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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 18 bestrijkt de periode
1665-1677. 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
f. 1 d.d. 21-3-1665: Cornelis Arijensz. van der Jacht wonende in Barendrecht bekende
schuldig te wezen aan Claes Pietersz. van Rosse wonende tot Rotterdam de som van 500
car. gld.
f. 1v d.d. 28-3-1665: Jacob Verschoor als gestelde curator van de geabandonneerde boedel
van de weduwe van Jan Hermensz. van Wesel bekende verkocht te hebben aan Reijnert
Jansz. de Roos een huis en erf in Charlois.
f. 2v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 3 d.d. 17-4-1665: Eeuwout Aertsz. Verschoor voor hem zelf, Dirck Aertsz. Verschoor als
getrouwd hebbende Pleuntje Clementsdr. en verder als voogd van Leentje Clementsdr. Pors,
Arij Hermensz. Pors en de kinderen van Pieter Clementsz. Pors en Bastiaen Jansz. als in
huwelijk hebbende Heijltje Clementsdr. Pors alle uitgezonderd de eerste comparant
erfgenamen van Abraham Clementsz. Pors en bekenden verkocht te hebben aan Gerrit
Pietersz. Verbosch wonende tot Rotterdam omtrent 11 hond weiland gelegen in het
Katendrechtseblok in Charlois.
f. 4 d.d. 20-4-1665: Leendert en Jan Arijensz. Pors bekenden schuldig te wezen aan Jan
Arijensz. van Hagen de som van 1700 car. gld.
f. 5 d.d. 25-4-1665: Cornelis Jansz. Cock onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de
kinderen van zaliger Anna van Zolen de som van 300 car. gld.
f. 6 d.d. 7-5-1665: Benjamijn Jansz. Blijdorp wonende in Rhoon bekende schuldig te wezen
aan Matthijs van Rosse wonende tot Rotterdam de som van 600 car. gld. Tot waarborg een
stuk land hem aangekomen bij erfenis van zijn vader zaliger en bij kaveling tussen hem en
zijn broeders en zusters te beur gevallen gepasseerd voor notaris Jacob Duijffhuijsen binnen
Rotterdam d.d. 12-8-1659.
f. 7v d.d. 13-5-1665: Berbera van der Helm wonende tot Rotterdam bekende verkocht te
hebben aan de heer Samuel Loijs kapitein van een compagnie burgers van Rotterdam
omtrent 590 roeden weiland gelegen in Charlois in het Zandblok.
f. 8v d.d. 10-6-1665: Huijch Dircksz. wonende in Barendrecht bekende verkocht te hebben
aan Cornelis Cornelisz. Dierse 3 morgen 3 hond 60 roeden land gelegen onder Charlois in
het Struisblok.
f. 9v d.d. 2-7-1665: Cornelis Japhetsz. schout van Katendrecht als executeur van het
testament van Grietgen Heijndricksdr. Craendonck neffens de geinstitueerde erfgenamen
van de voorn. Grietgen Heijndricksdr. Craendonck bekenden verkocht te hebben aan
Heijndrick Thomasz. van Tongeren wonende tot Rotterdam 2 morgen 3 hond weiland
gelegen in Dirck Smeetsland onder Charlois zijnde vrij patrimoniaal land volgens de oude
giftbrief en condities daarvan zijnde.
f. 10v d.d. 2-7-1665: Cornelis Japhetsz. schout van Katendrecht als executeur van het
testament van Grietgen Heijndricksdr. Craendonck neffens de geinstitueerde erfgenamen
van de voorn. Grietgen Heijndricksdr. Craendonck bekenden verkocht te hebben aan Dirck

Dircksz. mede erfgenaam van de voorn. Grietgen Heijndricksdr. 1 morgen zaailand gelegen
in het Allemondeblok onder Charlois volgens de oude giftbrief en condities daarvan zijnde.
f. 11v d.d. 2-7-1665: Cornelis Japhetsz. schout van Katendrecht als executeur van het
testament van Grietgen Heijndricksdr. Craendonck neffens de geinstitueerde erfgenamen
van de voorn. Grietgen Heijndricksdr. Craendonck bekenden verkocht te hebben aan Pieter
Arijensz. Geltelder 2 morgen zaailand gelegen in de Hille onder Charlois volgens de
condities en oude giftbrief daarvan zijnde.
f. 12v d.d. 19-7-1665: Leendert en Jan Arijensz. Pors bekenden schuldig te wezen aan de
heer Huijbert van der Meer wonende tot Rotterdam de som van 2650 car. gld.
f. 14 d.d. 31-7-1665: Gerrit Pietersz. Weert onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de
kinderen en erfgenamen van zaliger jhr. Johan van Roon de som van 1000 car. gld.
f. 15 d.d. 5-8-1665: Jacob Verschoor als gestelde curator in de geabandonneerde boedel en
nagelaten goderen van zaliger Pieter Dircxsz. de Witt bekende getransporteerd te hebben
aan Heijndrick en Poulus Dammisz. Commijs zeker huis en erf gelegen aan ’s Heerendijk in
de Oosthoek van Charlois.
f. 15v d.d. 7-8-1665: Sijmon Arijensz. Wijn bekende schuldig te wezen aan de weeskinderen
van Pieter Cornelisz. Meugh de som van 650 car. gld.
f. 16v d.d. 26-8-1665: Adriaen de Bije notaris op Maassluis als procuratie hebbende van
Agidius Walsenius predikant op Maassluis als geinstitueerde erfgenaam van Hadewij
Aertsdr. Verschoor zijn zaliger huisvrouw volgens testament bij dezelve zijn huisvrouw op 292-1664 voor notaris Jan van Ophemert tot Delft verleden, zijnde dezelve procuratie d.d. 29-71665 gepasseerd voor notaris Gerrit Bijvelt in Maasland, bekende getransporteerd te hebben
aan Cornelis Cornelisz. de Man onze inwoner zekere partij boesemland gelegen onder
Charlois in het Kerkeblok groot 960 roeden, dezelve Hadewij Aertsdr. opgekomen van
zaliger Pietertge Willemsdr. weduwe Aert Eeuwoutsz. Verschoor haar vader en moeder.
f. 17v: Bijbehorende procuratie.
f. 18v d.d. 29-9-1665: Thonis Jansz. Blijdorp bekende schuldig te wezen aan juffr. Helena
van Zolen wonende tot Rotterdam de som van 600 car. gld.
f. 19v d.d. 10-10-1665: Jan Claesz. Scheuijer bekende verkocht te hebben aan Gijsbert
Maertensz. Boel 2 morgen 47 roeden land gelegen in Robbenoord in het Vijverbergblok
onder Charlois.
f. 20v d.d. 6-11-1665: Willem Bastiaensz. Schilperoort onze mede schepen bekende
verkocht te hebben aan sr. Cornelis Jacobsz. Beijer en Heijndricktgen Dircxsdr. beide
wonende tot Rotterdam omtrent 3,5 morgen land gelegen in Charlois in het Rietblok.
f. 21 d.d. 20-11-1665: Cornelis Arijensz. van der Jacht wonende in Barendrecht bekende
schuldig te wezen aan Claes Pietersz. van Rosse houtkoper wonende tot Rotterdam de som
van 300 car. gld.
f. 22 d.d. 23-1-1666: Leendert Arijensz. Pors als voogd over Ariaentgen Cornelisdr. van der
Weijde en Coenraet Claesz. als procuratie hebbende van zijn moeder Emmetgen Cornelisdr.
bekenden verkocht te hebben aan Leendert Schilperoort zekere helft van zekere woning, erf,

bergen, schuren, keten en plantagen daar hij tegenwoordig wonende is gelegen op
Smitshoek.
f. 23 d.d. 24-3-1666: Thonis Jansz. Blijdorp onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
juffr. Helena van Zoelen wonende tot Rotterdam de som van 500 car. gld.
f. 25 d.d. 5-4-1666: Hermen Sijmonsz. en Gerrit Pietersz. Weert als voogd van Bastiaen
Sijmonsz. en Pieter Sijmonsz. innocente zoon, alle kinderen en erfgenamen van Sijmon
Leendertsz. Weert en Neeltgen Hermensdr. Scheuijer beide zaliger, bekenden verkocht te
hebben aan Lijsbeth Hermensdr. Scheuijer weduwe van Maerten Dingensz. Boel omtrent 1,5
morgen land gelegen in de Plompert onder Charlois.
f. 26 d.d. 30-4-1666: Leendert Bastiaensz. Hoosje bekende schuldig te wezen aan mr. Joris
de Roij chirurgijn alhier de som van 950 car. gld.
f. 27v d.d. 4-5-1666: Cornelis Arijensz. van der Jacht wonende in Barendrecht bekende
schuldig te wezen aan sr. Claes Pietersz. van Rosse de som van 400 car. gld.
f. 28v d.d. 5-5-1666: Pieter Pietersz. van der Burch en Pieter Arijensz. Gelttelder als last
hebbende van Hilletje Thonisdr. bekenden verkocht te hebben aan Arij Bastiaensz. Hoosje
omtrent 1 morgen weiland gelegen in de Hille onder Charlois.
f. 29v d.d. 5-5-1666: Arij Bastiaensz. Hoosje bekende verkocht te hebben aan Leendert
Bastiaensz. Hoosje zijn broeder 5 hond zaailand gelegen in Robbenoord onder Charlois.
f. 30v d.d. 26-6-1666: Jacob Dircxsz. van Rees bekende verkocht te hebben aan Jacob
Claesz. Gelder zeker huisje en erve aan de Charloise Hogendijk.
f. 31v d.d. 31-7-1666: Pieter Cornelisz. in ’t Velt en Cornelis Heskia en in deze vervangende
Thonis Aertsz. den Boer als bestorven bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen van
zaliger Dirck van der Speuij hebben getransporteerd aan Heijndrick Gijsbertsz. schoemaker
alhier het voorste gedeelte van het huis en erf daarin de voorn. van der Speuij gewoond
heeft en in overleden is als namelijk de grootste bovenkamer, de kelder daar onder, het
voorhuis met het schrijfkamertje, de zoldering daar boven.
f. 32v d.d. 31-7-1666: Pieter Cornelisz. in ’t Velt en Cornelis Heskia vervangende voor de
andere mede voogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Dirck van der Speuij
bekenden verkocht te hebben aan Johannis Sprangh zeker achtergedeelte van het huis en
erf daarin de voorn. van der Speuij gewoond en overleden is.
f. 33: Bijbehorende schuldbrief.
f. 34v d.d. 31-7-1666: Heijndrick Gijsbertsz. schoemaker bekende schuldig te wezen aan
Cornelis Cornelisz. de Man en Jan Cornelisz. de Man als voogden van de weeskinderen van
Arij Jacobsz. de som van 400 car. gld. Gijsbert Fransz. Baertman en Leendert Sijmonsz.
Pors stellen zich borg.
f. 35v d.d. 6-11-1666: Cornelis en Daem Leendertsz. Plochhair, Jan Arijensz. mette Voetjes,
Leendert Arijensz. Pors als voogd van Jan Arijensz. en Arijen Arijensz Stoocker als getrouwd
hebbende Pleuntgen Arijensdr. bekenden verkocht te hebben aan Aelbert Jansz. Winter 2
hond land gelegen in Robbenoord onder Charlois.

