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Inleiding
In het Historisch Archief Westland te Naaldwijk bevinden zich een aantal protocollen van
transporten en schuldbrieven van Wateringen. Inv. nr. 32 bestrijkt de periode 1633-1645, waarbij
ook een verschillende akten niet gedateerd zijn.
Deze bewerking geeft korte regesten van alle inschrijvingen uit dit protocol. De nummers tussen
[ en ] verwijzen naar de digitale foto’s die gebruikt zijn voor de bewerking.
De regesten zijn kort gehouden en daarom is in het origineel meestal meer informatie te vinden
zoals belendingen en renten die jaarlijks betaald moeten worden.
Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient
een verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit
deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate
bronvermelding naar deze bewerking worden vermeld.
Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt u contact opnemen met de bewerker, Teun van
der Vorm, Zoetermeer (t.vandervorm@ziggo.nl).
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[9118]
f. 1 d.d. 25-6-1633: De heer baljuw en schout Catshuijsen bekende getransporteerd te hebben
aan Dirck Lenertsz. van der Houve wonende binnen het dorp van Naaldwijk zekere bezegelde
rentebrief inhoudende tot last van Jacob Cornelisz. ’s heren bode van Honselersdijk als
posseseur van de hypotheek van Huijch Claesz. in de voorsz. rentebrief gementioneerd nog
houdende de som van 900 gld. kapitaal en de renten vandien, volgens de voorsz. rentebrief
door voorn. Huijch Claesz. gepasseerd voor schout en schepenen van Wateringen d.d. 5-51630.
[9119]
f. 1v d.d. 1-8-1633: Joris Cornelisz. de Vries ’s heren bode van Wateringen als gemachtigd
zijnde door sr. Johan Claesz. van Lijn rentmeester als procuratie hebbende van de heer van
Duckenburch, Portenge etc. [met ingevoegde procuraties] bekende getransporteerd te hebben
aan voorn. Jan Claesz. van Lijn 4 morgen 3 hond zowe wei- als teelland leggende in Wateringen
gemeen in 8 morgen land.
[9121]
f. 3v d.d. 5-10-1633: Sr. Nicolaes Verloo bekende verkocht te hebben aan Cornelis Jacobsz. van
Wou een partij land van 16 morgen 5 hond aanelkaar gelegen aan Kwintsheul hem comparant
als erfgenaam van zijn ouderrs zaliger aangekomen en bij accoord met zijn broeders Jacob en
Johan Verloo gemaakt en in eigendom toegevoegd.
[9122]
f. 4v d.d. 15-10-1633: Jan Cornelisz. van der Marel onze mede schepen bekende verkocht te
hebben aan Adriaen Crijnsz. onze inwoner zekere huising en erf staande en gelegen in de
Vleerstraat binnen het dorp van Wateringen.
[9123]
f. 5v d.d. 15-10-1633: Adriaen Crijnsz. onze inwoner bekende verkocht te hebben aan Cornelis
Gerritsz. wonende in Wateringen zekere huising en erf staande en gelegen in de Vleerstraat
binnen het dorp van Wateringen.
[9124]
f. 6v d.d. 15-10-1633: Cornelis Gerritsz. wonende in Wateringen bekende schuldig te wezen
Adriaen Crijnsz. onze inwoner de som van 1100 car. gld. spruitende uit koop van zeker huis en
erf staande en gelegen in de Vleerstraat binnen het dorp van Wateringen.
f. 7 d.d. 15-10-1633: Lenert Claesz. Rijshouck waard in de Roscam te Wateringen als procuratie
hebbende van Doe van der Houff bekende verkocht te hebben Joost Pietersz. onze inwoner
zekere tuin of boomgaard gelegen in de Straat in het dorp van Wateringen.
[9125]
f. 8 d.d. 15-10-1633: Lenert Claesz. Rijshouck waar in de Roscam onze inwoner als procuratie
hebbende van Doe van der Houff heeft beloofd het ambacht van Wateringen kosteloos te
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houden van zekere obligatie van 600 gld. hoofdsom sprekende ten behoeve van Jan Maertensz.
van der Ceel.
[9127]
f. 9v d.d. 15-10-1633: Lenert Claesz. Rijshouck waar in de Roscam onze inwoner als procuratie
hebbende van Doe van der Houff bekende schuldig te wezen aan Bartel Dircxsz. Valck onze
inwoner de som van 350 gld. spruitende ter zake van cassatie van zekere twee obligaties
f. 10 d.d. 18-2-1634: Theunis Damen wonende in het ambacht van Monster exhiberende zekere
procuratie zoals hierna volgt “Op 24-8-1633 compareerde binnen Rotterdam Cornelis
Leendertsz. van der Wint en Jan Ariensz. als mede eigenaars en verkoperrs van zekere tuin en
erf leggende in Naaldwijkerbroek verkocht aan Banckeris Claesz. van der Laen zowel voor haar
zelf als vervangende voor haar broeders Sijmon Lenertsz. van der Wint, Adriaen Lenertsz. van
der Wint, Maerten Leendertsz. van der Wint en hun zwager Jan Jansz. van Luijck en Pieter
Pietersz. en hebben geconstitueerd haar zwager Teunis Damen om te transporteren etc.”
bekende hij comparant als man en voogd van Jaepgen Lenertsdr. voor hem zelf en volgens de
voorsz. procuratie opgedragen te hebben aan Banckerus Claesz. Verlaen wonende in het
ambacht van Monster omtrent 1,5 hond land wezende erfhuur gelegen in het ambacht van
Wateringen.
