. als getrouwd hebbende Jaepgen Eeuwoutsdr. de
comparantes voorn. mans voordochter zeker huis, erf, berg, schuure, boomgaard op het
dorp alhier, mitsgaders nog omtrent 2 hond teelland gelegen in de Hille.
f. 95v d.d. 4-7-1659: Huijch Pietersz. moelenaer onze inwoner heeft getransporteerd aan
Aert Pietersz. moelenaer geboortig van Goidschalkoord tegenwoordig onze inwoner zeker
huis, erf, schuur mitsgaders de korenmolen met zijn toebehoren alhier in Charlois in het
Kerkenblok, zoals hem comparant bij koop van Hermen Clementsz. Pors en de kinderen van
Clement Leendertsz. Pors aangekomen is.
f. 96v d.d. 4-7-1659: Jan Claesz. Schuijer als getrouwd hebbende Leuntgen Pietersdr. Pors
en Leendert Pietersz. Pors voor haar zelf, en Arij Pietersz. Pors en Aeghie Pietersdr. Pors
kinderen van zaliger Pieter Leendersz. Pors hebben te samen en elk voor een vierde [met
zijn: vijfde] part getransporteerd aan Cornelis Bastiaensz. Outraet als getrouwd hebbende
Grietie Pietersdr. Pors vier vijfde parten van 10 hond 57 roeden land in Robbenoord in het
Reeblok gemeen met de voorn. Aeghie Pietersdr. Pors met gelijke 10 hond 57 roeden.
f. 97v d.d. 4-7-1659: Aert Pietersz. moelenaer onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
Huijch Pietersz. molenaer mede onze inwoner de som van 2500 gld.
f. 98v d.d. 4-7-1659: Schout en schepenen van Charlois verklaren hoe dat bij versterven en
ontruiming van Lijsbeth Cornelisdr. weduwe van Heijndrick Gijsbertsz. timmerman dewelke in
haar weduwlijke staat met haar kinderen had genoten zowel uit de middelen van de diaconie
als heiligegeest armen alhier zekere penningen an andere nootruftige onderhoudens waar
door haar goederen waren vervallen ten profijte van dezelve armen volgens de stijl en ordre
van deze plaatss, nu bij dezelve nagelaten zijnde zeker erfje op het dorp alhier met nog
enige stijlen en onderstukken van een huisje daarop staande etc. Dit is gekocht door Jan
Cornelisz. de Man.
f. 99 d.d. 1-8-1659: Godefriedus van Acquoij notaris binnen Culemborg als procuratie
hebbende van de weledele juffrouw Henriette en Anthonette van Deurne dochters van wijlen
de hoogedelgeboren heer heer Henrick van Deurne […] heeft getransporteerd aan heer
Johan Blanckert de zoon van de heer Pieter Blanckert oud president schepen van Rotterdam
1 morgen 4 hond 55 roeden land gelegen in Robbenoord in het Kromme Elleboogsblok.
f. 100v: Procuratie behorende bij het vorige transport.
f. 101: Nog een procuratie behorende bij het vorige transport.
f. 101v d.d. 10-9-1659: Aert Willemsz. Verschoor onze inwoner heeft getransporteerd aan
Pieter Arijensz. Geltelder wonende in Katendrecht omtrent 3 morgen 2 hond 36 roeden land
in Charlois in het Vlamingsblok.
f. 102v d.d. 10-9-1659: Arij Jansz. Aendijck heeft getransporteerd aan Willem Jansz.
Aendijck zijn broeder beide onze inwoner omtrent 7 hond land in Charlois in het West
Duelblok.
f. 103 d.d. 10-9-1659: Willem Jansz. Aendijck onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
Aeltgen Woutersdr. weeskind van Jannetie Jansdr. Aendijck de som van 400 gld.

f. 103v d.d. 11-10-1659: Crijn Jansz. Pors voor hem zelf, Stae Dircxsz. van Jaersvelt als
getrouwd hebbende Maritgen Jansdr. Pors, Bastiaen Laurisz. als getrouwd hebbende
Annetgen Jansdr. Pors, Cornelis Leendertsz. Grawert als getrouwd hebbende Adriaentgen
Jansdr. Pors, en de voorn. Crijn Jansz. Pors als voogd van de nagelaten weeskinderen van
zaliger Leendert Jansz. Pors en van Aechtje Jansdr. Pors, alle kinderen en kindskinderen
van zaliger Jan Leendertsz. Pors hebben getransporteerd aan Pieter Cornelisz. in het Velt
wonende in Katendrecht zekere 310 roeden teelland in Charlois in het Oost Duijelblok.
f. 105 d.d. 11-10-1659: Damis Bastiaensz. bij de Molen wonende op Oud-Beijerland bekende
schuldig te wezen aan de heiligegeest armen van Charlois de som van 200 gld.
f. 105v d.d. 10-11-1659 [voor Leonaert van Zijl notaris te Rotterdam]: Gerrit Adriaensz. Grol
te voren weduwnaar van Anntgen Huijberechtsdr. van Adrichem verklaarde geconstitueerd te
hebben Ermptie Jansdr. zijn tegenwoordige huisvrouw om te verschijnen voor schepenen
van Charlois of elders en aldaar voor de voldoening van het testament van de voorsz.
Aennetge Huijbertsdr. van Adrichem zijn comparants eerste huisvrouw gepasseerd voor
deze notaris op 28-8-1658 ten behoeve van zijn comparants minderjarige kinderen bij de
voorsz. Annetie Huijbertsdr. geprocreerd in gevolge van het akkoord bij de voorsz. Ermpie
Jansdr. vanwege hem comparant ter eenre en Jan Claesz. van Willigen als voogd neffens
comparant over de voorsz. kinderen ter andere zijde ter weeskmaer van Rotterdam
aangegaan te verbinden zijn comparants persoon en al zjin goederen, mitsgaders nog
speciaal zijn twee partijen land in Charlois.
f. 107 d.d. 12-11-1659: Ermpgen Jansdr. huisvrouw van Gerrit Arijensz. Grol wonende tot
Rotterdam als procuratie hebbende van voorn. haar man zijnde d.d. 10-11-1659 gepasseerd
voor notaris Leonart van Zijl binnen Rotterdam te kenne gevende dat voorn. haar man
dewelke alvoren zijn aangegane huwelijk met haar comparante weduwnaar van Annetgen
Huijbrechtsdr. van Adrichem bij dewelke hij had geprocreerd drie dochters namelijk Lijsbeth,
Maritgen en Adriaentgen Gerritsdr. nog minderjarig zijnde, dat ook Gerrit Adriaensz. Grol met
voorn. Annetgen Huijbrechtsdr. zijn huisvrouw in haar leven hadden gemaakt zekere
testamentaire dispositie d.d. 28-8-1658 gepasseerd voor notaris Leonard van Zijl binnen
Rotterdam, uit kracht van welk testament de voorsz. zijn drie weeskinderen was
competerende het recht van legaal hypotheek op de gehele boedel en goederen van de
voorn. Gerrit Arijensz. Grol en Annetgen Huijbrechtsdr. […]. Zij verbindt hiertoe twee
percelen land gelegen in Charlois, de ene partij in het Katendrechtseblok en de andere in
Robbenoord in het Wiltvangseblok groot 2 morgen 1 hond 45 roeden 6 voeten.
f. 108 d.d. 7-11-1659 [ter weeskamer van Rotterdam]: Ermpie Jansdr. huisvrouw van Gerrit
Arijensz. Grol jachtschuijtvoerder van Rotterdam op Delft als procuratie hebbende van haar
voorschreven man die weduwnaar was geweest van Annetie Huijberechtsdr. gepasseerd
voor notaris Aderian van Alleren alhier op 27-12-1658 ter eenre mitsgaders Jan Claesz. van
Willigen als nevens de voorn. Gerrit Arijensz. Grol geprdonneerde voogd over Maritgen,
Lijsabet en Adriaentgen Gerritsdr. nagelaten weeskinderen van de voorsz. Annetgen
Huijberechtsdr. daar vader en testamentaire mede voogd van is de voorsz. Gerrit Adriaensz.
Grol ter andere zijde en verklaarden nadat zij met elkaar geexamineerd hadden het
testament van gemelde Gerrit Adriaensz. Grol en Annetgen Huijberechtsdr. van Adrichem
gepasseerd voor notaris Leonart van Sijl alhier op 28-8-1658 mitsgaders de staat en
inventaris van de boedel en goederen in het gemeen bezeten en bij voorsz. Ermpgen
Jansdr. op 18-10-1659 ter kamer alhier oevrgeleverd en met eed gesterkt, etc.

f. 109 d.d. 15-11-1659: Op verzoek van de secretaris van Ridderkerk getaxeerd de
navolgende percelen land dewelke bij Neeltgen Japhetsdr. die zonder kinderen na te laten
overleden is etc.
f. 110 d.d. 1659: Condities en voorwaarden waarop schout en schepenen van Charlois met
de kerkmeesters en de heiligegeestmeesters verhuren en op erfpacht uitgeven willen alzulke
twee erven als nu tegenwoordig bij de bode afgemeten en bepaald is en die te betimmeren
met twee huizen als volgt etc.
Het eerste erf van kerkhof af is gemeind bij Heijnderick Anderiesz. Munter. Borg: Michiel
Willemsz. en Willem Pietersz. Besemer.
Het ander erf is gemeind bij Jacob Jacobsz. snijder van Cleef. Borg: Aert Eeuwoutsz. en
Albert Albertsz. snijer.
f. 113 d.d. 7-12-1659: Eeuwout Aertsz. Verschoor onze mede schepen als oom en bestorven
bloedvoogd van Willem Bastiaensz. Noortdijck nagelaten weeskind van zaliger Adriaentgen
Willemsdr. [moet zijn: Aertsdr.] Verschoor daar vader van is Bastiaen Willemsz. Noortdijck
tegenwoordig oud omtrent 23 jaar heeft getransporteerd aan Dijngman Bastiaensz. Outraet
onze inwoner zeker erf leggende alhier op het dorp voor de kerk aan de westzijde van de
huising daar de voorn. Dijngen Bastiaensz. tegenwoordig woont.
f. 114 d.d. 18-12-1659: Ermpie Jansdr. van Manen huisvrouw van Gerrit Grol wonende tot
Rotterdam als procuratie hebbende van haar voorn. man d.d. 27-12-1658 gepasserd voor
notaris Adriaen van Aller binnen Rotterdam en heeft getransporteerd aan Cornelis Jacobsz.
Beijer omtrent 3 morgen land in Charlois in het Abtsblok.
f. 115 d.d. 15-3-1660: Aechie Pietersdr. Pors wonende in Charlois meerderjarige dochter van
zaliger Pieter Leendersz. Pors bekende schuldig te wezen aan Huijbert Jacobsz. Exelent
wonende tot Rotterdam de som van 400 gld.
f. 115v d.d. 16-3-1660: Cornelis Pietersz. Munter als getrouwd hebbende Willemie
Willemsdr. Verschoor wonende in Charlois heeft getransporteerd aan Jan Cornelisz. de Man
mede onze inwoner omtrent 1 morgen bosem land gelegen in Charlois in het Kerkenblok.
f. 116v d.d. 18-3-1660: Benjamin Jansz. Blijdorp wonende in Rhoon bekende schuldig te
wezen aan Mathijs van Rossum wonende tot Rotterdam de som van 1000 car. gld.
f. 117v d.d. 18-3-1660: Leendert Arijensz. Pors mede schepen en Jan Arijensz. Pors
gebroeders hebben getransporteerd aan Cornelis Jacobsz. Beijer copman tot Rotterdam
omtrent 2 morgen 494 roeden land in Charlois in het Vrijeblok.
f. 118v d.d. 12-8-1659 [voor notaris Jacob Duijfhuijsen notaris te Rotterdam]: Jacob Jansz.
Blijdurp, Benjamin Jansz. Blijdurp, Tunis Jansz. Blijdurp en Trijntgen Jansdr. Blijdurp alle vier
kinderen en erfgenamen ab intestato van wijlen Jan Huijgen Blijdurp en Grietgen Jacobsdr.
haar vader en moeder overleden in Rhoon verklaarden met elkaar in vriendschap gedeeld en
gegrondkaveld te hebben al de nagelaten goederen etc. Uitgezonderd dat in het gemeen
blijft de obligatie van 100 gld. sprekende tot last van Jan Vechtersz. hun neef, item twee
obligaties ten laste van Grietgen Huijgen hun moeije waarvan resteert te betalen 400 gld., en
nog een obligatie tot last van de weduwe van Pieter Gerritsz. inhoudende 200 car. gld. […].