f. 36 d.d. 12-11-1666: Jan Sijmonsz. Berna onze inwoner bekende schuldig te wezen aan sr.
Jacobus Casteleijn isercooper wonende tot Rotterdam de som van 300 car. gld.
f. 37 d.d. 20-11-1666: Neeltgen Arnoutsdr. weduwe van Leendert Arnoutsz. bekende
schuldig te wezen aan de diaconiearmen van Charlois de som van 83 car. gld.
f. 38 d.d. 31-2-1667: Ingentje Cornelisdr. weduwe van Cornelis Thonisz. Noteboom bekende
verkocht te hebben aan Aldert Leendertsz. Rooderkerck een huis en erf in Charlois aan de
zuidzijde van de kerk, mitsgaders al het smidsgereedschap van hamers, aanbeeld etc. en al
hetgeen tot de smidswinkel behorende.
f. 39: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Leendert Jorisz. van Rooderkerck zijn vader
wonende tot Loosduinen en Willem Willemsz. zijn schoonvader.
f. 41 d.d. 4-5-1667: Warbout Jansz. an de Wel en Maritgen Ariensdr. weduwe van Jan
Warboutsz. bekenden schuldig te wezen aan de weeskinderen van Arisen Heijndricxsz.
Cranendonck en Neeltgen Cornelisdr. Smeer de som van 1150 car. gld.
f. 42 d.d. 14-5-1667: Pieter Pleunen onze inwoner bekende verkocht te hebben aan de
kinderen en erfgenamen van zaliger jonkheer Johan van Roon omtrent 200 roeden land
gelegen in de Plompert onder Charlois gemeen met een stuk van 6 morgen 2 hond 2 roe.
f. 42v d.d. 20-5-1667: Sijmon Leendertsz. Droogendijck als voogd van de kinderen van
Bastiaen Ariensz. Slurp, Leendert Cornelisz. Zalij, Bastiaen Cornelisz. Zalij en Arij Jansz.
Cock alle erfgenamen van Cornelis Ariensz. Zalij bekenden verkocht te hebben aan Clement
Karsz. een huis en erf onder Charlois op Smitshoek.
f. 43v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 44v d.d. 22-5-1667: Arij Huijgen wonende op het Sluisje van Robbenoord bekende
schuldig te wezen aan de diaconiearmen van Charlois de som van 279 gld. 2 st.
f. 45v d.d. 25-5-1667: Willem Schilperoot en Jan van Pelt als armmeesters van Charlois
bekenden verkocht te hebben aan Isaack Arijnsz. Swael een huis en erf onder Charlois.
f. 46v d.d. 25-5-1667: Jacob Verschoor als gestelde curator in de geabandonneerde boedel
van Barent Eldertsz. bekende verkocht te hebben aan Jan Heijndricksz. van Pelt een huis en
erf aan de Charloise Hogendijk.
f. 47v: Bijbehorende schuldbrief. Borgen: Leendert Sijmonsz. Pors en Pieter Doenen.
f. 48v d.d. 27-5-1667: Aelbert Jansz. Winter als bestorven bloedvoogd van het nagelaten
weeskind van zaliger Cornelis Leendertsz. Plochaer heeft getransporteerd aan Daem
Leendertsz. Plochaer als mede voogd zekere helft van een huis en erf op het dorp van
Charlois.
f. 49 d.d. 2-6-1667: De Hoog edel geboren jonkheer Anthonij de Wassenaer heer van Sane
etc. wonende in ’s Gravenhage heeft getransporteerd aan Arij Florisz. Verschoor onze
inwoner zekere 5 morgen land gelegen in de Hille onder Charlois.

f. 50 d.d. 2-6-1667: De Hoog edel geboren jonkheer Anthonij de Wassenaer heer van Sane
etc. wonende in ’s Gravenhage heeft getransporteerd aan Heijndrick en Paulus Dammisz.
Commijs onze inwoners 1 morgen land gelegen in de Hille onder Charlois.
f. 51 d.d. 4-6-1667: De heer rentmeester Cornelis van der Hooch als gemachtigde van de
heren Gerard van Wassenaer heer van Alkemade, Vrijen Haeck etc., Elbert van Isendoorn
heer van Cannenberch als getrouwd hebbende vrouwe Odilia van Wassenaer vrouwe van
Cannenberch, en Philips Jacob van Spangen heer van Spangh, Bouderijs, Nieuwcoop,
Noorden en Achtienhoven etc. als getrouwd hebbende vrouwe Philippina van Wassenaer
vrouwe van Nieuwcoop alle executeurs van het testament van wijlen Johan de Bruijn van
Butewech in zijn leven heer van Nieuwcoop, Noorden en Achtienhoven bekende verkocht te
hebben aan Cornelis Cornelisz. de Man wonende in Katendrecht omtrent 3 morgen 3 hond
land gelegen in Charlois in het Katendrechtseblok.
f. 53: Bijbehorende akte van authorisatie van het Hof van Holland.
f. 54v: Bijbehorende procuratie.
f. 56v d.d. 8-6-1667: Jan Arijensz. mette Voetjes onze inwoner bekende schuldig te wezen
aan Ingentje Cornelisdr. weduwe van Cornelis Thonisz. Noteboom de som van 500 car. gld.
f. 57v d.d. 11-6-1667: Huijch Dircxsz. Jonge Dijckgraeff als getrouwd hebbende Pietertgen
Arijensdr., Willem Dircksz. als getrouwd hebbende Maritgen Arij[e]nsdr., kinderen en
erfgenamen van Arij Leendertsz. Smitshouck en Leijtge Woutersdr. Verduijn beide zaliger,
mitsgaders Cornelis Verduijn als voogd van de nagelaten kinderen van Lijntgen Arijensdr.
Smitshouck bekenden verkocht te hebben aan Heijndrick Thomasz. van Tongeren wonende
tot Rotterdam 2 morgen 1 hond 50 roeden land gelegen in de Hille onder Charlois.
f. 58v d.d. 15-6-1667: Arij Crijnen Huijser wonende in Jacobsambacht onder Zwijndrecht en
Neeltgen Claesdr. zijn huisvrouw te samen bekenden schuldig te wezen aan Maria Jacobsdr.
weduwe van Jacob Roendrager wonende tot Dordrecht de som van 500 car. gld.
f. 59v d.d. 23-6-1667: Daem Leendertsz. Plockhaer onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan Giliaen Egels verver wonende tot Rotterdam de som van 400 car. gld. Aelbert
Jansz. Winter stelt zich borg.
f. 61 d.d. 8-7-1667: Heijndrick Gijsbertsz. onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
Ingentje Cornelisdr. weduwe van Cornelis Thonisz. Noteboon een som van 150 car. gld.
f. 62v d.d. 29-10-1667: Johannis van Sprangh bekende verkocht te hebben aan Cornelis
Jansz. de Man een huis en erf in Charlois.
f. 63v d.d. 29-10-1667: Jacob Bastiaensz. Hoochvliet bekende verkocht te hebben aan
Leendert Jacobsz. Hoochvliet zijn zoon een huis en erf in Charlois.
f. 64 d.d.29-10- 1667: Leendert Jacobsz. Hoochvliet bekende schuldig te wezen aan
Catarina van Rijsoort weduwe van Heijndrick Sachman wonende tot Rotterdam de som van
225 car. gld.
f. 65v d.d. 3-2-1668: Eeuwout Aertsz. Verschoor onze mede schepen bekende verkocht te
hebben aan de heer Jacob van Vredenburch wonende tot Rotterdam zekere 350 roeden
land gelegen in Charlois in de woning van de voorn. Verschoor.

f. 66v d.d. 9-2-1668: Sr. Arnoldus van Os in huwelijk hebbende Geertruijt Sijmonsdr.
Tromper voor zichzelf en als procuratie hebbende van sr. Jan Haremsz. (!) Wittert nagelaten
zoon van Harmen Adriaensz. Wittert die een zoon was van Hadewina Harmansdr. Kels
dewelke een volle zuster is geweest van Pieter Harmensz. Kels die wader was van Adri[a]na
Pietersdr. Kels alias Post door hem verwekt aan Grietgen Jansdr. Kievit, welke Adriana
Pietersdr. Kel moeder was van mr. Johan Tromper aan haar verwekt door de heer Reijer
Pietersz. Tromper in zijn leven burgemeester, raad en vroedschap van Rotterdam en uit dien
hoofde enige erfgenaam ab intestato van moeders vaders zijde van de voorn. mr. Johan
Tromper zijn oudooms kindskind voor een vierde part, en de heer Willem van Goeree
regerende burgemeester, raad en vroedschap van Rotterdam in naam van juffr. Cornelia
Laurensdr. Kievit weduwe van de heer Govert Willemsz. van Goeree in zijn leven mede
burgemeester, raad en vroedschap van Rotterdam zijn moeder, welke Cornelia Laurensdr.
Kievit een dochter is van Laurens Jansz. Kievit, verder van de heer en mr. Gijsbrecht van
Beeresteijn raad en vroedschap van Delft voor hem zelf en als procuratie hebbende van de
heer en mr. Christiaen van Beeresteijn pensionaris van ’s Hertogenbosch, Cornelis van
Beeresteijn wonende tot Delft, juffr. Elisabeth van Beeresteijn weduwe van de heer Willem
Wieligh in zijn leven stadhouder van ’s Hertogenbosch, de heren mr. Abraham Oijens
getrouwd hebbende juffr. Maria van Beeresteijn en mr. Jacob Hoogenhoeck kapitein van een
compagnie burgers tot Delft enig zoon en erfgenaam van juffr. Anna van Beeresteijn mede
elk voor haar zelf, mitsgaders de voorn. Abraham Oijens nevens de voorn. Gijsbrecht van
Beeresteijn als voogd over de nagelaten onmondige kinderen van zaliger de heer Paulus van
Beeresteijn alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van zaliger juffr. Maria Prins die
weduwe was van de heer Gijsbrecht van Beeresteijn den Ouden (volgens procuratie voor
not. Abram van der Velde tot Delft d.d. 26-9-1667) welke voorn. Maria Prins een dochter was
van Annetgen Jansdr. Kievit zijnde de voorn. Laurens Jansz. Kievit en Annetgen Jansdr.
Kievit beide kinderen geweest van Jan Kievit die vader was van Grietgen Jansdr. Kievit de
welke moeder is van Adriana Pietersdr. Kels die moeder was van mr. Johan Tromper en aan
haar verwekt door de heer Reijer Pietersz. Tromper voorn. en in die kwaliteit te samen mede
erfgenamen ab intestato van moeders zijde van de voorn. mr. Johan Tromper moeijes
kindskind van de voorn. Cornelia Laurensdr. Kievit en Maria Prins zijnde de dezelve
procuratie gepasseerd voor notaris Phillips Basteels binnen Rotterdam op 2-2-1668, en nog
als procuratie hebbende van sr. Dirck de Raedt wonende tot Nijmegen in Gelderland als
getrouwd hebbende juffr. Maria Sijmonsdr. Tromper en uit dien hoofde erfgenaam ab
intestato van mr. Johan Tromper zijn huisvrouwen halve oom zaliger voor een derde part in
de ene helft van desselfs nagelaten boedel en goederen, en verder nevens sr. Arnoldus van
Os zijn zwager als geselde voogd over Catharina Erlewij minderjarige nagelaten dochter van
Catharina Sijmonsdr. Tromper mede erfgenaam ab intestato van de voorn. mr. Johan
Tromper haar halve oudoom voor een gelijk derde part in de voorsz. helft volgens procuratie
gepasseerd voor voorn. Phillips Bastieels notaris alhier op 29-7-1667 en verklaarden te
transporteren aan juffr. Agatha van Berckel weduwe van de heer Johan van Wassenhoven in
zijn leven schepen van Rotterdam, eerst 4 morgen 220 roeden zowel wei- als teelland
gelegen in het Kerkenblok in Charlois in de kamp no. 18, nog 2 morgen 591 roeden zaailand
gelegen in het Katendrechtseblok in de kamp no. 40, en ten laatste nog 2 morgen 591
roeden weiland gelegen alsvoren.
f. 69v d.d. 3-5-1668: Cornelis Arijensz. van der Jacht wonende in Barendrecht bekende
schuldig te wezen aan sr. Claes Pietersz. van Rosse wonende tot Rotterdam de som van 70
car. gld.