Gedaan in presentie van Jan Vechtersz. wonende tot Overschie en mr. Pieter Duijfhuijsen
schilder burger van Rotterdam als getuigen.
f. 120v d.d. 27-12-1658 [voor Adriaen van Aller notaris te Rotterdam]: Gerrit Adriaensz. Grol
wonende binnen Rotterdam bekende geconstitueerd te hebben Ermpie Jansdr. van Manen
zijn huisvrouw.
f. 121v d.d. 20-3-1660: De heer mr. Joost van Leuwen als procuratie hebbende van juffrouw
Aletha Weseep (proc. d.d. 10-12-1659 voor notaris Gerrat Beckers van Thienen binnen
Leiden) heeft getransporteerd aan Cornelis Bastiaensz. Outraet onze inwoner omtrent een
vierde part van 20 hond land gelegen in Charlois in het Harelermer Block gemeen met de
voorn. Cornelis Outraet en Dirck Cornelisz. van der Spuij secretaris van Charlois.
f. 122v: Procuratie bij het vorige en volgende transport.
f. 123v d.d. 17-4-1660: De heer mr. Joost van Leeuwen advocaat voor het Hof van Holland
als procuratie hebben van juffrouw Aleta Weesp wonende tot Leiden mitsgaders Bastiaen
Laurisz. wonende in Barendrecht als getrouwd hebbende Annetje Jansdr. Pors dochter van
zaliger Jan Leendertsz. Pors hebben getransporteerd aan Dirck Cornelisz. van der Spuij
secretaris alhier elk zeker vierde part en te samen de helft in 3 morgen 2 hond land in
Charlois in het Haerlemmerblock gemeen met Cornelis Bastiaensz. Outraet met de
wederhelft.
f. 124v d.d. 17-4-1660: Bastiaen Bastiaensz. Outraet de zoon van Adriaentgen Bastiaensdr.
onze inwoner voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn andere zusters en broeders en
zusters en broeders kinderen heeft getransporteerd aan Jan Cornelisz. de zoon van Cornelis
Cleijssen mede onze inwoner zeker huisje, erfje en boomgaard aan ’s Herendijk bij de
Santplack.
f. 126 d.d. 18-4-1660: Heijnderick Arij Pouwelsz onze inwoner bekende schuldig te wezen
aan Heijnderick Tomasz. van Tongeren coopman tot Rotterdam de som van 250 car. gld.
f. 127 d.d. 3-5-1660: Toonis Jansz. Blijdurp bekende schuldig te wezen aan de weeskinderen
van zaliger Arij Jacobsz. wagemaecker de som van 300 gld. die hij comparant uit handen
van Cornelis Cornelisz. en Jan Cornelisz. de Man als voogden van dezelve weeskinderen
bekende ontvangen te hebben.
f. 128 d.d. 20-5-1660: Aert Willemsz. Verschoor onze inwoner als procuratie hebbende van
juffrouw Ariana van der Aa weduwe van Arent Bisschop heeft getransporteerd aan juffrouw
Chatharina Keijsers weduwe van Euwout Euwoutsz. Prins wonende binnen Rotterdam 9
morgen 136 roeden landen zowel wei- als zaailand in Dirck Smeetsland onder Charlois in het
Raphorstenblok.
f. 129v: Procuratie [op Claes Reijniersz. de Messemaecker bode, Dirck Verschoor
heemraadsbode en Aert Willemsz. Verschoor herbergier tot Charlois] bij de vorige
transportbrief.
f. 130v d.d. 26-5-1660: Leendert Jansz. Cleijnen voor hem zelf, Arij Pleunen Spruijt als
getrouwd hebbende Annetge Jansdr. Cleijne te samen voor zeven achtste parten en Jan
Stoffelsz. de Grooten als voogd van de vier nakinderen van Jan Stoffelsz. Cleijnen voor een
achtste part te samen testamentaire erfgenamen van zaliger Arijen Dirckxsz. ’t Boertgen en

Leentgen Leendertsdr. Vette hebben getransporteerd aan sr. Heijnderick Thomisz. van
Tongeren coopman tot Rotterdam omtrent 2 morgen zowel wei- als teelland in Dirck
Smeetsland onder Charlois.
f. 131v d.d. 26-5-1660: Joris Arijensz. Schouten als getrouwd hebbende Berbertgen
Cornelisdr. Smeer, Leendert Pieterz. Grawert als getrouwd hebbende Leentgen Cornelisdr.
Smeer, Arijen Heijndericxsz. Craenendinck als getrouwd hebbende Neeltgen Cornelisdr.
Smeer en Leendert Cornelisz. Smeer als oom en testamentaire voogd van het nagelaten
weeskind van zaliger Pieter Cornelisz. Smeer hebben getransporteerd aan sr. Heijnderick
Thomisz. van Thongeren coopman tot Rotterdam omtrent 7 hond land in Charlois in
Westduijelblok haar comparanten aangekomen bij erfenis en kaveling uit de boedel van
zaliger Cornelis Cornelisz. Smeer.
f. 132v d.d. 8-4-1660: Pieter Cornelisz. Couwenhove wonende onder Rhoon als in huwelijk
gehad hebbende Leentgen Jaften heeft getransporteerd aan Cornelis Jacobsz. Beijer
coopman tot Rotterdam 1600 roeden land in Charlois in het Vrije Blok zijnde vrije vroenen.
Cornelis Jafhetsz. schout van Katendrecht als oom en bloedvoogd van de nagelaten
weeskinderen van zaliger Leentgen Jaephetsdr. voorn. stelt zich borg voor eventuele lasten.
f. 134 d.d. 27-5-1660: Sr. Aert Verstolck coopman tot Rotterdam als getrouwd hebbende
Hadewijtgen Cornelisdr. en enige erfgenaam van zaliger Hadewijtgen Jafhetsdr. heeft
getransporteerd aan Cornelis Jaefhetsz. schout van Katendrecht zijn voorn. huisvrouwen
oom omtrent 5,5 hond bosem land zijnde vrije vroenen gelegen in de Hoogen Bosem van
Charlois gemeen met Jr. Hooghlandt tot Leiden met gelijke omtrent 5,5 hond.
f. 135 d.d. 27-5-1660: Pieter Cornelisz. Chouwenhove als voogd over zijn drie nagelaten
weeskinderen geprocreerd bij zaliger Leentgen Jaefhetsdr., Leendert Cornelisdr. de Groot
als getrouwd hebbende Ingetje Jaefhetsdr., Aert van der Stolck als getrouwd hebbende
Hadewijtgen Cornelisdr. nagelaten dochter van zaliger Hadewijtgen Jaephetsdr., en de
voorn. Verstolck als de actie verkregen hebbende van Aert Jaefhetsz. al te samen zusters en
broeders en zulks erfgenamen van zaliger Nelletgen Jaefhetsdr. haar overleden zuster
hebben getransporteerd aan Cornelis Jaefhetsz. schout van Katendrecht vier vijfde parten
van 3 morgen 4 hond 77 roeden land in Charlois in het Westduijel Blok, waarvan het
resterende vijfde part hem mede is competerende.
f. 135’ d.d. 29-5-1660: Cornelis Jansz. Plochaer, Jan Jansz. Plochaer voor haar zelf,
Cornelis Jansz. Jonge Jan en mr. Clement van der Egge als voogden van Arij Jansz.,
Annetgen Jansdr. en Jannetje Jansdr. drie minderjarige en al te samen kinderen en
erfgenamen van Jan Cornelisz. Plochaer en Ingetje Jansdr. beide zaliger hebben
getransporteerd aan Cornelis Leendersz. Plochaer en Daem Leendersz. Plochaer zeker
huis, erf, berg, schuur en boomgaard op het dorp alhier.
f. 136 d.d. 15-6-1660: Sijmon Arijensz. Wijn onze inwoner bekende schuldig te wezen aan sr.
Fransois Jacobsz. Verrijn coopman binnen Gouda de som 1800 gld.
f. 137v d.d. 21-6-1660: De heer Abraham van Cleef oud burgemeester van Schiedam en
hoogheemraad van Schieland heeft getransporteerd aan de heer Abraham Graswinckel
wonende mede in Schiedam 4 morgen 4 hond 80 roeden weiland in Charlois in het Vrije Blok
zijnde vrije vronen.