f. 70v d.d. 12-5-1668: Leendert en Jan Arijensz. Pors bekenden schuldig te wezen aan de
heer Johan van der Linden advocaat wonende tot Rotterdam de som van 2800 car. gld.
f. 72v d.d. 25-5-1668: Gijsbert Barentsz. Rijsdijck die een zoon was van Barbera Gijsbertsdr.
die een zuster was van Leendert Schilperoort voor een derde part, Crijntje Pietersdr. en
Jannetjen Pietersdr. die dochters waren van Zoetjen Gijsbertsdr. dewelke een zuster was
van Leendert Schilperoort, mitsgaders Gerrit Gijsbertsz., Jan Jansz. Schilperoort, Pieter
Leendertsz. en Pieter Heijndricksz. kindskinderen van Soetje Gijsbertsdr., erfgenamen elk
voor een zesde part van Leendert Schilperoort, Arij Cornelisz. Visser en Jan Jansz. van Driel
als getrouwd hebbende Ariaentje Corrnelisdr. kindskinderen van Neeltgen Gijsbertsdr. die
een zuster was van Leendert Schilperoort mede erfgenamen voor een derde part, Bastiaen
Jansz. Casteleijn als procuratie hebbende van Arij Bastiaensz. Noteboom voor een derde
part en Pieter Thonisz. Blaeck voor een zesde part mede erfgenamen van Leendert
Schilperoort (procuratie voor notaris Engebrecht van Dalem tot Oud-Beijerland d.d. 29-41668), mitsgaders de voorn. Casteleijn als testamentaire voogd over de drie onmondige
weeskinderen van Heijndrick Pietersz. Schilperoort die mede een zoon was van Soetje
Gijsbertsdr. en zulks alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen ab intestato van Leendert
Schilperoort bekenden verkocht te hebben aan Heijndrick Thomasz. van Tongeren wonende
tot Rotterdam, eerstelijk zeker huis, erf, berg, schuur, boomgaard, teeling en plantagie
omtrent Smitshoek onder Charlois, mitsgaders de nombre van 3 morgen 240 roeden weiland
gelegen onder Charlois, mitsgaders nog 2 morgen 458 roeden land.
f. 74v d.d. 25-5-1668: Bastiaen Jansz. Casteleijn als procuratie hebbende van de
erfgenamen van Leendert Schilperoort (procuratie voor notaris Engebrecht van Dalem tot
Oud-Beijerland d.d. 29-4-1668) en bekende te transporteren aan Cornelis Leendertsz. Cool
omtrent 1 morgen land in Charlois.
f. 76 d.d. 29-5-1668: Jan Heijndricxsz. van Pelt onze inwoner bekende schuldig te wezen
aan sr. Adriaen van der Helm lootgieter tot Rotterdam de som van 200 car. gld.
f. 78 d.d. 30-5-1668: Pieter Jansz. Cock als getrouwd hebbende Maijken Jacobsdr. van
Cleeff, Dirck Jacobsz. van Cleeff, Jan Leendertsz. Tackebos als getrouwd hebbende
Heijndirckje Jacobsdr. van Cleeff, Aelbert Jansz. Winter als procuratie hebbende van
Michgiel Willemsz. getrouwd hebbende Lijntgen Jacobsdr. van Cleeff, kinderen en
erfgenamen van Jacob Jacobsz. de Jonge van Cleeff bekenden verkocht te hebben aan Arij
Dircxsz. Verschoor vier vijfde parten van een huis, erf en boomgaard aan de zuidzijde van de
kerk van Charlois waarvan hem het resterende vijfde part is competerende als getrouwd
hebbende Grietgen Jacobsdr. van Cleeff.
f. 79v d.d. 30-5-1668: Arij Dircxsz. Verschoor bekende schuldig te wezen aan sr. Gilliam
Egels verwer tot Rotterdam de som van 500 car. gld.
f. 81 d.d. 8-6-1668: Huijch Dircxsz. Jongedijckgraeff als getrouwd hebbende Pietertje
Arijensdr. Smitshouck, Willem Dircxsz. als getrouwd hebbende Maritgen Arijensdr.
Smitshouck, mitsgaders Cornelis Woutersz. Verduijn als voogd over de onmondige kinderen
van Lijntgen Arijensdr. Smitshouck, kinderen en erfgenamen van Arij Leendertsz.
Smitshouck en Leijtje Woutersdr. bekenden verkocht te hebben aan Heijdrick Dircxsz.
Jongedijckgraeff mede erfgenaam van Arij Leendertsz. Smitshouck drie vierde parten van
een huis en erf op Smitshoek.

f. 82v d.d. 8-6-1668: Heijndrick Dircxsz. Jongedijckgraeff bekende schuldig te wezen aan sr.
Meles Jansz. Coeijleck wonende tot Rotterdam de som van 1000 car. gld.
f. 84 d.d. 10-6-1668: Neeltgen Cornelisdr. weduwe van Tijmen Claesz. bekende schuldig te
wezen aan sr. Gilliam Egels verwer tot Rotterdam de som van 150 car. gld.
f. 85 d.d. 14-6-1668: Bastiaen Jansz. Casteleijn als procuratie hebbende van de erfgenamen
van Leendert Schilperoort (procuratie gepasseerd voor notaris Engebrecht van Dalem tot
Oud-Beijerland d.d. 29-4-1668) bekende te transporteren aan Heijndrick en Poulus
Dammisz. Commijs 436 roeden 6 voet land gelegen in Charlois in het Vlamingsblok.
f. 86v d.d. 7-7-1668: Joris Leendertsz. Pors, Pietertje Leendertsdr. Pors, meerderjarige
dochter, Pieter Leendertsz. Pors, Arij Jansz. Cleijne als getrouwd hebbende Ariaentgen
Leendertsdr. Pors, Hermen Leendertsz. Pors en Maijken Leendertsdr. Pors, en voor zo veel
Hermen en Maijke Leendertsz./dr. haar onmondigheid mochte aangaan zo verklaarden Joris
Leendertsz. en Arij Jansz. Cleijne mitsgaders Pieterje en Pieter Leendertsdr./sz. Pors haar
daarvoor sterk te maken, bekenden verkocht te hebben aan de weeskinderen van zaliger
Dirck van der Speuij 1 morgen 275 roeden land gelegen in de Plompert onder Charlois.
f. 88 d.d. 27-7-1668: Eeuwout Aertsz. Verschoor onze mede schepen bekende verkocht te
hebben aan Aert Dircxsz. Verschoor een huis en erf aan de Charloise Hogendijk.
f. 89v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 90v d.d. 27-7-1668: Heijndrick Dircxsz. Jongedijckgraeff bekende verkocht te hebben aan
Ariaentgen Cornelisdr. van der Weijden 1 morgen 2 hond 40 roeden land gelegen in
Charlois, zijnde nu fide commissaire goederen welke zijn gekocht en betaald met de
penningen haar aangekomen van haar zuster Berbera Cornelisdr. van der Weijden gewezen
huisvrouw van Leendert Schilperoort volgens testament gepasseerd voor notaris Dirck van
der Speuij tot Charlois d.d. 16-4-1662.
f. 92 d.d. 27-7-1668: Juffr. Helena van Zolen bekende verkocht te hebben aan Ariaentgen
Cornelisdr. van der Weijden een huis met drie erven op Smitshoek, zijnde nu fide
commissaire goederen welke zijn gekocht en betaald met de penningen haar aangekomen
van haar zuster Berbera Cornelisdr. van der Weijden gewezen huisvrouw van Leendert
Schilperoort volgens testament gepasseerd voor notaris Dirck van der Speuij tot Charlois
d.d. 16-4-1662.
f. 93v d.d. 1-8-1668: Arij Florisz. Broer bekende schuldig te wezen aan Gilliam Egels verwer
tot Rotterdam de som van 150 car. gld.
f. 94v d.d. 24-8-1668: Joost Joostensz. bekende verkocht te hebben aan Rochus Cornelisz.
Clootwijck vijf zesde parten van een huis en erf alhier.
f. 95v d.d. 2-9-1668: Pieter Leendertsz. Pors, Arij Jansz. Cleijne als getrouwd hebbende
Ariaentje Leendertsdr. Pors en Pietertje Leendertsdr. Pors kinderen en erfgenamen van
Leendert Jorisz. Pors, en voor zoveel de minderjarigen mocht aangaan zo verklaarde Pieter
Leendertsz. en Arij Jansz. Cleijne als getrouwd hebbende Ariaentje Leendertsdr. mitsgaders
Pieterje Leendertsdr. meerderjarige dochter haar daarvoor sterk te maken, bekende verkocht
te hebben aan Joris Leendertsz. Pors vijf zesde parten van een huis, erf en boomgaard aan
de Charlois Hogendijk.

f. 97 d.d. 2-9-1668: Joris Leendertsz. Pors bekende schuldig te wezen aan Adriaen
Benjamijnsz. van der Brugge wonende tot Delfshaven de som van 400 car. gld.
f. 98v d.d. 14-9-1668: Rochus Cornelisz. Clootwijck onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan Jannetgen Pietersdr. weeskind van Pieter Clementsz. geprocureerd bij Neeltgen
Leendertsdr. Kerckenboom (waarvan hij comparant voogd is) de som van 66 car. gld.
f. 100 d.d. 24-11-1668: Huijbrecht Sijmonsz. van der Swet als getrouwd hebbende Ariaentje
Jacobsdr. weduwe van Abraham Dircxsz. Toll bekende verkocht te hebben aan Gijsbert
Dircxsz. Toll een gerecht vierde part en zesde part in 1 morgen 450 roeden land gemeen en
onverdeeld gelegen in Charlois in het Vlamingsblok waarvan de resterende parten toekomt
de heer van Dijckenburch cum socijs.
f. 101 d.d. 28-12-1668: Cornelis Pietersz. van Esch als getrouwd hebbende Aeltje
Woutersdr. bekende verkocht te hebben aan de weeskinderen van Dirck Pleunen omtrent 7
hond land zijnde vrije vronen in Charlois in het Westduelblok, de voorsz. Aeltje Woutersdr.
aangekomen bij erfenis van haar grootvader Jan Willemsz. Aendijck.
f. 102v d.d. 31-12-1668: Pieter Willemsz. Wever als getrouwd hebbende Neeltgen
Cornelisdr. dewelke mede compareerde bekenden getransporteerd te hebben aan Cornelis
Cornelisz. van der Tolen zeker huisje en erf in de Zuidhoek.
f. 103v d.d. 4-1-1669: Jacob Verschoor als gestelde curator in de geabandonneerde boedel
van Louris Bastiaensz. molenaer zaliger dewelke nalatende zeker huisje en erf bij de Hille
Sluis, mitsgaders nog enige roerende goederen volgens de invenatis daarvan zijnde, waar
tegen bevonden is dezelve boedel te zijn belast met zodanige schulden zulks dat de
kinderen van de voorn. Louris Bastiaensz. deze hebben geabandoneerd, heeft het huisje en
erf verkocht aan Maertgen Jacobsdr. weduwe van Claes Arijen Baris.
f. 105v d.d. 2-3-1669: Aert Dircxsz. Tol bekende getransporteerd te hebben aan Gerrit
Pietersz. Barendrecht 3 morgen 496 roeden land gelegen in Charlois.
f. 106v d.d. 10-3-1669: Cornelis Arijensz. van der Jacht wonende in Barendrecht bekende
getransporteerd te hebben aan Heijndrick Gerritsz. van Vliet 2,5 morgen land gelegen in
Smeetsland onder Charlois.
f. 108 d.d. 27-4-1669: Neeltgen Arijensdr. weduwe van Leendert Arijensz. Hoosje de Jonge
voor de ene helft, Arij Leendertsz. Hoosje, Dirck Aelbrechtsz. als getrouwd hebbende
Teuntje Leendertsdr. kinderen en erfgenamen van de voorn. Leendert Arijensz. Hoosje voor
de andere helft bekenden getransporteerd te hebben aan Jan Maertensz. Boel zeker huis en
erf op het Robbenoordse Sluisje.
f. 109 d.d. 4-5-1669: Leendert en Jan Arijensz. Pors bekende getransporteerd te hebben aan
Heijndricktje Dircxsdr. weduwe van Jan van Bouckholt omtrent 5 morgen land zijnde vrije
vronen gelegen in Charlois.
f. 110v d.d. 4-5-1669: Sr. Nicolaes Cornelisz. Verdoes als procuratie hebbende van sr. Jan
Reijniersz. de Witt gepasseerd voor notaris Adriaen van Aller binnen Rotterdam d.d. 16-11663 bekende getransporteerd te hebben aan Heijndrick Thomasz. van Tongeren 1 morgen
4 hond 83 roeden weiland gelegen in Robbenoord in het Grote of Zuidwestduelblok.

f. 112 d.d. 14-5-1669: Aldert Leendertsz. Rooderkerck smith bekende schuldig te wezen aan
sr. Isaack Corff wonende tot Rotterdam de som van 400 car. gld. ter zake van leverantie van
ijzerwerk.
f. 113 d.d. 18-5-1669: Leentje Gijsbertsdr. weduwe van Dirck Arijensz. Toll geassisteerd met
Jacob Dircxsz. Toll haar gekoren voogd in deze bekende schuldig te wezen aan de
weeskinderen van Arij Claesz. van Schie de som van 250 car. gld. spruitende van geleende
penningen. Voorn. Jacob Dircxsz. Toll stelt zich borg. [in de marge: Arij Arijensz. van Schie
en Willem Cornelisz. Wever als getrouwd hebbende Maijken Arijensdr. van Schie
verklaarden de 250 gld. betaald te hebben en dat uit handen van Gijsbert Dircxsz. Toll,
daarom alhier geroijeerd d.d. 16-2-1675.]
f. 115 d.d. 4-6-1669: Aelbert Jansz. Winter bekende getransporteerd te hebben aan
Heijndrick Thomasz. van Tongeren 1 morgen 372 roeden land gelegen in Robbenoord.
f. 116 d.d. 22-6-1669: Leendert Cornelisz. int Velt schout van Mijnsheerenland van
Moerkerken en Jan Cleijsz. van Dijck als mondelinge last hebbende van Lijsbeth Cornelisdr.
int Velt weduwe van Thonis Boers bekenden getransporteerd te hebben aan Pieter
Leendertsz. Pors een huis en erf in Charlois.
f. 117 d.d. 22-6-1669: Pieter Leendertsz. Pors bekende schuldig te wezen aan de heer
Adriaen van der Mast als voogd over de kindskinderen van Eva Cools de som van 350 car.
gld. uit zaak van geleende penningen. Sijmon Arijensz. Wijn en Arij Jansz. Cleijne stellen
zich borg.
f. 118v d.d. 4-7-1669: Leendert en Jan Arijensz. Pors bekenden schuldig te wezen aan de
nagelaten weeskinderen van juffrouw Maria Anna van der Wilden de som van 500 car. gld.
uit zaak van geleende penningen.
f. 119a d.d. 22-6-1669: Pieter Arijensz. Coninck als getrouwd hebbende Annetje Jansdr.,
Leendert Groll als getrouwd hebbende Pietertje Jansdr., Gijsbert Fransz. als getrouwd
hebbende Ariaentje Jansdr., Pieter Jansz. Winter voor zichzelf, Aelbert Jansz. Winter mede
voor zichzelf, Willem Jansz. Winter mede voor zichzelf, Daem Leendertsz. Plockhaer mede
voor zichzelf en als voogd over de weeskinderen van Jaeptjen Leendertsdr. Plockhaer, Oth
Bastiaensz. als getrouwd hebbende Soetje Jansdr., Arijen Arijensz. Stoocker als getrouwd
hebbende Pleuntjen Arijensdr. en Leendert Arijensz. Pors als voogd van Jan Arijensz. Jonge
alle als erfgenamen van het weeskind van Cornelis Leendertsz. Plockhaer en Maijcken
Jansdr. beide zaliger bekenden getransporteerd te hebben aan Louris Arijensz. Backer
wonende tot Rotterdam 11 hond 80 roeden land gelegen in Charlois in het Griffiolenblok.
f. 120v d.d. 8-8-1669: Decreetbrief. Pieter Jacobsz. Keijser gezworen ‘exploictier’ van de
gemenelands middelen van de landen van Putten, Holland en West-Friesland met de
gevolgen en aankleven vandien uit kracht van zekere authorisatie bij Wouter Eeuwoutsz.
Verduijn gaarder van de verponding over de landen van Rhoon op hem d.d. 1-12-1668
verleend […] heeft aan de meestbiedende te koop aangeboden zekere huising en erf
mitsgaders boomgaard, schuur, berg, geboomte etc. gelegen op Smitshoek onder Charlois
toebehorende Gerrit Pietersz. Waert waarvan koper is geworden Bastiaen Cornelisz.
Cruijdenier als last hebbende van Johan Snaets coopman wonende tot Rotterdam. Deze
transporteert weer aan jonker Pieter van Roon voor hem zelf en als voogd over zijn
minderjarige broeders Frederick en Anthonij van Roon, mitsgaders ook aan juffrouw Leonora

van Roon zowel voor haar zelf als last hebbende van haar zuster juffrouw Catharina van
Roon etc.
f. 124 d.d. 8-8-1669: Decreetbrief – Pieter Jacobsz. Keijser als exploiteur van de
gemenelands middelen van de landen van Putten, Hollans en West-Friesland met de
gevolgen vandien uit kracht van zekere authorisatie bij Wouter Eeuwoutsz. Verduijn als
gaarder van de verponding over de landen van Rhoon op hem d.d. 1-12-1668 verleend […]
heeft te koop geboden zekere huising, erf, bergen etc. gelegen op Smitshoek onder Charlois
toebehorende Bastiaen Cornelisz. Cruijdenier, waarvan koper was gebleven voorn. Wouter
Eeuwoutsz. Verduijn.
f. 126 d.d. 4-11-1669: Mr. Dirck van Velde advocaat voor het Hof van Hollans mitsgaders
Cornelis van der Beets notaris wonende in ’s Gravenhage als voogden van de minderjarige
kinderen van wijlen jonker Guilam van der Laen diet Haemstede verklaarden ten behoeve
van de heer mr. Maerten Pauw ontvanger generaal van het comptoir van Holland verbonden
te hebben zekere 4 morgen 200 roeden land de voorsz. kinderen toekomende gelegen in
Charlois in het Griffioelenblok.
f. 127 d.d. 30-9-1669: Reijmet Jansz. Roos bekende schuldig te wezen aan Catharina van
Rijsoort weduwe van Heijndrick Sachmans wonende tot Rotterdam de som van 100 car. gld.
uit zaak van geleende penningen. Tot waarborg zeker huis en erf in Charlois.
f. 128v d.d. 10-12-1669: Ariaentje Clement Pors mede erfgenaam voor een vijfde part van de
goederen nagelaten bij Leentje Clementsdr. Pors heeft getransporteerd aan Eeuwout Aertsz.
Verschoor onze mede schepen en Dirck Aertsz. Verschoor hoogheemraad van Charlois
zekere vijfde part uit een stuk land gelegen in Charlois in het Westduelblok groot 2 morgen
500 roeden land. Item nog een vijfde part van 550 roeden land mede gelegen in Charlois in
het Westduelblok. Item nog een vijfde part van omtrent 500 roeden bosemland gelegen in de
Lagenbosem van Charlois.
f. 130 d.d. 2-3-1670: Pieter Doenen wonende onder Katendrecht bekende schuldig te wezen
aan Pieter Claesz. Cranenburch wonende tot Rotterdam de som van 650 car. gld. ter zake
van geleende penningen. Leendert Sijmonsz. Pors en Heijndrick Gijsbertsz. Baertman
stellen zich borg.
f. 132 d.d. 19-4-1670: Decreetbrief – Edmont van Diest schout en bode van Charlois als
exploiteur verklaarde in het openbaar verkocht te hebben zekere huising en erf op de Hille
Sluis onder Charlois (toebehoord hebbende Jan Jansz. van Besoijen gecondemneerde en
geexecuteerde) aan Cent Lourensz. en Baeltje Lourensdr. Loubaes erfgenamen van
Lourens Jansz. Loubaes. Die hebben het weer verkocht aan Bastiaen Louwerisz.
f. 133v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 134v d.d. 20-4-1670: Gerrit Aertsz. van Gouthoven schout van Rijsoord als procuratie
hebbende van Elisabeth Aertsdr. weduwe en boedelhoudster van Bastiaen Willemsz.
Noortdijck gepasseerd voor notaris Willem Carducx in Heerjansdam d.d. 23-5-1669, voor
zoveel het nodig is voor hem zelf en als voogd een ook de rato caverende voor de
weeskinderen van Aechtje en Berbera Aertsdr. zijn gewezen zusters, mitsgaders Neeltje
Aertsdr. weduwe van Heijndrick Arijensz. Nieuwenboer hebben getransporteerd aan
Heijndrick Cornelisz. Aenwech penningmeester van Barendrecht 2 morgen 3 hond land