f. 138v d.d. 7-7-1660: De heer advocaat mr. Hugo van Rijck wonende tot Schiedam bekende
schuldig te wezen aan de heer Pauwels van der Peel wonende tot Rotterdam de som van
1500 gld.
f. 139v d.d. 7-8-1660: Arij Jansz. voor hem zelf, Pietertgen Jansdr. getrouwd zijnde met
Pieter Rockusz., en voorn. Arij Jansz. neffens schout en schepenen als voogd van het
nagelaten weeskind van zaliger Ool Jansz. te samen erfgenamen van zaliger Pieter Jansz.
Kleijngelt voor de ene helft, en Sijmon Aertsz. Spruijt en Cornelis Molenaer te samen
gekoren voogden van Annetgen Cornelisdr. weduwe van de voorn. Cleijngelt voor de andere
helft hebben getransporteerd aan Euwout Arijensz. Knecht onze inwoner een huisje en erf
aan de Legendijk van Charlois bij Smitshoek.
f. 140v d.d. 7-8-1660: Euwout Arijensz. Knecht bekende schuldig te wezen aan Annetje
Jansdr. (!) weduwe van Pieter Jansz. Cleijngelt ter eenre en de erfgenamen van de voorn.
Pieter Jansz. Cleijngelt ter andere zijde de som van 222 gld.
f. 141v d.d. 1-10-1660: Cornelis Jaephetsz. schout van Katendrecht voor hem zelf en als
voogd van de drie nagelaten weeskinderen van zaliger Leentgen Jaephetsdr. daar vader van
is Pieter Cornelisz. Couwenhove, sr. Aert van der Stolck als getrouwd hebbende
Hadewijtgen Cornelisdr. een enige dochter en erfgenaam van zaliger Hadewijtgen
Jaephetsdr. en nog als het recht bekomen hebbende tot de nabeschreven erfenis van zaliger
Aert Jaephetsz. te samen voor vier vijfde parten erfgenamen van zaliger Nelletgen
Jaephetsdr. hebben getransporteerd aan Leendert Cornelisz. de Groot als getrouwd
hebbende Ingetje Jaephetsdr. mede erfgenaam de vier vijfde parten van 2 morgen land
gelegen in Dirck Smeetsland onder Charlois.
f. 142v d.d. 11-10-1660: Cornelis Woutersz. Verduijn en Grietgen Arijensdr. echteleiden
hebben getransporteerd aan Cornelis Cornelisz. Dierser wonende op Hillegersberg omtrent
7,5 morgen zowel wei- als teelland in Charlois in het Struijsblok, mitsgaders nog omtrent 1
morgen weiland gelegen in de Hille tegenover zijn woning.
f. 143v d.d. 20-10-1660: Arij Leendersz. Smitshoeck onze oud schepen en inwoner
mitsgaders Leijchje Woutersdr. zijn huisvrouwe bekende gezamenlijk schuldig te wezen aan
juffrouw Chatarina Anna Arelewijn de som van 1600 car. gld.
f. 144v d.d. 23-11-1660: Aegidius Walsenius predikant wonende tot Maassluis als in huwelijk
hebbende Hadewijtgen Aertsdr. Verschoor voor de ene helft en nog als procuratie hebbende
van Clement Aertsz. Verschoor voor de andere helft heeft getransporteerd aan Dirck Aertsz.
Verschoor onze inwoner omtrent 1 morgen weiland in Charlois in het Struijsblok.
f. 145v d.d. 23-11-1660: Aegidius Walsenius predikant wonende tot Maassluis als in huwelijk
hebbende Hadewijtgen Aertsdr. Verschoor heeft getransporteerd aan Eeuwout Aertsz.
Verschoor onze mede schepen omtrent 1 morgen 4 hond land in Charlois in het Struijsblok
gemeen met zekere andere 10 hond toekomende de voorn. Eeuwout Aertsz. Verschoor.
f. 147 d.d. 29-11-1660: Pieter Doenen Verschoor wonende in Katendrecht bekende schuldig
te wezen aan de heer Arnoldus van Os wonende tot Rotterdam de som van 1200 car. gld.
f. 149: Authorisatie behorende bij de volgende transporten.

f. 149’ d.d. 7-12-1660: Rentmeester Hanneman wonende in ’s Gravenhage als procuratie
hebbende van de weledele heer Willem Vincent baron van Witenhorst en vrouwe
Willehelemine van Bronchorst etc. bekende getransporteerd te hebben aan Pieter Cornelisz.
in ’t Velt wonende in Katendrecht omtrent 2 morgen 3 hond 16 roeden teelland in de Hille
onder Charlois.
f. 150 d.d. 7-12-1660: Rentmeester Hanneman wonende in ’s Gravenhage als procuratie
hebbende van de weledele heer Willem Vincent baron van Witenhorst en vrouwe
Willehelemine van Bronchorst etc. bekende getransporteerd te hebben aan Doen
Bastiaensz. wonende in Katendrecht omtrent 2 morgen land in de Hille onder Charlois.
f. 151 d.d. 7-12-1660: Rentmeester Hanneman wonende in ’s Gravenhage als procuratie
hebbende van de weledele heer Willem Vincent baron van Witenhorst en vrouwe
Willehelemine van Bronchorst etc. bekende getransporteerd te hebben aan de heer Jacob
van Vreedenburgh wonende tot Rotterdam 2 morgen 3 hond 14 roeden land in de Hille onder
Charlois mitsgaders nog 2 morgen 2 hond 94 roeden zowel wei- als teelland.
f. 152 d.d. 7-12-1660: Rentmeester Hanneman wonende in ’s Gravenhage als procuratie
hebbende van de weledele heer Willem Vincent baron van Witenhorst en vrouwe
Willehelemine van Bronchorst etc. bekende getransporteerd te hebben aan Pieter Hollaer
wonende tot Rotterdam 2 morgen weiland in de Hille onder Charlois.
f. 153 d.d. 15-12-1660: Dirck Cornelisz. van der Spuij secretaris alhier als procuratie
hebbende van Fop Cornelisz. de Lijster wonende in Oost-Ijsselmonde heeft getransporteerd
aan Cornelis Gerritsz. de Lijster zeker huis en erf op het dorp van Charlois.
f. 154 d.d. 15-12-1660: Herber Pieter Joppen, Pieter Pieter Joppen mitsgaders Mertie Pieter
Joppen te samen erfgenamen van Cornelis Pieter Joppen hebben getransporteerd aan
Gijsbert Fransz. onze inwoner 1 morgen 3 hond 20 roeden weiland gelegen in Charlois in het
Rietblok.
f. 155 d.d. 15-12-1660: Gijsbert Fransz. onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de
heer Abraham Graswinckel wonende tot Schiedam de som van 600 gld.
f. 156 d.d. 5-1-1661: Dirck Aertsz. Verschoor onze inwoner heeft getransporteerd aan
Heijnderix Tomasz. van Tongeren coopman van Rotterdam omtrent 1 morgen 1 hond vrij
patrimoniaal land in Charlois in het Vlamingsblok.
f. 157 d.d. 10-1-1661: Dirck Aertsz. Verschoor onze inwoner als oom en voogd van Arijen
Hermensz. Pors nagelaten zoon van Harman Clementsz. Pors en Maritgen Arijensdr. beide
zaliger van vaders zijde mitsgaders Steffanis Hoppel, Jacobus Hoppel en Willem Willemsz.
van Zijl als getrouwd hebbende elk een halve zuster van de voorn. Arijen Hermensz. Pors
van moeders zijde verklaarden schuldig te zijn aan sr. Heijndrick Thomasz. van Tongeren
coopman tot Rotterdam de som van 400 gl.
f. 158 d.d. 10-1-1661: Pieter Aertsz. Verschoor onze inwoner heeft getransporteerd aan
Johan van der Revier coopman van Rotterdam omtrent 3 hond bosem land in Charlois in de
Lage Bosem gemeen met gelijke 3 hond toekomende zijn broeder Dirck Aertsz. Verschoor.
f. 159: Procuratie behorende bij het volgende transport.

f. 160 d.d. 10-2-1661: Pieter Bischop ‘comijs generael van de convoijen ende licenten der
stadt Rotterdam’ als procuratie hebbende van juffrouw Alida Weseph meerderjarige
ongehwude dochter wonende in ’s Gravenhage heeft opgedragen aan Cornelis Jacobsz.
Beijer coopman van Rotterdam 2 morgen 2 hond 68 roeden land in Robbenoord onder
Charlois.
f. 161v d.d. 28-3-1661: Stijntgen Meijndersdr. wonende tot Rotterdam weduwe en
boedelhoudster van Aert Jaephetsz. geassisteerd met Johan Wijn haar gekoren voogd in
deze heeft getransporteerd aan jonker Eduert Hooghlande tot Leiden omtrent 1 morgen 3
hond weiland in Charlois in het Vrije Blok.
f. 162v d.d. 28-3-1661: Stijntgen Meijndersdr. wonende tot Rotterdam weduwe en
boedelhoudster van Aert Jaephetsz. geassisteerd met Johan Wijn haar gekoren voogd in
deze heeft getransporteerd aan Pieter Dircxsz. Tol coopman tot Rotterdam omtrent 4
morgen weiland zijnde vrije vromn gelegen in Charlois in het Westduijl Blok aan twee
percelen.
f. 164v d.d. 1-4-1661: Pieter Hollar coompan van Rotterdam en heeft getransporteerd aan
Arij Florisz. Verschoor onze inwoner omtrent 2 morgen weiland gelegen in de Hille onder
Charlois.
f. 165v d.d. 21-4-1661: Jan Sijmonsz. Barnardus onze inwoner en heeft getransporteerd aan
Aert Dirckxsz. Tol mede onze inwoner zeker erf in Charlois omtrent Smitshoek aan de
Charlois Lagendijk.
f. 166v d.d. 25-5-1661: Bastiaen Arijensz. Verheul wonende in Barendrecht en heeft
getransporteerd aan Jacob Jansz. Puijck mede wonende in Barendrecht omtrent 2 morgen 3
hond teelland in Smeetsland onder Charlois.
f. 167v d.d. 3-6-1661: Abraham Clementsz. Pors geassisteerd met zijn voogden en vrienden
Bastiaen Jansz. aen de Wech en Dirck Aertsz. Verschoor hebben door overwijzeing van
Abraham Tol getransporteerd aan Werebout Jansz. aen de Wel onze inwoner 7,5 hond
zaailand in Charlois in het Katendrechtse Blok.
f. 168v d.d. 9-6-1661: Sr. Johna Krackouw als procuratie hebbende van de heer Heijnderick
Brouwer wonende tot Gorkum als getrouwd hebbende Cornelia van Alffen dochter van de
heer Willem van Alpffen heeft getransporteerd aan de heer Johanis van Wassenhoven
schepen van Rotterdam omtrent 3 morgen 5 hond 24 roeden zowel wei- als teelland in
Charlois in het Vaeren Blok.
f. 170 d.d. 9-6-1661: Sijmon Bastiaensz. Hoosien getrouwd hebbende Adriaentgen
Willemsdr. Verschoor en Jacob Willemsz. Verschoor geassisteerd met zijn voogd Eeuwout
Aertsz. Verschoor hebben getransporteerd aan de heer Arent Hofflant wonende in
Rotterdam 1 morgen 4 hond land in Charlois.
f. 171v d.d. 10-6-1661: Werebout Jansz. aen de Wel onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan Abraham Clementsz. Pors mede onze inwoner de som van 471 gld. over de rest
van de kooppenningen van 7,5 hond zaailand in Charlois in het Katendrechtse Blok.