gemeen leggende met nog 1 morgen 300 roeden toebehorende de koper zelf, gelegen in
Dirck Smeetsland.
f. 136 d.d. 10-5-1670: Johannis Maertsz. wonende tot Rotterdam als testamentaire voogd en
executeur over de boedel en goederen van zaliger Geertje Fransdr. van Polanen weduwe
Robbert Aertsz. Wagenmaker, volgens het testament gepasseerd voor notaris Adriaen van
Allert tot Rotterdam d.d. 15-10-1664, bekende verkocht te hebben aan Jacob Willemsz.
Verschoor onze mede schepen de nombre van omtrent 2 morgen 42 roeden land gelegen in
Charlois in het Kerkenblok.
f. 137v d.d. 10-5-1670: Sr. Johannis Maerts wonende tot Rotterdam als testamentaire voogd
en executeur over de boedel en goederen van zaliger Geertje Fransdr. van Polanen weduwe
Robbert Aertsz. Wagenmaker, volgens het testament gepasseerd voor notaris Adriaen van
Allert tot Rotterdam d.d. 15-10-1664, bekende verkocht te hebben aan Marcelis Joosten van
der Laet zeker huis en erf met de halve boomgaard etc. in Charlois aan de zuidzijde van de
kerk.
f. 138a d.d. 10-5-1670: Marceles Joosten van der Laet bekende schuldig te wezen aan sr.
Jonhannis Maerts als voogd en executeur van de boedel en goederen van Geertje Fransdr.
de som van 725 car. gld. spruitende over koop van een huis en boomgaard etc. Borgen: Jan
Woutersz. Snoeck zijn aanbehuwde vader en Jan Arijensz. de Louwrs zijn zwager.
[ 2-5-1682: Leonardus Verboom als voogd van de kinderen van Willem Robbrechtsz. van
Charloijs bekende van de inhoud van deze brief betaald te zijn en derhalve geroijeerd.]
f. 139 d.d. 10-5-1670: Sr. Johannis Maerts wonende tot Rotterdam als testamentaire voogd
en executeur over de boedel en goederen van zaliger Geertje Fransdr. van Polanen weduwe
Robbert Aertsz. Wagenmaker, volgens het testament gepasseerd voor notaris Adriaen van
Allert tot Rotterdam d.d. 15-10-1664, bekende verkocht te hebben aan Cornelis Bastiaensz.
Outraet onze mede schepen zekere helft van 3 morgen 2 hond land in Charlois in het
Haarlemmerblok, waarvan de wederhelft is toebehorende de koper zelf.
f. 140: Bijbehorende schuldbrief.
f. 141v d.d. 17-5-1670: Cornelis Bastiaensz. Spruijt bekende schuldig te wezen aan de heer
Paulo Eelbo wonende tot Dordrecht de som van 442 gld. ter zake van verschenen
landpachten.
f. 143 d.d. 20-6-1670: Juffrouw Elisabeth van der Hulst huisvrouw van Cornelis van der
Hooch de Jonge bekende verkocht te hebben aan Ariaentje Pietersdr. Couwenhoven
weduwe van Corneles Japhetsz. in zijn leven schout van Katendrecht zekere huising met
een boerenwoning, stalling, schuren en hooiberg met de boomgaard met 9 morgen 466
roeden land gelegen onder het dorp van Charlois in het Kerkenblok.
f. 144v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 146 d.d. 27-2-1670: Procuratie behorende bij de volgende giftbrief.
f. 147v d.d. 16-7-1670: De heer rentmeester Cornelis Ouwendijck als procuratie hebbende
van de hoogedele welgeboren heer Diderick baron van Voorhoudt, ridder, heer van
Zevenhuizen etc. wonende tot Antwerpen bekende te transporteren aan de kinderen en

erfgenamen van zaliger heer Lambert d’Overschie, eerst 24 morgen land en nog 2 morgen
49 roeden, beide gelegen in de Plompert onder Charlois.
f. 149 d.d. 7-9-1670: Pieter Jeremiasz. bekende verkocht te hebben aan Trintgen Cornelisdr.
een huisje en erf staande op Smitshoek.
f. 149v d.d. 27-9-1670: Maritgen Jacobsdr. weduwe Claes Arijen Baris bekende verkocht te
hebben aan Heijndrick Claes Baris haar zoon zekere huising, erf, keet, boomgaard etc. op
de Hillesluis onder Charlois.
f. 150v d.d. 15-11-1670: Juffrouw Catharina Vlamings weduwe van Jacob van der Rieviere
bekende verkocht te hebben aan de heer Isaack Lamotius baljuw van Rhoon en Pendrecht
zekere huising, tuinen, boomgaard in het dorp van Charlois aan de noordzijde van de kerk.
f. 152v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 154: Bijbehorende schuldbrief.
f. 155v d.d. 29-11-1670: Willem Dircxsz. als procuratie hebbende van Heijndrick Dircxsz.,
Warbout Jansz. als getrouwd hebbende Grietgen Dircxsdr., Maritgen Dircxsdr. weduwe van
Coen Thonisz., mitsgaders van Huijch Dircxsz. alle kinderen en erfgenamen van Dirck
Heijndricxsz. en Maritgen Huijgen haar vader en moeder zaliger (procuratie voor notaris
Willem Carducx tot Heerjansdam d.d. 15-6-1670) bekende te transporteren aan Arij Gerritsz.
van der Vliet 2,5 morgen weiland gelegen in Dirck Smeetsland onder Charlois nagelaten bij
de voorn. comparanten vader en moeder zaliger.
f. 157 d.d. 4-12-1670: Jan Claesz. van Kester als procuratie hebbende van Wouter
Eeuwoutsz. Verduijn (procuratie voor notaris Isaack de Roij tot Rotterdam d.d. 22-11-1670)
bekende te transporteren aan jonker Pieter van Rooden zekere huising, schuur en erf, daar
tegenwoordig in wonende is Bastiaen Cornelisz. Cruijdenier, in Charlois.
f. 158v d.d. 19-2-1671: Aert Dircxsz. Verschoor onze inwoner bekende getransporteerd te
hebben aan Sijbrant Arijensz. mede onze inwoner zeker huis en erf gelegen aan ’s Herendijk
tegenover de Spui van Charlois.
f. 159v d.d. 26-3-1671: Cornelis Leendertsz. Tackebos voor zichzelf, Jan Leendertsz.
Tackebos mede voor zichzelf, Huijch Arijensz. Bootser als getrouwd gehad hebbende
Aechtje Leendertsdr. Tackebos, Heijndrick Claesz. Gelder als getrouwd hebbende Neeltje
Leendertsdr. Tackebos, Clement Dircxsz. Verschoor als getrouwd hebbende mede een
Neeltje Leendertsdr. Tackebos, Leendert Leendertsz. Groll als getrouwd hebbende Maritje
Leendertsdr. Tackebos en haar sterk makende voor haar broeders Wouter Leendertsz.
Tackebos en Pieter Leendertsz. Tackebos, alle kinderen en erfgenamen van Leendert
Woutersz. Graeuwert en Zijtje Jansdr. beide zaliger bekende verkocht te hebben aan juffr.
Maria van der Meijden weduwe van de heer Ieman Iemansz. omtrent 3 morgen land in
Charlois in het Griftiolenblok.
f. 161v d.d. 12-4-1671: Eeuwout Aertsz. Verschoor onze mede schepen bekende schuldig te
wezen aan de heer Jacob van Vredenburch oud schepen van Rotterdam de som van 800
car. gld. uit zaak van berekende penningen zowel van landpacht als anders.

f. 162v d.d. 9-5-1671: Aert Dircxsz. Verschoor bekende verkocht te hebben aan Edmont van
Diest schout van Charlois op Delfshaven 7 hond 25 roeden land gelegen in Charlois in het
Griffiolenblok.
f. 164 d.d. 9-5-1671: Huijch Dircxsz. Verschoor en Arij Florisz. Verschoor als bloedvoogd van
Ariaentje en Geertje Dircxsdr. Verschoor kinderen van Dirck Arijensz. Verschoor en Maritgen
Huijgen beide zaliger vervangende voor Arij en Floris Dircxsz. Verschoor bekenden verkocht
te hebben aan Aert Dircxsz. Verschoor zekere huising met omtrent 4 hond land daar het
voorsz. huis op staat, mitsgaders nog zeker erfje gelegen aan de noordzijde van het voorsz.
huis.
f. 165v d.d. 11-5-1671: De heer Isaacq Lamotius baljuw van Rhoon en Pendrecht etc.
bekende schuldig te wezen aan Johan Snaets kapitein geweldige generaal van het Ed. Mo.
Collegie ter Admiraliteit tot Rotterdam de som van 2100 car. gld. ter zake van geleende
penningen.
f. 167 d.d. 11-5-1671: Arij Bastiaensz. Hoosje bekende schuldig te wezen aan Aert Pietersz.
Molenaer de som van 600 car. gld. ter zake van geleende penningen.
f. 168v d.d. 14-5-1671: Aldert Leendertsz. Rooderkerck onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan juffrouw Helena van Zolen wonende tot Rotterdam de som van 1000 car. gld. ter
zake van geleende penningen.
f. 170 d.d. 15-5-1671: Bastiaen Jacobsz. van Vliet als getrouwd hebbende Emmerentia
Leendertsdr. die een dochter is van Jannetje Jansdr. van der Snoeck in die kwaliteit enige
erfgenaam ab intestato van dezelve, bekende schuldig te wezen aan Vranck Crijnen van
Dijck als administrerende de goederen toekomende de kinderen van Elias van der Vin de
som van 400 car. gld. ter zake van geleende penningen.
f. 171v d.d. 29-5-1671: Wouter Huijgen wonende alhier verklaarde tot meerdere securiteit
van zodanige obligatie ter som van 1000 gld. als hij op 5-7-1644 voor notaris Leendert
Wttenbrouck tot Rotterdam ten behoeve vvan Heijndrick Jacobsz. de Wees zaliger
gepasseerd heeft, en tot meerdere securiteit van zodanige obligatie mede ter som van 1000
gld. als hij op 26-10-1641 onder zijn handtekening ten behoeve van Pieter Arijen Jaspersz.,
Teuntje Joosten weduwe van Cornelis Arijen Jaspersz. en desselfs weeskinderen heeft
verleden, speciaal te hebben verzekerd zeker huis, erf, berg in Charlois aan ’s Herendijk aan
de Grote Waal van Charlois, mitsgaders nog 2 hond 25 roeden ‘hartlant’ gelegen in Charlois
in het Zandblok leggende gemeen met de kerk van Charlois met gelijke 2 hond 25 roeden,
nog 5 hond en omtrent 30 roeden bosemland gelegen in het voorsz. Zandblok leggende
gemeen met de kerk en armen van Charlois met gelijke 5 hond en omtrent 30 roeden.
f. 173 d.d. 19-6-1671: Sr. Arnoldus van Os als procuratie hebbende van de heren
Ferdinandus van Kollen en Johan Wilhelmus van Singel (procuratie voor notaris Johannis
Rheindorff binnen Keulen d.d. 29-5-1671) bekende verkocht te hebben aan Leendert
Bouckhoven de helft van zeker stuk land in het geheel groot 7 morgen 300 roeden leggende
in Charlois, idem nog 2 morgen 150 roeden leggende naast de voorsz. eerste portie land.
f. 174v d.d. 6-6-1671: Pieter Teeuwen van der Linde weduwnaar van Teuntje Jansdr. onze
inwoner, Jan Abrahamsz. als getrouwd hebbende Sijtgen Pietersdr. en Heijndrick Pietersz.
haar sterk makende voor Teeuwes Pietersz. alle kinderen van Pieter Teeuwen van der

Linden hebben getransporteerd aan Cornelis Dircxsz. van der Speuij onze inwoner zeker
huis en erf op het dorp van Charlois.
f. 176 d.d. 22-6-1671: Schout en schepenen van Charlois representerende de armen van
Charlois bekennen getransporteerd te hebben aan Dirck Gerritsz. den Besten zeker erfje
gelegen aan de Charloise Hogendijk.
f. 177 d.d. 20-7-1671: Pieter Pleunen Brugman onze inwoner bekende schuldig te wezen
aan sr. Leendert Bouckhoven wonende te Gouda de som van 500 car. gld. ter zake van
achterstallige landpachten. Tot waarborg zeker zijn huis, erf en boomgaard omtrent
Smitshoek onder Charlois.
f. 178 d.d. 5-8-1671: Cornelis Pietersz. van Esch als getrouwd hebbende Aeltje Woutersdr.
bekende verkocht te hebben aan Jan Claesz. Scheuijer omtrent 2 morgen land in de
Plompert onder Charlois.
f. 179v d.d. 9-8-1671: Maritgen Jansdr. weduwe van Pieter Gijsen timmerman geassisteerd
met Bastiaen Sijmonsz. Bruijn bekende schuldig te wezen aan mr. Joris de Roij chirurgijn
alhier de som van 600 car. gld. uit zaak van geleende penningen.
f. 181v d.d. 3-10-1671: Jan Claesz. Schuijer onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
de commandeur Sijmon Dircxsz. Danser tot Delfshaven de som van 1400 car. gld.
f. 183 d.d. 6-10-1671: Leendert Cornelisz. int Velt schout van Mijnsheerenland van
Moerkerken voor hem zelf, Jan Cleijsz. van Dijck als getrouwd hebbende Ariaentje
Leendertsdr. int Velt, Willem Sluijmer als getrouwd hebbende Ariaentie Jochenmsdr. int Velt
erfgenameen van Lijsbeth Cornelisdr. int Velt en haar sterk makende voor de andere mede
erfgenamen van de voorn. Lijsbeth Cornelisdr. bekenden verkocht te hebben aan juffrouw
Elisabeth Triboldt weduwe van zaliger ds. Philips Baldeeus in zijn leven predikant tot
Geervliet 4 morgen land, wel meerder maar niet minder zijnde en minder zijnde naar rato te
korten, gelegen in Charlois in het Varenblok.
f. 184v d.d. 7-11-1671: Cornelis Maertensz. cleermaker bekende verkocht te hebben aan
Willem Jansz. van Cuijck zeker huisje en erf aan de Charlois Lagendijk.
f. 185 d.d. 7-11-1671: Floris Dircxsz. Toll, Aert Dircxsz. Toll en Jacob Dircxsz. Toll zowel voor
hem zelf en zich sterk makende voor zijn broeder Pieter Dircxsz. Toll, alle kinderen en
erfgenamen van Leentje Gijsbertsdr. Toll bekende verkocht te hebben aan Gijsbert Dircxsz.
Toll zeker huising, erf en bergen op Smitshoek onder Charlois.
f. 186v d.d. 6-2-1672: Cleijs Stevensz. onze inwoner bekende verkocht te hebben aan Jan
Maertensz. mede onze inwoner zeker huisje en erf aan de Charloise Lagendijk.
f. 187v d.d. 6-2-1672: Gerrit Jansz. Groote bekende verkocht te hebben aan Andries
Jochemsz. onze inwoner zeker huis, erf, berg, schuur aan de Charloise Lagendijk.
f. 188v d.d. 20-2-1672: Aert Arijensz. decker bekende verkocht te hebben aan Isbrant
Sijmonsz. Bruijn zeker huis en erf aan de Charlois Lagendijk.
f. 189: Bijbehorende schuldbrief.

f. 190v d.d. 5-3-1672: Huijch en Willem Dircxsz. en haar sterk makende voor haar broeder
Heijndrick Dircxsz. kinderen en erfgenamen van Arij Leendertsz. Smitshouck en Leijchtie
Woutersdr. beide zaliger bekenden te transporteren aan Cornelis Leendertsz. Graeuwert als
genaast hebbende van Aert Verschoor 4 morgen land gelegen in Charlois.
f. 191v d.d. 5-3-1672: Cornelis Leendertsz. Graeuwert bekende verkocht te hebben aan Aert
Willemsz. Verschoor de helft van 4 morgen land gelegen in Charlois, waarvan de verkoper
op heden opdracht heeft ontvangen.
f. 192v d.d. 2-5-1672: Berbera Foppen bekende getransporteerd te hebben aan Arij
Abrahamsz. Verheij haar zoon zeker huisje en erf in Charlois in het Kerkeland.
f. 193: Bijbehorende schuldbrief.
f. 194v d.d. 2-5-1672: Bastiaen Arijensz. Cortpenninck bekende verkocht te hebben aan
Isaack Abrahamsz. Verheij zeker huisje en erf in Charlois in het Kerkeland.
f. 195v d.d. 7-5-1672: Jacob Claesz. Baris onze inwoner bekende schuldig te wezen aan sr.
Johannes van Rinsouver brouwer in de Drie Ringen en Compaingnie de som van 400 car.
gld. ter zake van geleende penningen.
f. 196v d.d. 3-9-1672: De edele welgeboren jonker Pieter van Rooden bekende verkocht te
hebben aan juffrouw Helena van Zolen wonende tot Rotterdam zekere huising, schuur en erf
in Charlois op Smitshoek waarin tegenwoordig wonende is Bastiaen Cornelisz. Cruijdenier.
f. 198 d.d. 15-4-1673: Bastiaen Bastiaensz. van der Nes bekende verkocht te hebben aan
Crijn Jansz. Pors onze mede schepen een zevende part uit 1 morgen land gelegen in de
Hille gemeen leggende met zijn comparants broeders en zusters.
f. 198v d.d. 9-6-1673: Maijken Arijensdr. weduwe van Cornelis Bastiaensz. Spruijt bekende
schuldig te wezen aan sr. Heijndrick van Dobben wonende tot Rotterdam de som van 100
car. gld. uit zaak van verschenen landpachten. Tot waarborg zeker huis en erf aan de
Charloise Hogendijk.
f. 199v d.d. 29-7-1673: Sr. Johan de Raat coopman tot Rotterdam bekende schuldig te
wezen aan juffrouw Geertruijt Hoogewerff weduwe van Cornelis de Raat zijn moeder mede
wonende tot Rotterdam de som van 1600 car. gld. ter zake van aangetelde penningen.
f. 201 d.d. 4-8-1673: Floris Dircxsz. Toll, Aert Dircxsz. Toll en Jacob Dircxsz. Toll als
procuratie hebbende van Cornelis Dircxsz. Toll (procuratie voor notaris Van Bergen tot
Beijerland d.d. 10-7-1673) en de voorn. Jacob Dircxsz. Toll nog als mondelinge last
hebbende van Pieter Dircxsz. Toll en de weeskinderen van Abraham Dircxsz. Toll haar in
deze vervangende, alle kinderen en erfgenamen elk voor een zevende part van haar moeder
Leentje Gijsbertsdr. zaliger hebben getransporteerd aan Gijsbert Dircxsz. Toll haar broeder
zekere zes zevende parten in 3 morgen 501 roeden land gelegen in Charlois in het
Coppelleblok.
[ f. 202/202v ontbreekt in dit protocol. ]
f. 203v d.d. 28-9-1673: De heer Egidius Groenincx schepen van Rotterdam bekende van de
Ed. Mo. Heren Raden en Mrs. van de Rekeningen der Domeinen van de Ed. Groot Mo.
Heeren Staten van Holland en West-Friesland in erfpacht aangenomen te hebben zekere

gors genaamd De Hijde of Coursant legggende in de Maas tegenover de stad Schiedam,
zowel hetgeen bedijkt is als dat nog onbedijkt is.
f. 206 d.d. 14-10-1673: De gerechtsbode alhier als ‘exploictier’ verklaarde in het openbaar
verkocht te hebben zekere huising en erf in Smitshoek onder Charlois, toebehoord hebbende
de weduwe van Jan Sijmonsz. Bernardies gecondemneerde en geexecuteerde, aan Adriaen
van der Helm.
f. 207 d.d. 19-10-1673: De weledele jonker Pieter van Rooden bekende verkocht te hebben
aan Juffrouw Helena van Zolen zekere huising, erf, boomgaard, schuur en hetgeen daaraan
dependeerd gelegen op Smitshoek onder Charlois.
f. 207v d.d. 23-11-1673: Aelbert Jansz. Winter bekende schuldig te wezen aan Elisabeth
Heijndricxsdr. wonende tot Rotterdam de som van 250 gld. ter zake van geleende
penningen.
f. 208v d.d. 11-1-1674: Adriaen van der Helm wonende tot Rotterdam bekende verkocht te
hebben aan Franchois van Bijemont secretaris alhier een huis, erf en boomgaardje alhier in
het Kerkeland.
f. 209: Bijbehorende schuldbrief.
f. 209v d.d. 22-4-1674: Eeuwout Aertsz. Verschoor bekende schuldig te wezen aan de heer
Jacob van Vredenburch oud schepen van Rotterdam de som van 800 car. gld. ter zake van
berekende penningen zowel van landpachten als anders.
f. 210v d.d. 12-5-1674: Pieter Arijensz. Gelttelder schout van Katendrecht bekende verkocht
te hebben (en dat in de vorm van mangeling) aan Clement Jacobsz. omtrent 10 hond land
gelegen in de Hille onder Charlois.
f. 211v d.d. 12-5-1674: Annetie Heijndricxsdr. wonende onder Ridderkerk bekende verkocht
te hebben aan Pieter Arijensz. Gelttelder schout van Katendrecht een vierde part van 5
morgen land gelegen in de Hille onder Charlois.
f. 212v d.d. 12-5-1674: Arnout Leendertsz., Poulus Leendertsz. en Pieter Huijgesz. als
getrouwd hebbende Leentie Leendertsdr. allen kinderen en erfgenamen van Neeltie
Bastiaensdr. bekenden verkocht te hebben aan Bastiaen Leendertsz. mede erfgenaam van
de voorn. Neeltie Bastiaensdr. drie vierde parten van een huisje en erf op het dorp van
Charlois.
f. 213 d.d. 14-5-1674: Heijndrick Thomasz. van Tongeren bekende verkocht te hebben aan
Gerrit Pietersz. Barendrecht 3 morgen 2 hond 40 roeden land gelegen in Charlois.
f. 214 d.d. 14-5-1674: Heijndrick Thomasz. van Tongeren bekende verkocht te hebben aan
Cornelis Jansz. en Jan Jansz. Cleijne zeker huis, erf, bergen, schuren, boomgaard, tuin etc.
op Smitshoek onder Charlois.
f. 214v d.d. 1-10-1674: De e. Johan Hanneman rentmeester in ’s Gravenhage als procuratie
hebbende van de hoogedelgeboren heer Johan Francois van Schagen heer van Heenvliet,
Sliedrecht en Schengen, baljuw, ruwaard en dijkgraaf van de landen van Putten etc. is
schuldig aan de heer Sijmon van der Waeter kamerdienaar van zijn keurvorstelijke
doorluchtigheid van Brandenburg een som van 11.000 gld.