f. 172v d.d. 11-6-1661: Werebout Jansz. aen de Wel onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan Aeghie Willemsdr. weduwe van Volcker Jansz. wonende tot Rotterdam de som
van 500 car. gld.
f. 173v: Procuratie bij de volgende transportbrief.
f. 174v d.d. 29-6-1661: Dirck Cornelisz. van der Spuijs als procuratie hebbende van de heer
mr. Peterus Willebordus van der Kreecke als getrouwd hebbende juffrouw Maria Veltwijck
erfgenaam van wijlen jonker Godtschalck van Wijngerde heeft getransporteerd aan sr.
Heijnderick Tomasz. van Tongere coopman van Rotterdam omtrent 11 hond weilandin
Charlois in het Vlamings Blok.
f. 176 d.d. 25-7-1661: Heer mr. Pieter de Sallengre advocaat voor het Hof van Holland
gestelde curator over de goederen van de weledele heer van Schagen zaliger heeft
getransporteerd aan de heer Jacob van Vreedenburgh wonende tot Rotterdam, eerstelijk
een vierde part en zesde part in 2 morgen 2 hond weiland in Charlois in het Kerkeblok, en
nog een vierde part met een zesde part van de helft van 22 morgen 58 roeden in
Robbenoord in Caters en Oolsmits Blok, nog een vierde part en zesde part van de helft van
9 morgen 4 hond 84 roeden in de Plompert in Schilperoorts Blok.
f. 177v d.d. 25-7-1661: Heer mr. Pieter de Sallengre advocaat voor het Hof van Holland
gestelde curator over de goederen van de weledele heer van Schagen zaliger heeft
getransporteerd aan Sijmon Bastiaensz. Hoosies een vierde part met een zesde part van 16
morgen 15 roeden land in Charlois in het Vlamings Blok aan twee percelen.
f. 179 d.d. 25-7-1661: Heer mr. Pieter de Sallengre advocaat voor het Hof van Holland
gestelde curator over de goederen van de weledele heer van Schagen zaliger heeft
getransporteerd aan Leendert Gijsbertsz. Schilperoort mede schepen een vierde part met
een zesde part van 1 morgen 4 hond 15 roeden land in Charlois in het Vlamings Blok.
f. 180 d.d. 25-7-1661: Heer mr. Pieter de Sallengre advocaat voor het Hof van Holland
gestelde curator over de goederen van de weledele heer van Schagen zaliger heeft
getransporteerd aan Arij Cornelisz. Broer een vierde part met een zesde part van 1 morgen 4
hond 15 roeden land in Charlois in het Vlamings Blok.
f. 181v d.d. 25-7-1661: Heer mr. Pieter de Sallengere advocaat voor het Hof van Holland
gestelde curator over de goederen van de weledele heer van Schagen zaliger heeft
getransporteerd aan Leentgen Gijsbertsdr. een vierde part met een zesde part van 1 morgen
4 hond 15 roeden land in Charlois in het Vlamings Blok.
f. 183 d.d. 25-7-1661: Heer mr. Pieter de Sallengre advocaat voor het Hof van Holland
gestelde curator over de goederen van de weledele heer van Schagen zaliger heeft
getransporteerd aan Crijn Jansz. Pors een vierde part met een zesde part van de helft 9
morgen 2 hond land in de Hille.
f. 184 d.d. 25-7-1661: Heer mr. Pieter de Sallengre advocaat voor het Hof van Holland
gestelde curator over de goederen van de weledele heer van Schagen zaliger heeft
getransporteerd aan Doen Bastiaensz. Verschoor een vierde part met een zesde part van de
helft van 2 morgen 3 hond land in de Hille.

f. 185v d.d. 25-7-1661: Heer mr. Pieter de Sallengere advocaat voor het Hof van Holland
gestelde curator over de goederen van de weledele heer van Schagen zaliger heeft
getransporteerd aan Arij Pietersz. Swael onze inwoner een vierde part met een zesde part
van 2 morgen land in de Hille.
f. 186v d.d. 25-7-1661: Heer mr. Pieter de Sallengere advocaat voor het Hof van Holland
gestelde curator over de goederen van de weledele heer van Schagen zaliger heeft
getransporteerd aan Jacob Arijensz. Oosthouck een vierde part met een zesde part van de
helft van 4 morgen 1 hond land in de Hille.
f. 188 d.d. 25-7-1661: Heer mr. Pieter de Sallengere advocaat voor het Hof van Holland
gestelde curator over de goederen van de weledele heer van Schagen zaliger heeft
getransporteerd aan Gerrit Arijensz. Oosthouck een vierde part met een zesde part vande
helft van 5 in de Hille.
f. 189: Extract uit de resolutie van de Staten van Holland behorende bij de voorgaande
transporten.
f. 190: Idem van het Hof van Holland.
f. 190v d.d. 26-7-1661: Jan Sijmonsz. Barna onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
sr. Cornelis van Nijkercken wonende tot Rotterdam de som van 400 gld.
f. 192 d.d. 26-7-1661: Leendert Sijmonsz. in ’t Velt wonende in Barendrecht heeft
getransporteerd aan de heer mr. Johan Tromper wonende tot Rotterdam 750 roeden weiland
in Smeetsland onder Charlois gemeen met gelijke 750 roeden weiland toekomende de
voorn. heer Tromper. Compareerden mede Sijmon Leendertsz., Willemje Leendertsdr. voor
haar zelf en haar sterk makende voor Egbert Jansz. als in huwelijk hebbende Neeltgen
Leendersdr. en verklaarden te consenteren in deze opdracht.
f. 193v: Procuratie bij de volgende transportbrief.
f. 194 d.d. 16-9-1661: Adriaen van Gurcum schout tot Lisse als procuratie hebbende van de
weledele heer Henrick van Valckenaer […] heeft getransporteerd aan Cornelis Jacobsz.
Beijer coopman van Rotterdam 3 morgen 2 hond 8 roeden land in Charlois in de polder van
Robbenoord.
f. 195v d.d. 17-10-1661: Adriaentgen Leendertsdr. Slurp weduwe en boedelhoudster van
Leendert Cornelisz. Smeer geassisteerd met Claes de Mesmaker bode alhier haar gekoren
voogd in deze heeft getransporteerd aan sr. Heijnderick Tomasz. van Tongeren coopman tot
Rotterdam omtrent 7 hond teelland in Robbenoord op de Vliet genaamd de Geerkamp.
f. 197 d.d. 17-10-1661: Jan Cornelisz. de Man onze inwoner heeft getransporteerd aan Dirck
Cornelisz. va nder Spuij secretaris alhier zeker erf aan der berm van de Charloise Hogendijk.
f. 198 d.d. 17-10-1661: Schout en schepenen van Charlois certificeren dat onder Charlois is
komen te overlijden Weijntje Jacobsdr. weduwe van Pieter Dirckxsz. Bruijn nalatende een
huisje met een tuintje daarbij over de dijk gaande en gelegen aan de Smeetlandsedijk,
mitsgaders een koe met een weinig huisraad, het welk belast was met enige penningen
eertijds gekomen en bij ghaar getrokken van de armen van Charlois en ook met een zekere
innocente zoon, derhalve dat de verdere kinderen van de voorn. Weijntje Jacobsdr. dezelve

nagelaten goederen hebben geabandonneerd en dat de goderen mocgen worden verkocht
tot betaling van de schulden. Het huisje met erfje is gekocht door Isaack Gijsbrechtsz.
Ruijter.
f. 199v d.d. 17-10-1661: Sijmon Bastiaensz. Hoosie onze inwoner heeft getransporteerd aan
Jacob Willemsz. Verschoor omtrent 5,5 hond teelland in Charlois in het Oostduijl Blok.
f. 200v d.d. 17-10-1661: Cornelis Leendertsz. Plochaer, Daem Leendertsz. Plochaer voor
haar zelf, Jan Arijensz. Voetges als getrouwd gehad hebbende Jaepje Leendertsdr. Plochaer
en Leendert Arijensz. Pors onze mede schepen als voogd van de twee weeskinderen van
zaliger Maertge Leendersdr. Plochaer en Albert Jansz. Winter als getrouwd hebbende Aeltge
Leendertsz. Plochaer, alle kinderen en erfgenamen van zaliger Leendert Cornelisz. Plochaer
hebben elk voor een vijfde part getransporteerd aan Dirck Cornelisz. van der Spuij secretaris
alhier omtrent 2 morgen land in Charlois in het Kerkenblok.
f. 202 d.d. 17-10-1661: Cornelis Leendertsz. Plochaer, Daem Leendertsz. Plochaer voor
haar zelf, Jan Arijensz. Voetges als getrouwd gehad hebbende Jaepje Leendertsdr. Plochaer
en Leendert Arijensz. Pors onze mede schepen als voogd van de twee weeskinderen van
zaliger Maertge Leendersdr. Plochaer en Albert Jansz. Winter als getrouwd hebbende Aeltge
Leendertsz. Plochaer, alle kinderen en erfgenamen van zaliger Leendert Cornelisz. Plochaer
hebben elk voor een vijfde part getransporteerd aan sr. Cornelis van Nijkercken wonende tot
Rotterdam zeker erf, huis, berg en schuur alhier in het Kerkeland.
f. 203 d.d. 7-12-1661: Sijmon Bastiaensz. Hoosien onze inwoner bekende schuldig twe
wezen aan sr. Arnout Hofflant rentmeester van het weeshuis van Rotterdam de som van
3000 gld.
f. 204v d.d. 28-10-1661: Jacob Arijensz. Oosthouck onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan de heer Jacob van Vreedenburch wonende tot Rotterdam de som van 550 car.
gld.
f. 206 d.d. 8-11-1661: Arij Jansz. aen Dijck onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
Claes van Rossum wonende tot Rotterdam de som van 100 car. gld.
f. 207 d.d. 11-11-1661: Dirck Hermensz. Swael onze inwoner heeft getransporteerd aan
Corstiaen Arijensz. zeker huisje en erfje in Charlois aan ’s Herendijk.
f. 208v d.d. 23-12-1661: Heijnderickje Jacobsdr. van Cleeff weduwe van Arij Pietersz. Pors
voor de ene helft, Leendert Pietersz. Pors voor hem zelf, Cornelis Bastiaensz. Outraet als
getrouwd hebbende Grietgen Pietersdr. Pors, Jan Claesz. Schuijer als getrouwd hebbende
Leentgen Pietersdr. Pors en Aechie Pietersdr. Pors voor haar zelf elk voor een vierde part
van de andere helft hebben getransporteerd aan sr. Cornelis van Nijkercken wonende tot
Rotterdam omtrent 590 roeden weiland in Charlois in het Santblok, mitsgaders nog omtrent
550 roeden zowel wei- als teelland in Charlois in het Westduijlblok gemeen met Leentgen
Clementsdr. Pors en ongemeten zijnde vrije vroonen.
f. 210 d.d. 23-12-1661: Staes Dirckxsz. van Jaersvelt onze mede schepen heeft
getransporteerd aan Cornelis Leendertsz. Grauwert wonende in Katendrecht 1 morgen
teelland in de Hille aan de Korte Hillenweg.