f. 217 d.d. 4-10-1674: Poulus Bastiaensz. bij de Moelen onze mede schepen als voogd over
het nagelaten weeskind van Anna Danssers zaliger bekende schuldig te wezen aan het
nagelaten weeskind van Pleuntie Pietersdr. geprocreerd bij Heijndrick Leendertsz. Groll de
som van 200 car. gld. uit zaak van geleende penningen.
f. 218 d.d. 17-11-1674: Willem Dircxsz. Roos en Annetie Dircxsdr. en haar sterk makende
voor de onmondige kinderen haar zusters en broeders, allekinderen en erfgenamen van
Dirck Hermensz. Roos bekenden getransporteerd te hebben aan Dirck Cornelisz. snijder
zeker huisje en erf onder Charlois.
[ f. 219/219v ontbreekt in dit protocol. ]
f. 220 d.d. 17-11-1674: Dirck Cornelisz. snijder bekende schuldig te wezen aan de kinderen
en erfgenamen van Dirck Hermensz. Roos de som van 225 gld. ter zake van kooppenningen
van een huisje en erf onder Charlois.
f. 220v d.d. 24-11-1674: Heijndrick en Jacob Claesz. Gelder, Maijken Claesdr. weduwe van
Willem Arijensz. Lange voor haar zelf, Bastiaen Bruijn als voogd van de nagelaten
weeskinderen van Jan Claesz. Gelder en Heijndrick Claesz. als voogd van de nagelaten
weeskinderen van Bastiaen Claesz. Gelder, alle erfgenamen van Claes Gelder bekenden
getransporteerd te hebben aan Pleun Arijensz. van Cleeff zeker huisje en erf op het Dorp
van Charlois.
f. 221v d.d. 31-12-1664 [! bedoeld zal zeker zijn 1674]: Aert en Jacob Willemsz. Verschoor
als voogden onder benefitie van inventaris van de nagelaten weeskinderen van Cornelis
Munter en Willemtie Willemsdr. beide zaliger bekenden verkocht te hebben aan Abraham
Arijensz. Swaell zeker huis in de Charlois op omtrent 300 roeden land gebruikt wordende in
erfpacht, mitsgaders nog 3 hond daar naast gelegen.
f. 222 d.d. 19-3-1675: Benjamijn Jansz. Blijdorp bekende verkocht te hebben aan Dirckie
Cornelisdr. Gouwenaer laatst weduwe van Matthijs van Rossum zeker stuk land gelegen in
Charlois in het Vrijeblok groot 3 morgen 1 hond 50 roeden zijnde weiland. Verwijst naar
rentebrief gepasseerd voor schout en schepenen van Charlois d.d. 18-3-1660.
f. 223 d.d. 20-3-1675: Dirckie Cornelisdr. Gouwenaer laatst weduwe van Matthijs van
Rossum bekende verkocht te hebben aan Willem Gerritsz. van der Vliet wonende in
Barendrecht zeker stuk weiland gelegen in Charlois in het Vrijeblok groot 3 morgen 1 hond
50 roeden.
f. 224: Bijbehorende schuldbrief.
f. 225 d.d. (z.d.; 1675): Franchois van Vlierden en Leendert Jansz. Pott als executeurs van
het testament van Louris Arijensz. van der Hooch en Maria Jacobsdr. van Vlierden, volgens
testament voor notaris Nicolaes van Cleefff tot Rotterdam d.d. 6-12-1671, verklaarden
verkocht te hebben aan sr. Heijndrick Boll wonende tot Rotterdam zekere 3 morgen 440
roeden land gelegen in Charlois in het Vlamingsblok.
f. 226 d.d. 28-4-1675: Lijsbeth Abrahamsdr. weduwe van Arij Bastiaensz. Hoosje bekende
schuldig te wezen aan Arij Heijndricxsz. Craenendonck de som van 600 car. gld. ter zake
van de kooppenningen van haar huis en erf in Katendrecht.

f. 227v d.d. 28-4-1675: Aeltie Pons weduwe van Doen Bastiaensz. Verschoor bekende
schuldig te wezen aan Pieter Arijensz. Gelttelder de som van 400 car. gld. ter zake van
geleende penningen.
f. 228 d.d. 28-4-1675: Aert Dircxsz. Toll bekende verkocht te hebben aan Gijsbert Dircxsz.
Toll zijn broeder zeker huis, erf en schuur onder Charlois.
f. 229 d.d. 10-4-1675: Cornelis Dircxsz. van der Speuij als oom en voogd van de nagelaten
kinderen van Dirck van der Speuij heeft getransporteerd aan juffrouw Helena van Zoelen tot
Rotterdam 1 morgen 21 roeden land gelegen in Charlois.
f. 229v d.d. 3-5-1675: Cornelis Dircxsz. Slooff en Jacob Dircxsz. Toll als voogden van het
nagelaten weeskind van Willem van Cuijck zaliger bekenden verkocht te hebben aan Arij
Pietersz. Puijck zeker huisje en erf in Charlois.
f. 230v d.d. 3-5-1675: Leendert Cornelisz. Fijnenbergh voor zichzelf, Neeltie Joosten
Verpost, Pleun Crijnen als getrouwd hebbende Aeltie Abrahamsdr., Jacob Abrahamsz. en
Leendert Abrahamsz. alle erfgenamen van Pieter Jacobsz. Verpost bekende verkocht te
hebben aan Bastiaen Jansz. Eenhoorn en Jan Bastiaensz. Eenhoorn zeker stuk land groot 2
morgen 300 roeden gelegen in Charlois in het Rietblok.
f. 231 d.d. 3-5-1675: Jan Bastiaensz. en Bastiaen Jansz. Eenhoorn bekenden schuldig te
wezen aan het weeskind van Willem van Cuijck de som van 517 gld. ter zake van geleende
penningen.
f. 232 d.d. 7-5-1675: Jacobus de Roij deurwaarder van het Hof van Holland als procuratie
hebbende van Cornelis Leendertsz. Cool wonende in Charlois (procuratie voor Isaacq de
Roij notaris te Rotterdam d.d. 6-5-1675) bekende schuldig te wezen aan sr. Paulus van der
Peel de som van 400 car. gld. over verschenen landpachten.
f. 234 d.d. 18-5-1675: Paulus van der Peel als getrouwd hebbende Jannetie Loijer nagelaten
enige dochter van Jannetie Reijniersdr. de Witt, met dewelke hij voor het aangaan van het
huwelijk gemaakt heeft huwelijkse voorwaarden gepasseerd voor not. Jacob Delphius op 218-1654, en de voorsz. Jannetie Loijer voor zoveel nodig […] verklaarden te transporteren aan
Neeltie Pietersdr. weduwe van Claes Claesz. de Jongh omtrent 3 morgen land gelegen in
Charlois in het Abtsblok.
f. 234a d.d. 17-6-1675: Francois van Vlierden en Leendert Jansz. Pot en haar sterk makende
voor Pieter Reijnen en Pieter Cornelisz. Groenevelt allen executeurs van het testament van
Louris Arijensz. van der Hoogh en Maria Jacobsdr. van Vlierden beide zaliger bekenden
verkocht te hebben aan Isbrant Claesz. Mijnkint 1 morgen 1 hond 50 roeden land gelegen in
Charlois in het Coppelleblok.
f. 235 d.d. 17-6-1675: Francois van Vlierden en Leendert Jansz. Pott en haar sterk makende
voor Pieter Reijnen en Pieter Cornelisz. Groenevelt allen executeurs van het testament van
Louris Arijensz. van der Hoogh en Maria Jacobsdr. van Vlierden beide zaliger bekenden
verkocht te hebben aan Ariaentie Jansdr. weduwe van Gijsbert Fransz. 1 morgen 5 hond 80
roeden land gelegen in Charlois in het Griffiolenblok.

f. 235v d.d. 5-7-1675: Dammis Willemsz. van Zijll als getrouwd hebbende Trintie Herbertsdr.
bekende verkocht te hebben aan Bastiaen Jansz. Eenhoorn 7 hond land gelegen in Charlois
in het Oostduelblok.
f. 236v d.d. 3-8-1675: Gerrit Pietersz. Barendrecht en Cornelis Leendertsz. Tackebos als
voogden van de nagelaten weeskinderen van Huijch Arijensz. Bootser zaliger bekenden
verkocht te hebben aan Aert Pietersz. Molenaer 5 hond 50 rroeden gelegen in Charlois in het
Oostduelblok.
f. 237 d.d. 18-9-1675: Cornelis Maes als procuratie hebbende van vrouwe IJdea Maria Hooft
vrouwe van Moercapelle en Wilde Venen etc. weduwe en geinstitueerde erfgenaam van de
heer Daniel van Hoogendorp die erfgenaam ab intestato was van zijn zuster vrouwe
Christina van Hoogendorp mede zaliger (procuratie gepasseerd voor notaris Zeger van der
Brugge tot Rotterdam d.d. 13-9-1675) verklaarde te transporteren aan huffrouw Elisabeth
van Naerssen huisvrouw van de heer Pieter van Regenmorter een losrentebrief tot last van
de zes steden van Holland, Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda ter som
van 240 gld. kapitaal ten name van Cornelis Jacobsz. Tromper ten behoeve van Digna Borre
Harmansdr. etc.
f. 239 d.d. 4-10-1675: De heer Abraham den Hartigh als procuratie hebbende van Aldert
Leendertsz. Smit wonende aan de Poeldijk (procuratie gepasseerd voor not. Johan van
Rijsoord tot Rotterdam d.d. 8-7-1675) bekende verkocht te hebben aan juffrouw Helena van
Zoelen zeker huis en erf op het dorp van Charlois bezuiden de kerk aldaar.
f. 239v d.d. 25-10-1675: Cornelis Bastiaensz. Outraet en Huijbrecht Leendertsz. Visser als
voogden over de kinderen en onder benefitie van inventaris erfgenamen van de boedel van
Leendert Pietersz. Pors en Annetie Leendertsdr. beide zaliger bekenden verkocht te hebben
aan Bastiaen Cornelisz. Verschoor de opstal van zekere huising, berg etc. op de grond van
de heer Samuel de Loijs en bij de voorn. Leendert Pors nagelaten.
f. 240v d.d. 25-10-1675: Arij en Jan Gijsbertsz. en haar sterk makende voor haar broeders
en zusters, Fijtie Pietersdr. voor haar zelf en Dirck Cornelisz. Snijder en hem sterk makende
voor zijn broeder en zuster, allen erfgenamen van Arij Leendertsz. Timmerman zaliger
bekenden verkocht te hebben aan Gerrit Pietersz. Barendrecht zeker huis, erf, barg, schuur
etc. onder de jurisdictie van Charlois.
f. 241 d.d. 25-10-1675: Gerrit Pietersz. Barendrecht schout van Pendrecht bekende verkocht
te hebben aan Jacob Gijsbertsz. Toll zeker huis, erf, berg, schuur etc. onder Chralois.
f. 242: Bijbehorende schuldbrief.
f. 243 d.d. 9-12-1675: De heer Isaacq Lamotius verklaarde verkocht te hebben aan sr.
Servaes van Schoerstraten wonende in ’s Gravenhage zekere zijn verkopers huising, tuinen,
boomgaard met de gevolgen vandien staande en gelegen alhier aan de noordzijde van de
kerk.
f. 244 d.d. 9-12-1675: Sr. Servaes van Schoerstraten verklaarde ten behoeve van Govert
Grascamp wonende alhier geaffecteerd en verbonden te hebben de navolgend
gespecificeerde hypotheek etc.