f. 211 d.d. 31-12-1661: Jaques Govertsz. onze inwoner heeft getransporterd aan Willem
Cornelisz. Barendrecht mede onze inwoner 2 hond zaailand in de Hille.
f. 212 d.d. 24-10-1661 [voor schepenen van Rotterdam]: Tot curator over de boedel en
goederen van Ermtge Jansdr. van Manen weduwe van Gerrit Arijensz. Grol in zijn leven
vendumeester van Rotterdam, tegenwoordig gedetineerde op het raadhuis van Rotterdam,
gesteld Emanuel van Welsenes Recedicht? klerk ter secretarie van Rotterdam.
f. 212v d.d. 26-1-1662: Emanuel van Welsenes gezworen klerk ter secretarie van Rotterdam
als curator over de boedel en goederen van Ermpie Jansdr. van Mane weduwe van Gerrit
Arijensz. Grol in zijn leven vendumeester van Rotterdam heeft getransporteerd aan
Heijnderick Tomasz. van Tongere coopman van Rotterdam 2 morgen 1 hond 46 roeden 6
voeten zaailand in Robbenoord onder Charlois.
f. 213v d.d. 26-1-1662: Emanuel van Welsenes gezworen klerk ter secretarie van Rotterdam
als curator over de boedel en goederen van Ermpie Jansdr. van Mane weduwe van Gerrit
Arijensz. Grol in zijn leven vendumeester van Rotterdam heeft getransporteerd aan sr.
Cornelis van Nijkercken burger van Rotterdam 2 morgen teelland in Charlois in het
Katendrechtseblok.
f. 215 d.d. 26-1-1662: Bastiaen Bastiaensz. Outraet onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan sr. Johan Bitloot coopman van Rotterdam de som van 1000 car. gld.
f. 216v d.d. 31-1-1662: Wouter Eeuwoutsz. Verduijn en Huijbert Cornelisz. Boogertman als
getrouwd hebbende Lijntgen Eeuwoutsdr. Verduijn voor haar zelf en als procuratie hebbende
van With Eeuwoutsz. Verduijn haar broeder en zwager (procuratie voor notaris Isaack Troost
in Rotterdam d.d. 21-12-1661) verklaarden te hebben verkocht aan de heren Heijman Bijck
en Isbrant Ros als voogden van juffrouw Marija van Zoelen nagelaten dochter van zaliger de
heer doctot Christiaen van Zoelen omtrent 5 morgen 5 hond 50 roeden teelland in Charlois in
het Griffioenblok.
f. 218 d.d. 28-1-1662: Dirck Cornelisz. van der Spuij onze secretaris heeft getransporteerd
aan Leendert Bastiaensz. Hoosen mede onze inwoner 4 hond weiland in Charlois in het
Katendrechtseblok.
f. 219 d.d. 1-5-1662: Crijntgen Pietersdr. weduwe en boedelhoudster van Fleuris Cornelisz.
Spuijtgen bekende schuldig te wezen aan juffrouw Helena van Zoelen de som van 100 gld.
f. 219v d.d. 16-5-1662: Mr. Maerten van Hees notaris tot Oosterwijk in de meijerij van ’s
Hertogenbosch als procuratie hebbende van de weledel geboren jufrouw Henrieta van
Doerenen en Anthonette van Doerene mitsgaders van juffrouw Clementina Agnes van
Doerene, alle meerderjarige dochters van zaliger de weledele heer Hendrick van Doerne de
Diuerendael dewelke een zoon was van zaliger de weledel geboren juffrouw anthonette van
Assendelft heeft getransporteerd aan de kinderen van zaliger de heer Huijbert van der Meer
omtrent 7 morgen 2 hond 50 roeden zowel wei- als teelland in Robbenoord onder Charlois.
f. 220v d.d. 19-5-1662: Dammis Bastiaensz. wonende in Oud-Beijerland voor hem zelf,
Jacob Pietersz. Kemp wonende op Puttershoek als man en voogd van Fijgie Bastiaensdr.
(met procuratie van zijn huisvrouw gepasseerd voor schout en schepenen van Puttershoek
d.d. 19-5-1662) hebben respectievelijk voor twee derde en een derde deel getransporteerd
aan sr. Heijnderick Tomasz. van Tongeren coopman van Rotterdam 2 morgen 3 hond

weiland in Dirck Smeetsland onder Charlois. Compareerden mede Arijen Dammisz. en Pieter
Dammisz. beide meerdejarige zonen van de voorn. Dammis Bastiaensz. en verklaarden het
voorsz. land te kwiteren wegens haar moeders besterfenis of anders.
f. 222 d.d. 20-5-1662: Bastiaen Pietersz. bij de Molen mede onze inwoner en oud schepen
verklaarde schuldig te wezen aan Adriaen Gruijters wonende in Rotterdam de som van 800
car. gld.
f. 223 d.d. 8-6-1662: Heijnderick Dammisz. Comijs als procuratie hebbende van Crijn
Heijnderxsz. Verduijn zijn comparants oom (procuratie voor notaris Frans van Sijngelshouck
te Leiden d.d. 5-6-1662) en nog als procuratie hebbende van Dammis Pietersz. Comijs zijn
comparants vader als getrouwd hebbende Maertje Heijndericxsdr. Verduijn elk voor een
vierde part en te samen voor de ene helft, Anna van den Hersijck als geinstitueerde
erfgenaam van Anna van den Hersijck haar moeije als procuratie hebbende van haar man
Johanis van Dalen (procuratie voor notaris Willem van der Ellts te Dordrecht d.d. 7-6-1662)
voor de andere helft hebben getransporteerd aan sr. Cornelis van Nijkercken wonende te
Rotterdam zeker huis en erf op het dorp van Charlois.
f. 224v d.d. 8-6-1662: Arijen Dammisz. wonende in Mijnsheerenland van Moerkerken als
getrouwd hebbende Machteltgen Pietersdr. Munter heeft getransporteerd aan Heijnderickje
Pietersdr. Munter wonende in Charlois meerderjarige dochter van zaliger Pieter Anderiesz.
Munter twee derde delen van 1 morgen zaailand in Charlois in het Oostduijl Blok.
f. 225v d.d. 8-6-1662: Pieter Arijensz. Coninck onze mede schepen bekende schuldig te
wezen aan de vier nakinderen van zaliger Maria Anna van der Wilde daar vader van is Pierin
van der Sprongh de som van 500 car gld.
f. 226v d.d. 12-6-1662: Bastiaen Pietersz. Kaes houder van zekere hypotheekbrief
geschreven op papier bij schout en schepenen van Charlois d.d 29-12-1625 inhoudende de
som van 50 gld. per rest van koop van een huis en erf tot last van Aris Jansz. Cleermaker
wonende alhier, en verklaarde de voorsz. brief te hebben verkocht aan de heer Johan
Reijniersz. With coopman van Rotterdam.
f. 227 d.d. 26-6-1662: Maertgen Arijensdr. Pors weduwe en boedelhoudster van Eeuwout
Woutersz. Verduijn in zijn leven schout van Pernis wonende onder Pernis, geassisteerd met
Leendert Arijensz. Pors mede schepen haar broeder en gekoren voogd in deze, heeft
getransporteerd aan sr. Heijndrick Tomasz. van Tongere coopman tot Rotterdam 4 morgen 5
hond teelland in Charlois in het Westduijel Blok. Compareerden mede voorn. Leendert
Arijensz. Pors onze mede schepen vertonende kwitantie van Ool Gerritsz. als getrouwd
hebbende Neeltgen Eeuwoutsdr. Verduijn, van Clement Eeuwoutsz. Verduijn en van
Margriete Verduijn meerderjarige kinderen inhoudende volle kwijtschelding van alle pretentie
die zij zowel van haar vaders bewijs of in enige andere manier op de it voorsz. land zouden
mogen hebben te pretenderen.
f. 228v d.d. 24-7-1662: Pieter Aertsz. Verschoor onze inwoner heeft getransorteerd aan
Eeuwout Aertsz. Verschoor 3 hond zaailand in Charlois in het Struijsblok.
f. 229 d.d. 28-7-1662: Cornelis Woutersz. Verduijn oud schepen van Charlois en onze
inwoner heeft getransporteerd aan de heer Arnout Hofflant wonende tot Rotterdam 6 morgen
5 hond 83 roeden land, te weten omtrent 3 morgen teelland en voorts weiland, daarin

gelegen is een klein boomgaardhe hetwelk mede in dezelve is begrepen, alles leggende
benoorden aan de woning van de comparant in Charlois in het Struijsblok. Het land is voorn.
Cornelis Verduijn aangekomen bij testament van zijn vader zaliger Wouter Heijnderxsz.
Verduijn d.d. 11-7-1626 gepasseerd voor notaris Adriaen Cieboom binnen Rotterdam in
mindering van zijn vaderlijke erfenis, welke voorn. zijn vader hetzelve ten huwelijk had gehad
van Hadewijtgen Aertsdr. zijn huisvrouwen moeder zaliger.
f. 230v d.d. 2-8-1662: Heijnderick Arij Pouwelsz. onze inwoner heeft getransporteerd aan
Dirck Cornelisz. van der Spuij onze secretaris 1 morgen 21 roeden weiland in Charlois in het
Abtsblok.
f. 231v: Procuratie behorende bij de volgende transportbrief.
f. 232v d.d. 25-8-1662: Adrijan de Bije secretaris tot Maassluis als procuratie hebbende van
de eerwaarde Aegidius Walsenius predikant op Maassluis als getrouwd hebbende Hadewij
Aertsdr. Verschoor dochter en mede erfgenaam van Aert Eeuwoutsz. Verschoor en Pietertie
Willemsdr. beide overleden in Charlois bekende getransporteerd te hebben aan Dirck Aertsz.
Verschoor twee partijtjes land als de voorn Walsenius volgens de cavelcedulle tussen de
gezamenlijke erfgenamen van de voorn. Pietertie Willemsdr. d.d. 11-7-1654 gedaan te beur
gevallen is en gemeen leggende met Dirck Aertsz. Verschoor in de polder van Charlois.
f. 233v d.d. 25-8-1662: Dirck Aertsz. Verschoor hoogheemraad van Charlois bekende
schuldig te wezen aan de heer Arnout Hofflant wonende in Rotterdam de som van 1250 car.
gld.
f. 234v d.d. 23-9-1662: Herber Pietersz. Munter als getrouwd hebbende Lijntge Willemsdr.
Verschoor heeft getransporteerd aan de heer Arnout Hoflant wonende te Rotterdam omtrent
500 roeden land in Charlois in het Struijsblok.
f. 235v: Procuratie bij de volgende transportbrief.
f. 236v d.d. 17-11-1662: De heer marinus Groeninghs brouwer in ’t Lam te Rotterdam als
procuratie hebbende van de heer Herbert van der Meijde raad en schepen van Gouda
mitsgaders landdrost tussen de Lek en Zuiderzee heeft getransporteerd aan de heer Jacob
van Vredenburch gewezen brouwer in Den Bril wonende te Rotterdam 3 morgen weiland
gelegen in Dirck Smeetsland onder Charlois.
f. 237v d.d. 17-11-1662: Eeuwout Aertsz. Verschoor onze mede schepen heeft
getransporteerd aan Aert Willemsz. Verschoor, Jacob Willemsz. Verschoor en Sijmon
Bastiaensz. Hoosies 10 morgen 4 hond zowel wei- als teelland in Charlois in het Struijsblok
achter de comparants woning.
f. 239v d.d. 27-12-1662: Bastiaen Woutersz. wonende in Poortugaal heeft getransporteerd
aan Abraham Dirkxsz. Tol coopman te Rotterdam 1 morgen 2 hond 25 roeden weiland in
Dirck Smeetsland onder Charlois.
f. 240v d.d. 20-1-1663: Jacob Arijensz. Geltelder als in huwelijk gehad hebbende Maertgen
Cornelisdr. Huijser die weduwe was geweest van Willem Woutersz. Verduijn beloofde de
twee nagelaten kinderen van de voorn. Maertgen Huijsers voorn. namelijk Arij Willemsz. en
Cornelis Willemsz. Verduijn te zullen bevrijden van alle schulden die iemand zou mogen

hebben te pretenderen tot last van de boedel en nagelaten goederen van de voorn. Willem
Woutersz. Verduijn en Mertgen Cornelisdr. Huijsers beide zaliger.
f. 241v d.d. 15-2-1663: Willem Bastiaensz. Schilperoort onze mede schepen heeft
getransporteerd aan Pieter Jacobsz. Post wonende tot Kralingen omtrent 2 morgen 3 hond
weiland gelegen in Charlois in het Rietblok.
f. 242v d.d. 21-2-1663: Aert Jansz. Andijck voor hem zelf, Willem Jansz. Andijck mede voor
hem zelf en Pieter Arijensz. Coninck als voogd van het nagelaten weeskind van zaliger
Jannetje Jansdr. Andijck te samen erfgenamen van zaliger Arij Jansz. Andijck hebben
getransporteerd aan Eeuwout Aertsz. Verschoor onze mede schepen zeker huis, erf, berg en
schuur zoals de voorn. Arij Jansz. Andijck bewoond en gepossideerd heeft, aan ’s Herendijk
aan het zuideinde tegenover de spui van Charlois.
f. 243v d.d. 25-2-1663: Aert Jansz. Andijck, Willem Jansz. Andijck gebroeders hebben
getransporteerd aan het nagelaten weeskind van zaliger Jannetje Jansdr. Andijck twee
derde parten van 2 morgen land in de Plompert in het Zevende Blok onder Charlois waarvan
het resterende derde part het voorsz. weeskind is toebehorende, en haar al te samen
aangekomen bij erfenis van zaliger Arij Jansz. Andijck haar overleden broeder en oom
respectievelijk.
f. 244v d.d. 29(!)-2-1663: Adriaentgen Arijensdr. weduwe van Jacob Jansz. Lange
geassisteerd met Isbrant Classen Mijn Kint haar gekoren voogd voor de ene helft en Jop
Willemsz. als getrouwd hebbende Marijtge Jansdr. Lange zuster van de voorn. Jacob Jansz.
Lange voor de andere helft hebben opgedragen aan Lauweris Willemsz. Craeck zeker huisje
en erfje aan de Charlois Lagendijk omtrent Smitshoek.
f. 246 d.d. 29(!)-2-1663: Leendert Arijensz. Pors en Jan Arijensz. Pors, gebroeders en de
voorn. Leendert Pors mede schepen, en Willem Bastiaensz. Schilperoort ook mede schepen,
en hebben geruild namelijk 1 morgen 91 roeden 6 voeten land in Robbernoord onder
Charlois van Willem Bastiaensz. Schilperoort tegen 1 morgen 3 hond 60 roeden land in
Charlois in het Santblok van Leendert Arijensz. Pors en Jan Arijensz. Pors.
f. 247 d.d. 29(!)-2-1663: Lauweris Willemsz. Craeck wonende onder Charlois bekende
schuldig te wezen aan de weduwe en erfgenamen van zaliger Jacob Jansz. Lange de som
van 200 car. gld.
f. 248 d.d. 29-2-1663: Adriaentgen Leendertsdr. weduwe van Leendert Cornelisz. Smeer
heeft getransporteerd aan Willem Bastiaensz. Schilperoort onze mede schepen 500 roeden
zaailand in Charlois in het Rietblok.
f. 249 d.d. 16-3-1663: Aert Dirckxsz. Tol onze inwoner als monderlinge procuratie hebbende
van zijn moeder Leentgen Gijsbertsdr. weduwe van Dirck Arijensz. Tol heeft getransporteerd
aan zijn broeder Abraham Dirckxsz. Tol coopman binnen Rotterdam 1 morgen 2 hond 25
roeden teelland in Dirck Smeetsland onder Charlois.
f. 250 d.d. 16-3-1663: Jacob Jacobsz. van der Beecq wonende tot Rotterdam bekende
verkocht te hebben aan Leendert Leendertsz. van der Houve wonende tot Zevenhuizen
zeker gedeelte van een custingbrief tot last van Cornelis Abrahamsz. van der Wilt smid tot
Zevenhuizen.

f. 251 d.d. 22-3-1663: Albert Jansz. Winter wonende in Katendrecht bekende schuldig te
wezen aan sr. Leendert Verboom coopman te Rotterdam de som van 500 car. gld.
f. 252 d.d. 28-3-1663: Johan van der Revier coopman te Rotterdam heeft getransporteerd
aan zijn moeder juffrouw Catarina Vlamingh weduwe van de heer Jacob de Reviere zekere
huising, erf en boomgaard op het dorp van Charlois aan de noordzijde van de kerk.
f. 253 d.d. 29-3-1663: Alzo hier in Charlois is komen te overlijden Leentgen Arijensdr.
nagelaten weeskind van Arij Bastiaensz. Outraet en Grietgen Leendertsdr. beide zaliger
nalatende zeker huisje en erfje aan ’s Herendijk omtrent de Santplack mitsgaders nog enige
inboedel, zodanig belast met schulden dat de vrienden en erfgenamen dezelve hebben
geabandonneerd. Is verkocht aan Gerrit Roochusz.
f. 254 d.d. 28-4-1663: Berbertje Jacobsdr. voor haar zelf, Cornelis Jacobsz. voor hem zelf,
Isaack Jansz. als getrouwd hebbende Leentje Jacobsdr. mede voor hem zelf, Sijtgen
Jacobsdr. voor haar zelf, Stijntgen Jacobsdr. voor haar zelf, voor zoveel nodig nog als
procuratie hebben van haar man Steeven Cuijl (procuratie voor notaris Jacob Delphius
binnen Rotterdam d.d. 25-4-1663, en de voorn. Cornelis Jacobsz. en IJsaack Jansz. zich
nog te samen sterk makende voor Arij Jacobsz. de Jonghste die tegenwoordig uitlandig is,
mitsgaders nog als voogden van de nagelaten kinderen van zaliger Arij Jacobsz. overleden
tot Westmaas, [in de aanhef genoemd: de erfgenamen van zaliger Jacob Cornelisz.
Wagemaker] hebben getransporteerd aan Jacob Willemsz. Verschoor zeker huis en erf op
het dorp van Charlois.
f. 255v d.d. 28-4-1663: Berber Jacobsdr. voor haar zelf, Cornelis Jacobsz. voor hem zelf,
IJsaack Jansz. als getrouwd hebbende Leentje Jacobsdr., Sijtgen Jacobsdr. voor haar zelf,
Stijntgen Jacobsdr. voor haar zelf, en voor zover nodig procuratie hebbende van haar man
Steeven Kuijl gepasseerd voor notaris Jacob Delphius binnen Rotterdam d.d. 25-4-1663, en
voorn. Cornelis Jacobsz. en IJsaack Jansz. haar te samen sterk makende voor Arij Jacobsz.
de Jonghts die tegenwoordig uitlandig is mitsgaders nog als voogden van de nagelaten
kinderen van zaliger Arij Jacobsz. overleden tot Westmaas hebben getransporteerd aan Jan
Heijndercsz. van Pelt 3 roe Putse maat erf.
f. 256v d.d. 30-4-1663: De heer Jacob Rosier als man en voogd van Judicth van Gernou
voor hem zelf en als voogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Gebelia van Gerbou
en nog als geauthoriseerd zijnde van juffrouw Marija van Gernou en Peternelle Gernou zijn
voorn. huisvrouwen zusters, alle te samen kinderen en erfgenamen van zaliger juffrouw
Betata van Brousterhuse en de heer Johan Gernou in zijn leven kapitein van de ponten ten
dienste van de heren Staten van Holland etc. heeft getransporteerd aan sr. Heijnderick
Tomasz. van Tongeren coopman van Rotterdam 3 morgen 4 hond weiland in Charlois in het
Vlamingsblok.
f. 258 d.d. 30-4-1663: Pieter arijensz. Koninck onze mede schepen heeft getransporteerd
aan sr. Heijnderick Tomasz. van Tongeren coopman van Rotterdam 1 morgen 3 hond 36
roeden land in Robbenoord onder Charlois.
f. 259 d.d. 30-4-1663: Gijsbert Fransz. onze inwoner heeft getransporteerd aan sr.
Heijnderick Tomasz. van Tongeren coopman van Rotterdam 1 morgen 2 hond 52 roeden
zaailand in Robbenoord onder Charlois.

f. 260 d.d. 30-4-1663: sr. Heijnderick Tomasz. van Tongeren coopman van Rotterdam heeft
getransporteerd aan Gijsbert Fransz. wonende in Charlois 1 morgen 2 hond zaailand in
Charlois in het Hannewijten Blok.
f. 261 d.d. 1-5-1663: Sr. Cornelis van Nijkerck wonende in Rotterdam heeft getransporteerd
aan Arij Florisz. Verschoor [niet ingevuld] zaailand gelegen in Charlois.
f. 261v d.d. 1-5-1663: Sr. Cornelis van Nijkercken wonende in Rotterdam heeft
getransporteerd aan Pieter Arijensz. Geltelder [niet ingevuld] land gelegen in Charlois.
f. 262v d.d. 7-5-1663: Eeuwout Willemsz. Verschoor wonende op Dubbeldam heeft
getransporteerd aan Aert Willemsz. Verschoor zijn broeder 500 roeden land in Charlois in
het Struijs Blok.
f. 263 d.d. 10-5-1663: Jannetie Claesdr. van der Spronck weduwe en boedelhoudster van
Jacob van Velsen geassisteerd met Cornelis van Berendrecht haar gekoren voogd in deze
heeft getransporteerd aan de heer Johan Blanckert wonende te Rotterdam 7 morgen 5 hond
38 roeden land in Robbenoord onder Charlois.
f. 264v d.d. 3-6-1663: Teunis Jansz. Blijdorp onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
juffrouw Helena van Zoelen wonende te Rotterdam de som van 600 car. gld.
f. 265v d.d. 9-6-1663: Cornelis Pietersz. Munter onze inwoner bekende schuldig te wezen
aan sr. Srnout Hofflant wonende te Rotterdam de som van 400 car. gld.
f. 267 d.d. 9-6-1663: Pieter Cornelisz. int Velt heeft getransporteerd aan Crijn Jansz. Pors 3
hond 10 roeden land in Charlois in het Oostduijl Blok.
f. 268 d.d. 9-6-1663: Heijnderick Pietersz. van Barendrecht als in huwelijk hebbende
Leendertgen Leendertsdr. dochter van zaliger Leendert Jansz. Pors heeft getransporteerd
aan Crijn Jansz. Pors 3 hond land in de Hille onder Charlois gemeen in 1 morgen
toekomende Lijntgen Leendertsdr. Pors.
f. 269 d.d. 9-6-1663: Cornelis Jaephetsz. schout van Katendrecht als in huwelijk gehad
hebbende Trijntgen Bouwensdr. ter eenre, Arijen Bouwensz. Roobol voor hem zelf, Arij
Bastiaensz. Spruijt als in huwelijk hebbende Lijsbet Bouwensdr. mede voor hem zelf en te
samen als procuratie hebbende van Cornelis Bouwensz. Roobol die hemzelf sterk maakte
voor Dirck Jansz. Koijer las in huwelijk hebbende Maertgen Bouwensdr. (procuratie voor
schepenen van Poortugaal d.d. 9-5-1663) verklaarden met elkaar veraccordeerd te zijn
nopende de erfenis van het nagelaten weeskind van zaliger Trijntgen Bouwensdr.
geprocureerd bij Cornelis Jaephetsz. comparant in deze etc. Verwijst naar testament
gemaakt bij de voorn. haar zuster Trijntgen Bouwensdr. zaliger met haar man Cornelis
Jaephetsz. gepasseerd voor notaris Balten de Gruijter binnen Rotterdam d.d. 27-7-1655.
f. 270 d.d. 17-8-1663: Jan Heijndericksz. van Pelt wonende in Charlois als getrouwd
hebbende Dirckje Sijmonsdr. bekende schuldig te wezen aan de heer mr. Johan Tromper
wonende in Rotterdam de som van 1000 car. gld.
f. 271v d.d. 1-10-1663: De heer Johan van der Steen als procuratie hebbende van juffrouw
Magdalena Susana Tseradts wonende te Antwerpen bekende getransporteerd te hebben
aan Leendert Woutersz. Grauwert 3 morgen land gelegen onder Charlois aan de Achterweg.