f. 245 d.d.15-12-1675: Annetie Cortpeninck bekende verkocht te hebben aan Jan Arijensz.
Tack zeker huisje en erf alhier.
f. 245v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 246v d.d. 30-3-1676: Leendert Arijensz. Pors verklaarde getransporteerd te hebben aan
Gijsbert Maertensz. Boel als genaast hebbende zekere 4 morgen 240 roeden land gelegen
in Robbenoord
f. 247v d.d. 12-4-1676: Hermen Sijmonsz. Waert als getrouwd hebbende Aechtie
Thiemensdr., Cornelis Jacobsz. als getrouwd hebbende Leentie Thiemensdr. en Thiementie
Thiemensdr. alle kinderen en erfgenamen van Neeltie Cornelisdr. bekenden gezamenlijk
schuldig te wezen aan Jacob Willemsz. Verschoor de som van 150 gld. ter zake van
geleende penningen.
f. 248v d.d. 26-4-1676: De kerkenraad van Charlois als actie hebbende op zeker huisje en
erf onder Charlois nagelaten bij Arij Huijgen zaliger en mits het overlijden van Geertie Oolen
zaliger weduwe van voorn. Arijen Huijgen, en na het abandonneren van de boedel bij de
kinderen van de voorn. Arijen Huijgen en Geertie Oolen beide zaliger, bekenden verkocht te
hebben aan Gijsbert Maertensz. Boell onze mede schepen zeker huisje en erf onder
Charlois belend O Jan Maertensz. Boel W de koper zelf Z de gemenelandsweg N de
gemenelandsdijk.
f. 249v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 250 d.d. 2-5-1676: Maijke Claesdr. weduwe van Willem Arijensz. Lange verklaarde
verkocht te hebben aan Abraham Leendertsz. Pors zeker huis en erf onder de jurisdictie van
Charlois.
f. 251: Bijbehorende schuldbrief.
f. 251v d.d. 9-5-1676: Herbert Pietersz. Munter bekende verkocht te hebben aan Jacob
Pietersz. Cock zeker huis en erf in de Oosthoek onder Charlois. Koper neemt tot zijn last een
rentebrief bij verkoper voor schout en schepenen van Charlois ten profijte van Jan Bidloot
gepasseerd d.d. 11-6-1664.
f. 252v d.d. 16-5-1676: Huijch Dircxsz. Verschoor als oom en voogd van het nagelaten
weeskind van Arij Dircxsz. Verschoor en Grietie Jacobsdr. van Cleeff beide zaliger bekende
getransporteerd te hebben aan Pleun Arijensz. van Cleeff (als genaast hebbende) zeker huis
en erf etc. op het dorp van Charlois.
f. 253v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 254v d.d. 29-5-1676: Leendert Arijensz. Pors onze inwoner verklaarde ten behoeve van de
heer mr. Johan van der Linden oud schepen van Rotterdam speciaal geaffecteerd en
verbonden te hebben 1 morgen weiland gelegen in Robbenoord onder Charlois.
f. 255v d.d. 12-9-1676: Sr. Servaes van Schoorstraten notaris in ’s Gravenhage verklaarde
verkocht te hebben aan de weledele heer Jaques Fransoij Virion de Nible zekere huising,
hof, boomgaard met de appendentiën en dependentiën vandien gelegen in Charlois.

f. 256v d.d. 12-9-1675: De weledele heer Jaques Fransoij Virion de Nible als in huwelijk
hebbende mevrouwe Catharina Maria van Roon en als procuratie hebbende van zijn
huisvrouw gepasseerd voor not. Eeuwout van Vliet tot Delfshaven d.d. 12-9-1676, bekende
schuldig te wezen aan sr. Willem Cantjer wonende tot Rotterdam de som van 4000 car. gld.
ter zake van geleende penningen.
f. 258v d.d. 2-11-1676: Ariaentie Leendertsdr. tevoren weduwe en boedelhoudster van
Adriaen Leendertsz. Hoosje en laatste weduwe en boedelhoudster van Leendert Cornelisz.
Smeer onze inwoonster verklaarde tot meerder verzekering van zekere schuldrentebrief
inhoudende nog als rest 2000 gld. kapitaal, haar comparantes eerste man zaliger Adriaen
Leendertsz. Hoosje voorn. ten behoeve van Quijrijn van der Linden voor schout en
schepenen van Charlois gepasseerd d.d. 26-12-1646 en speciaal gehypothekeerd op zekere
4 morgen 4 roeden land gelegen in de Plompert etc. Verbindt ten behoeve van mr. Johan
van der Linden oud schepen van Rotterdam, zoon en erfgenaam van voorn. Quijrijn van der
Linden, speciaal haar huising, woning, schuuur, bergen in Charlois aan de Hogendijk.
f. 260 d.d. 2-12-1676: Bastiaen Sijmonsz. Bruijn, Anna Sijmonsdr. weduwe van Claes de
Mesmaker, Cornelis Sijmonsz. Bruijn, Isbrant Sijmonsz. Bruijn voor haar zelf, de voorn.
Bastiaen Bruijn en Heijndrick Claesz. Gelder als voogden van de nagelaten weeskinderen
van Jan Claesz. Gelder en Stijntie Sijmonsdr. Bruijn, mitsgaders nog de voorn. Bastiaen
Bruijn zich sterk makende voor Willem Bruijn, alle kinderen en erfgenamen van Pleuntie
Cornelisdr. verklaarden gezamenlijk verkocht te hebben aan Dingeman Outraet zeker huis
en erf op het dorp van Charlois.
f. 260v d.d. 2-12-1676: Dingeman Outraet onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
Sijmon Leendertsz. van der Strael wonende tot Rotterdam de som van 500 car. gld. ter zake
van geleende penningen.
f. 261v d.d. 28-1-1677: Jan Heijndricxsz. van Pelt onze inwoner bekende verkocht te hebben
aan sr. Pieter Pelt coopman tot Rotterdam, eerst zekere huising en erf op het dorp van
Charlois, mitsgaders nog zekere huising, erf en boomgaard alwaar hij comparant
tegenwoordig wonende is op de Zandplak onder de jurisdictie van Charlois. Verkoper en zijn
huisvrouw mogen hier hun leven lang blijven wonen zonder huur te betalen.
f. 263 d.d. 20-2-1677: Bastiaen Bruijn en Heijndrick Claesz. Gelder als voogden van de
weeskinderen van Jan Claesz. Gelder en Stijntie Sijmonsdr. beide zaliger verklaarden
verkocht te hebben aan Willem Sijmonsz. Bruijn zeker huisje en erf aan de Charloise
Hogendijk.
f. 263v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 264v d.d. 10-4-1677: Isaack van Sticht als getrouwd hebbende Cornelia van Nijkercken
bekende verkocht te hebben aan Abraham Hasevoet zeker huisje en erf op het dorp van
Charlois.
f. 265v d.d. 28-4-1677: Neeltie Pietersdr. weduwe Arij Andriesz. bekende verkocht te hebben
aan Willem van Vliet zeker huisje en erf op het dorp van Charlois.
f. 266v: Bijbehorende schuldbrief.

f. 267v d.d. 19-5-1677: Jopje Thijsdr. weduwe van Arij Pietersz. Puijck bekende verkocht te
hebben aan Claes Pieter Pleunen zeker huisje en erf onder Charlois
f. 268: Bijbehorende schuldbrief.
f. 269 d.d. 29-5-1677: De heer Theophilus Swaerdecron als procuratie hebbende van de
hoogedelgeboren vrouwe Margreta Valckenaer douagiere van Vasquaerdt vrouwe van
Sterkenburg etc. (procuratie voor not. Johannes Deurkant tot Utrecht d.d. 8-4-1677) bekende
verkocht te hebben aan Cornelis Woutersz. Smeer 1 morgen 297 roeden land gelegen in
Robbenoord onder Charlois.
f. 270v d.d. 5-6-1677: De heer Willem van Millert notaris in Den Haag als procuratie
hebbende van juffrouw Helena van Zoelen (procuratie gepasseerd voor not. Gijsbert Gretser
in ’s Gravenhage d.d. 6-3-1677) bekende verkocht te hebben aan de heer Jacob van der
Meer heer van Alphen in Grijsoord etc. 15 morgen 2 hond 75 roeden land gelegen in
Charlois, mitsgaders huis, berg etc. daarop staande
f. 271v d.d. 24-6-1677: Cornelis Arijensz. Schoute wonende in Katendrecht bekende schuldig
te wezen aan sr. Heijndrick Touwer wonende tot Rotterdam de som van 400 car. gld. ter
zake van geleende penningen.
f. 274 d.d. 30-6-1677: Pleun Arijensz. van Cleeff bekende verkocht te hebben aan Aelbert
Dircxsz. van Hilde zeker huisje en erf alhier.
f. 274v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 276 d.d. 3-3-1678: Francois van Bijemont bekende schuldig te wezen aan Sijmon
Leendertsz. van der Straelen wonende tot Rotterdam de som van 1000 car. gld. ter zake van
geleende penningen.
f. 277 d.d. 3-11-1677: Procuratie dienende tot de volgende indemniteitsbrieven.
f. 279 d.d. 11-12-1677: Pieter Bastiaensz. onze mede schepen als procuratie hebbende van
de hoogedelwelgeboren heer Gerard van Poelgeest, heer van Poelgeest en Koudekerk,
vrijgrondheer tot Hoogmade etc. (procuratie voor not. Lambertus van Swieten tot Leiden d.d.
3-11-1677) verklaarde tot meerder zekerheid van zekere rentebrief inhoudende 6000 gld.
kapitaal bij Cornelis Arijensz. Braber ten behoeve van de heer Jacob van Ringh voor schout
en schepenen van Oude Tonge gepasseerd d.d. 10-11-1677 speciaal te verbinden, eerst 1
morgen 5 hond land in huur gebruikt bij Maria Hubertsdr. weduwe van Leendert Albertsz.
Veerman aan de Koedood, nog 2 morgen 4 hond 40 roeden in huur gebruikt bij Huijch
Leendertsz., nog 5 morgen 2 hond 4 roeden land gebruikt bij Dingman Outraet, nog 3
morgen 2 hond 28 roeden land gebruikt in huur bij Willem Cornelisz. Barendrecht, en nog 3
morgen 2 hond land in huur gebruikt bij Pieter Bastiaens Geenen voorn., alle gelegen in
Charlois.
f. 281 d.d. 11-12-1677: Pieter Bastiaensz. onze mede schepen als procuratie hebbende van
de hoogedelwelgeboren heer Gerard van Poelgeest, heer van Poelgeest en Koudekerk,
vrijgrondheer tot Hoogmade etc. (procuratie voor not. Lambertus van Swieten tot Leiden d.d.
3-11-1677) verklaarde tot meerder zekerheid van zekere rentebrief inhoudende 5000 gld.
kapitaal bij Cornelis Arijensz. Braber ten behoeve van de Cornelis de Haes voor schout en
schepenen van Oude Tonge gepasseerd d.d. 10-11-1677 speciaal te verbinden, eerst 1

morgen 5 hond land in huur gebruikt bij Maria Hubertsdr. weduwe van Leendert Albertsz.
Veerman aan de Koedood, nog 2 morgen 4 hond 40 roeden in huur gebruikt bij Huijch
Leendertsz., nog 5 morgen 2 hond 4 roeden land gebruikt bij Dingman Outraet, nog 3
morgen 2 hond 28 roeden land gebruikt in huur bij Willem Cornelisz. Barendrecht, en nog 3
morgen 2 hond land in huur gebruikt bij Pieter Bastiaens Geenen voorn., alle gelegen in
Charlois.