f. 272 d.d. 8-11-1663: Aert Willemsz. Verschoor en Sijmon Bastiaensz. Hoosies beide onze
inwoners hebben elk voor de helft getransporteerd aan de heer Jacob van Vreedenburch
wonende binnen Rotterdam 6 morgen 4 hond uit 10 morgen 4 hond waarvan de 4 morgen
toekomt Jacob Willensz. Verschoor, zowel wei- als teelland, gelegen in Charlois in het Struijs
Blok verdeeld in zes partijtjes.
f. 273v d.d. 6-12-1663: Bastiaen Arijensz. Vette, Andries Arijensz. Vette voor haar zelf,
Sijmon Cornelisz. van der Giesen als getrouwd hebbende Adriaentgen Arijensdr. Vette mede
voor hem zelf en voorn. Bastiaen Arijensz. Vette als voogd van de twee nagelaten
weeskinderen van zaliger Lijntgen Arijensdr. Vette [aanhef: de erfgenamen van zaliger Arij
Bastiaensz. de Vette] verklaarden te samen te transporteren aan Fijtgen Arijensdr. Vette
haar zuster vier vijfde parten van een huis, erf en boomgaard aan de Charlois Drogendijk,
zoals het haar comparanten bij erfenis van haar vader zaliger aanbestorven is.
f. 274v d.d. 10-12-1663: Jelis Pieter Tijsen heeft getransporteerd aan Cornelis Bastiaensz.
Spruijt wonende op ’s Gravendeel zeker erfje en boomgaard met een huis aan ’s Herendijk
van Charlois.
f. 275v d.d. 1664 [volgende aanhef: 10-12-1663]: Theunis Jansz. Blijdurp wonende in
Charlois bekende schuldig te wezen aan juffrouw Helena van Zoelen wonende binnen
Rotterdam de som van 300 gld.
[ f. 276v/277 niet aanwezig. ]
f. 277v d.d. 6-3-1664: Leentgen Gijsbertsdr. weduwe van Dirck Arijensz. Tol heeft
getransporteerd aan Abraham Dircksz. Tol wonende in Rotterdam een vierde part en een
zesde part in 1 morgen 4 hond 50 roeden land gemeen en onverdeeld in Charlois in het
Vlamings Blok waarvan de resterende parten toekomen de heer van Duijckenburch cum
socijs.
f. 278 d.d. 29-3-1664: De heer Hillebrant van der Walle als procuratie hebbende van de heer
Matheus van der Velde schepen van Rotterdam heeft getransporteerd aan Heijnderick
Cornelisz. Anwech penningmeester wonende te Barendrecht omtrent 1 morgen 3 hond
weiland in Smeetsland onder Charlois gemeen met Bastiaen Willemsz. Noordijck in een stuk
van omtrent 4 morgen 2 hond.
f. 279 d.d. 30-3-1664: Maertge Jacobsdr. weduwe van Claes Arijensz. Baris, Jacob Claesz.
en Bastiaen Claesz. meerderjarige kinderen van de voornoemde Claes Arijensz. Baris alle
voor haar zelf en de voorn. Jacob Claesz. neffens Eeuwout Aertsz. Voorschoor onze mede
schepen te samen in deze vervangende voor de andere vijf minderjarige en meerderjarige
kinderen van de voorn. Claes Arijensz. Baris verklaarden, de weduwe voor de helft en de
kinderen voor de wederhelft, schuldig te zijn aan de heer Johannis van Wassenhove brouwer
in de Drie Ringen tot Rotterdam de som van 300 gld.
f. 280 d.d. (z.d.): Bastiaen Sijmonsz. Bruijn onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de
heiligegeestamrne van Charlois de som van 200 car. gld. [is niet afgemaakt]
f. 281 d.d. 2-5-1664: Maria den Margreta Dappers geassisteerd met de heer Bernard van
Outheusden en Gerrit Dapper haar gekoren voogden in deze hebben getransporteerd aan
de heer en mr. Pieter de Bije advocaat voor het Hof van Holland 2 morgen 11 roeden land in
Charlois in het Sandt Blok.

f. 282: Procuratie bij de volgende opdrachtbrief.
f. 283: Tweede procuratie bij de volgende opdrachtbrief.
f. 284v d.d. 21-5-1664: De heer en mr. Johan Hanneman wonende in ’s Gravenhage als
procuratie hebbende van de heer Jodocus van Nobelaer vrijheer van Klinckerland, Herkingh
etc. […] verklaarde te transporteren aan de heer Adriaen den Adel secretaris van Beukelsdijk
1 morgen 371 roeden land in Charlois in het Oostduijl Blok, mitsgaders nog 3 morgen 275
roeden land in Charlois in het Oostduijl Blok.
f. 286 d.d. 21-5-1664: De heer rentmeester Johan Hanneman wonende in ’s Gravenhage als
procuratie hebbende van jonker Jodocus van Nobelaer vrijheer van Klinckerland, Herkingh
etc. […] verklaarde te transporteren aan de heer Reijnier van der Wolff 560 roeden land in
Charlois in het Kerken Blok, en nog 3 morgen 90 roeden land in Charlois in het Sandt Blok,
mitsgaders nog 1 morgen 2 hond 25 roeden land in Charlois in het Kerken Blok.
f. 288 d.d. 21-5-1664: De heer rentmeester Johan Hanneman wonende in ’s Gravenhage als
procuratie hebbende van jonker Jodocus van Nobelaer vrijheer van Klinckerland, Herkingh
etc. […] verklaarde te transporteren aan Willem Bastiaensz. Schilperoort onze mede
schepen 2 morgen 200 roeden vrij patrimoniaal land in Charlois in het Oostduijl Blok.
f. 289v d.d. 21-5-1664: De heer rentmeester Johan Hanneman wonende in ’s Gravenhage
als procuratie hebbende van de heer Jodocus van Nobelaer vrijheer van Klinckerland,
Herkingh etc. […] verklaarde te transporteren aan Staes Dirckxsz. van Jaersvelt schout van
Pendrecht 500 roeden vrij patrimoniaal land in Charlois in het Vrije Blok gemeen met de
erfgenamen van de vrouw zaliger van de heer postmeester De Quack tot Rotterdam in een
stuk van 2 morgen 3 hond.
f. 290v d.d. 21-5-1664: De heer rentmeester Johan Hanneman wonende in ’s Gravenhage
als procuratie hebbende van de heer Jodocus van Nobelaer vrijheer van Klinckerland,
Herking etc. […] verklaarde te transporteren aan Werebout Jansz. aen de Wel 9 morgen 2
hond 39 roeden vrij patrimoniaal land in Charlois in het Katendrechtse Blok.
f. 292 d.d. 21-5-1664: De heer rentmeester Johan Hanneman wonende in ’s Gravenhage als
procuratie hebbende van de heer Jodocus van Nobelaer vrijheer van Klinckerland, Herking
etc. […] verklaarde te transporteren aan de heer mr. Gerrit Visch dijkgraaf van Charlois
wonende binnen Rotterdam 3 morgen 520 roeden land in de Lagen Bosem van Charlois in
de kamp no. 20.
f. 294 d.d. 21-5-1664: De heer rentmeester Johan Hanneman wonende in ’s Gravenhage als
procuratie hebbende van de heer Jodocus van Nobelaer vrijheer van Klinckerland, Herkingh
etc. […] verklaarde te transporteren aan Leendert Gijsbertsz. Schilperoort onze mede
schepen 3 morgen 255 roeden land in Charlois in het Haremel Blok.
f. 295v d.d. 21-5-1664: De heer rentmeester Johan Hanneman wonende in ’s Gravenhage
als procuratie hebbende van jonker Jodocus van Nobelaer vrijheer van Klinckerland, Herking
etc. […] verklaarde te transporteren aan de heer Samuwel Lois wonende binnen Rotterdam
6 morgen 203 roeden land in Charlois in Hannewijten Blok in de kamp no. 112, mitsgaders
nog 5 morgen 540 roeden land in Charlois in het Vrije Vroonen Blok in de kamp no. 146.

f. 297 d.d. 21-5-1664: De heer rentmeester Johan Hanneman wonende in ’s Gravenhage als
procuratie hebbende van jonker Jodocus van Nobelaer vrijheer van Klinckerland, Herkingh
etc. […] verklaarde te transporteren aan de heer mr. Johan Tromper wonende binnen
Rotterdam 5 morgen 582 roeden land in Charlois in het Katendrechtse Blok in de kamp no.
40.
f. 299 d.d. 21-5-1664: De heer rentmeester Johan Hanneman wonende in ’s Gravenhage als
procuratie hebbende van jonker Jodocus van Nobelaer vrijheer van Klinckerland, Herking
etc. […] verklaarde te transporteren aan de heer Jacob van der Meer 1 morgen vrij
patrimoniaal land in Charlois in het Haremel Blok.
f. 300 d.d. 21-5-1664: De heer rentmeester Johan Hanneman wonende in ’s Gravenhage als
procuratie hebbende van jonker Jodocus van Nobelaer vrijheer van Klinckerland, Herkingh
etc. […] verklaarde te transporteren aan Heijndericki van Bockholt weduwe van Jan Bockholt
wonende binnen Rotterdam 2 morgen 550 roeden vrij patrimoniaal land in Charlois in het
Sant Blok
f. 301v d.d. 21-5-1664: Willem Bastiaensz. Schilperoort onze mede schepen bekende
schuldig te wezen aan de erfgenamen van zaliger juffr Maergareta van Melissant in haar
leven vrouw van Kerckwerven de som van 980 gld. over rest van kooppenningen van 2
morgen 2 hond land in Charlois in het Westduijl Blok.
f. 302v d.d. 21-5-1664: Werebout Jansz. aen de Wel onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan de erfgenamen van zaliger juffr Maergareta van Melissant in haar leven vrouw
van Kerckwerven de som van 2241 gld. over rest van kooppenningen van 9 morgen 2 hond
39 roeden land.
f. 304 d.d. 21-5-1664: Leendert Gijsbertsz. Schilperoort onze mede schepen bekende
schuldig te wezen aan de erfgenamen van zaliger vrouwe Margareta van Melissant in haar
leven vrouw van Kerckwerven de som van 1370 gld. over rest van kooppenningen van 3
morgen 255 roeden land.
f. 305 d.d. 24-5-1664: Werebout Jansz. aen de Wel onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan de heer Cornelis Couwenhoven wonende te Rotterdam de som van 3600 car.
gld.
f. 307 d.d. 23-5-1664: Eeuwout Arijensz. Knecht heeft getransporteerd aan Arij Saemonsz.
onze inwoner zeker huis en erfje aan de Charloise Lagenachterdijk van Charlois.
f. 308 d.d. 11-6-1664: Herber Pietersz. Munter onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
de heer Johan Bitloot wonende binnen Rotterdam de som van 600 car. gld.
f. 309 d.d. 25-6-1664: Pouwels Bastiaensz. bij de Molen en Dirck van der Spuij secretaris
van Charlois als geauthoriseerd tot de verkoping van de goederen in de boedel nagelaten bij
Bastiaen Pietersz. bij de Molen zaliger hebben getransporteerd aan Cornelis Jaephetsz.
schout van Katendrecht zekere woning, berg, schuur en boomgaard met omtrent 10 hond
land in Charlois in het Sant Blok daar de voorsz. woning op staat.
f. 310 d.d. 25-6-1664: Cornelis Jaephetsz. schout van Katendrecht bekende schuldig te
wezen aan de gemeen crediteuren in de boedel van Bastiaen Pietersz. bij de Molen zaliger
de som van 1000 car. gld. ter zake van rst van kooppenningen.

f. 311 d.d. 25-6-1664: Dirck van der Spuij secretaris van Charlois als neffens Pouwels bij de
Molen geauthoriseerd tot de verkoping van de goederen in de boedel nagelaten bij Bastiaen
Pieersz. bij de Molen zaliger heeft getransporteerd aan Pouwels Bastiaensz. bij de Molen
voorn. 2 morgen land in Charlois in het Sant Blok.
f. 312 d.d. 11-7-1664: Cornelis Pietersz. Munter voor hem zelf en nog als voogd van de
minderjarige weeskinderen van zaliger Adriaentie Pietersdr. Munter en Andries Pietersz.
Munter, Heijnderickje Pietersdr. Munter meerderjarige dochter geassisteerd met voorn.
Cornelis Pietersz. Mundter haar broeder, Arijen Dammisz. als getrouwd hebbende
Machteltgen Pietersdr. Munter, Herber Pietersz. Munter en al te samen erfgenamen van
Neeltie Jansdr. zaliger voor de ene helft hebben te samen getransporteerd aan Cornelis
Rockusz. Mijnkint onze inwoner omtrent 1 morgen 1 hond 22 roeden land in Charlois in het
Katendrechtse Blok.
f. 313 d.d. 11-7-1664: Pieter Doenen wonende in Katendrecht heeft getransporteerd aan de
heer Quierijn van der Linde wonende binnen Rotterdam 4 morgen 1 hond 36 roeden land in
de Plompert onder Charlois in het Poren? Blok.
f. 314 d.d. 11-7-1664: Pieter Pleune Brughman wonende in Charlois als getrouwd hebbende
Maertgen Heijnderickxsdr. dochter en erfgenaam van Heijnderick Jan Ingensz. en Baeltie
Leendertsdr. beide zaliger heeft getransporteerd aan de heer Quierijn va nder Linde
wonende binnen Rotterdam 2 morgen 4 hond 21 roeden 6 voeten land in Charlois in het
Haremel Blok.
f. 314v d.d. 11-7-1664: Leendert Sijmonsz. Pors voor hem zelf en als voogd van het
nagelaten weeskind van Dirckje Sijmonsdr. zaliger daar vader van is Jan Heijndericxsz. van
Pelt en nog hem sterk makende voor zijn zuster Trijntgen Sijmonsdr. heeft getransporteerd
aan Pieter Doene Verschoor zijn zwager en al te samen erfgenamen van Neeltie Jansdr.
zaliger voor de ene helft drie vierde parten van 572 roeden land in Charlois in het
Katendrechtse Blok.
f. 315v d.d. 18-7-1664: Pouwels Bastiaensz. bij de Molen onze inwoner heeft
getransporteerd aan Arij Samuwelsz. Gruiteeris 2 morgen 3 hond land in Smeetsland onder
Charlois.
f. 316 d.d. 31-7-1664: Bastiaen Lauwerisz. wonende in Barendrecht heeft getransporteerd
aan Lauweris Arijensz. van de Hooghe wonende binnen Rotterdam 3 morgen 440 roeden
gelegen in Charlois in het Vlamings Blok.
f. 317 d.d. 31-7-1664: Isack Gijsbertsz. van Mo[e]rkercken onze inwoner heeft
getransporteerd aan IJsbrant Claesz. Mijnkint zeker huis en erfje aan de Charloise Dijk.
f. 317v d.d. 9-8-1664: IJsack Gijsbertsz. van Moerkercken als procuratie mondeling, met
kennis van Leendert Gijsbertsz. Schilperoort schepen van Charlois, hebbende van zijn
moeder Adriaentge Cornelisdr. van der Weijde heeft getransporteerd aan Arij Salomonsz.
onze inwoner zeker huis en erfje omtrent Smitshoek aan ’s Herendijk onder Charlois.
f. 318v. d.d. 9-8-1664: Arij Salemonsz. onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
Adriaentgen Cornelisdr. van der Weijde de som van 72 gld. als rest van kooppenningen van
zeker huis en erfje.

f. 319 d.d. 16-8-1664: Dirck Cornelisz. van der Spuij secretaris van Charlois als nevens
Pouwels Bastiaensz. te samen geauthoriseerd tot de verkoping van de boedel van Bastiaen
Pietersz. bij de Molen zaliger hebben getransporteerd aan de heer Johan Blanckert wonende
binnen Rotterdam zekere 75 roeden land in Robbenoord onder Charlois.
f. 320 d.d. 26-9-1664: Gerrit Cornelisz. Neeff geassisteerd met zijn broeder Cornelis
Cornelisz. Neeff heeft getransporteerd aan Adriaentgen Cornelisdr. [er lijkt te staan: Ruijter.
Echter volgens f. 320v zou het Van der Weijde moeten zijn] zeker huis en erfje aan de
Charloisedijk.
f. 320v d.d. 25-9-1664: Adriaentie Cornelisdr. van der Weijde geassisteerd met IJsack
Gijsbertsz. haar zoon en gekoren voogd in deze bekende schuldig te wezen aan sr. Johan
Bitloot wonende tot Rotterdam de som van 446 gld. Tot waarborg haar huis en erf aan de
Charloisdijk waarvan zijn op heden gift heeft ontvangen.
f. 322 d.d. 25-9-1664: Ariaentie Cornelisdr. van der Weijde verklaarde te hebben
getransporteerd aan sr. Johan Bitloot wonende tot Rotterdam zekere schuldbrief tot alst van
Arij Salemonsz. inhoudende de som van 72 gld.
f. 322v d.d. 1-10-1664: Heijnderick Tomasz. van Tongeren coopman wonende binnen
Rotterdam heeft getransporteerd aan Willem Bastiaensz. Schilperoort onze mede schepen
omtrent 4 morgen 500 roeden land in Charlois in het Westduijl Blok.
f. 323: Bijbehorende schuldbrief.
f. 324 d.d. 1-10-1664: Willem Bastiaensz. Schilperoort onze mede schepen heeft
getransporteerd aan Heijnderick Tomisz. van Tongeren coopman wonende binnen
Rotterdam 2 morgen 1 hond 47 roeden land n Robbenoord in het Wiltvang Blok.
f. 325 d.d. 20-10-1664: Jan Claesz. Schuijer voor hem zelf, Dijngeman Claesz. Schuijer, Ultie
Claesdr. Schuijer meerderjarige dochter voor haar zelf, Neeltien Huijgen weduwe en
boedelhoudster van Pieter Claesz. Schuijer voor haar zelf en Leendert Cornelisz. Verschoor
als getrouwd hebbende Aeltie Claesdr. Schuijer mede voor hem zelf al te samen kinderen en
erfgenamen van zaliger Maertien Dijngemansdr. haar overleden moeder ter eenre en Claes
Hermensz. Schuijer haar comparanten vader en weduwnaar van de voorn. Maertien
Dijngemansdr. ter andere zijde hebben getransporteerd aan Lijsbet Hermensdr. Schuijer
weduwe van Maerten Dijngemansz. Boel 1 morgen 2 hond 75 roeden land in de Plompert
onder Charlois.
f. 326 d.d. 21-10-1664: Dirck van der Spuij secretaris van Charlois en Teunis Aertsz. de Boer
als bestorven bloedvoogd van de drie nagelaten weeskinderen van zaliger Adriaentgen
Robbrechtsdr. daar vader van is de voorsz. Dirck van der Spuij hebben te samen
getransporteerd aan Gertie Fransdr. weduwe en boedelhoudster van Robbrecht Aertsz.
wagemaker omtrent 2 morgen 40 roeden land in Charlois in het Kerkenblok. Nog de helft van
3 morgen 2 hond land in Charlois in het Haeremel Blok gemeen met Cornelis Bastiaensz.
Outraet met de wederhelft.
f. 326v d.d. 25-10-1664: Jacob Willemsz. Verschoor heeft getransporteerd aan de heer
Jacob van Vreedenburch wonende in Rotterdam 4 morgen land in Charlois in het Struijs Blok
gemeen met de heer koper zelf in een stuk van 10 morgen 4 hond en nu zulks dezelve heer
koper in het geheel toebehorende, van elkaar gesepareerd in zes partijtjes.

f. 328 d.d. 14-11-1664: Cornelis Arijensz. Schouten wonende onder Katendrecht bekende
schuldig te wezen aan sr. Heijnderick Tonger wonende binnen Rotterdam de som va 500
car. gld.
f. 329 d.d. 10-12-1664: Sr. Adrijaen den Adel als executeur van het testament van zaliger
Pieter Heijndericxsz. Verboom bekende getransporteerd te hebben aan Bastijaen Arijensz.
Cortpenningh zeker elf twaalfde gedeelte van een huis, erf, paardestelling en tuin daar annex
gelegen waarvan de voorn. Bastijaen Arijensz. als getrouwd hebbende Neeltgen
Bastijaensdr., mede erfgenaam van zaliger Machteltgen Baltensdr., het resterende twaalfde
part is competerende.
f. 330 d.d. 10-12-1664: Bastijaen Arijensz. Cortpenning onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan sr. Adrijaen den Adel als executeur van het testament van zaliger Machtelt
Baltensdr. weduwe Pieter Heijndricxsz. Verboom in zijn leven schout van Charlois de som
van 2292 car. gld. over de hier voor vermelde koop.
f. 331v d.d. 10-12-1664: Dirck Aertsz. Verschoor onze inwoner bekende getransporteerd te
hebben aan sr. Adriaen den Adel zeker stuk vrij patrimoniaal zaailand groot omtrent 2
morgen in Oostduijlblok in Charlois.
f. 332v d.d. 17-10-1664: Sr. Pieter van Thol wonende te Rotterdam bekende getransporteerd
te hebben aan Cornelis Japhetsz. schout van Katendrecht 3 morgen 401 roeden land
gelegen aan twee partijen.
f. 334 d.d. 24-12-1664: Bastiaen Woutersz. Oostdorp bekende getransporteerd te hebben
aan Cornelis en Thonis Pietersz. Couwenhoven 2 morgen 300 roeden land gelegen in Dirck
Smeetsland onder Charlois.
f. 335 d.d. 27-12-1664: Adriaentgen Clementsdr. Pors weduwe van Pieter Aertsz. Verschoor
als erfgenaam voor een zesde part van zaliger Abraham Clementsz. Pors bekende
getransporteerd te hebben aan Eeuwout Aertsz. Verschoor de helft van een zesde part uit 1
morgen 10 hond 60 roeden land in Charlois in het Katendrechtse Blok.