[9129]
f. 11v d.d. 25-2-1634: Banckerus Claesz. Verlaen wonende in het ambacht van Monster
bekende verkocht te hebben aan de heer schout Sijmon van Catshuijsen omtrent 1,5 hond land
gelegen in Wateringen.
[9130]
f. 12v d.d. 18-3-1634: Jonkheer Dirck van Zaenen bezitter van een beneficie of vicarie
gefundeerd door wijlen juffrouw Sophia de Ridder op 25-8-1506 op St. Anna altaar in St.
Jacobskerk van ’s Gravenhage bekende verkocht te hebben aan juffrouw Volckera Niclaesdr.
weduwe van de heer burgemeester Beresteijn te Delft 3 morgen land gelegen in Wateringen
gemeen leggende met de erfgenamen van de gemelde heer burgemeester Beresteijn, waarvan
laatst bruiker is geweest Jacob IJsbrantsz.
[9132]
f. 14v d.d. 1-4-1634: Joris Jorisz. wonende op HHonslersdijk bekende schuldig te wezen de
nagelaten weeskinderen van Sijmon Fransz. van der Meer en Dieuwertgen Cornelisdr. beide
zaliger in haar leven woonachit op Honselersdijk een losrente van 37 car. gld. 10 st. ’s jaars.
[9133]
f. 15v d.d. 22-4-1634: Jan Pouwelsz. Vos de Hogewerff wonende in de ban van Wateringen
bekende verkocht te hebben aan de heer commies Verhair wonende in ’s Gravenhage, eerst 3
morgen 3 hond teelland gelegen in Naaldwijkerbroek in het ambacht van Wateringen, nog 8
hond land gelegen in het ambacht van Wateringen, en nog de toegift van omtrent 2,5 morgen
bruikwaarlanden.
[9134]
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f. 17 d.d. 22-4-1634: Jan Pouwelsz. Vos de Hogewerff wonende in de ban van Wateringen
bekende verkocht te hebben aan de heer commies Verhair wonende in ’s Gravenhage, eerst 3
morgen 3 hond teelland gelegen in Naaldwijkerbroek in het ambacht van Wateringen, nog 8
hond land gelegen in het ambacht van Wateringen, en nog de toegift van omtrent 2,5 morgen
bruikwaarlanden. [doorgehaald en bijgeschreven ‘staat hiervoor daarom geroijeerd’]
[9135]
f. 17v d.d. 29-4-1634: Jan Dircxsz. Vercrocht onze mede broeder in officio exhiberende zekere
procuratie luidende als volgt “Op 18-3-1634 compareerde [voor Dirck Bort notaris te Den Haag]
de wel edele jonker Alexander van der Capellen ter Badeloff en Mervelt als man en voogd van
juffrouw Aemilia van Zuijlen van Nievelt voor hem zelf caverende voor jonker Teodora en
Arnolde van Zuijlen van Nievelt en te samen vervangende juffrouw Agatha van Suijlen van
Nievelt huisvrouw van de wel edele jonker Willem van Lijer heer van Oosterwijk etc. voor de ene
helft en als procuratie hebbende van de wel edele jonker Bernardt van Werderen raad in het Hof
van Gelderland en graafschap Zutphen, burggraaf en richter van het rijk en stad van Nijmegen,
juffrouw Maria vn Colenberch weduwe jonker Guido van Guistelles en jonker Gerhart van
Brouckhorst voor de andere helft en cst. Jan Dircxsz. Vercrocht schepen van Wateringen om te
transporteren aan Cornelis Jacobsz. van Wouw oud schepen van Den Haag zeker stuk land te
Wateringen groot tussen de 10 en 11 hond volgens de bezegelde brief d.d. 17-1-1475 etc.” en
bekende opgedragen te hebbende aan Cornelis Jacobsz. van Wouw oud schepen van Den
Haag een partij patrimoniaal land groot omtrent 10 hond gelegen in het ambacht van
Wateringen.
[9137]
f. 19v d.d. 5-5-1634: Jan Euwoutsz. Houckgeest en Wijbrant Jansz. Toebalckijn beide wonende
in ’s Gravenhage bekenden verkocht te hebben aan Roelant Pietersz. van der Marel en Huijch
Lenertsz. Gardenier beide wonende binnen het dorp van Wateringen een partij patrimoniaal land
groot 2 morgen gelegen in het ambacht van Wateringen.
[9137]
f. 20: Bijbehorende schuldbrief van Huijch Leendertsz. Gardenier onze inwoner als principaal en
Roelant Pietersz. van der Marel mede onze inwoner als borg.
[9139]
f. 21v d.d. 26-5-1634: Huijch Lenertsz. Gardenier onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Pieter Jacobsz. timmerman onze inwoner een boomgaard groot omtrent 3 hond land gelegen
achter de huising van hem comparant in het ambacht van Wateringen.
[9140]
f. 22v d.d. 1-6-1634: Cornelis Corstiaensz. onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Bartholomeeus Dircxsz. Valck een huis en erf binnen het dorp van Wateringen.
[9141]
f. 23v d.d. 9-6-1634: Joost Pietersz. onze inwoner bekende getransporteerd te hebben aan
Adriaen Maertensz. Groenevelt een huis en erf binnen het dorp van Wateringen de voorn.
Adriaen Maertensz. aangekomen door naasting van Adam Lenertsz.
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[9142]
f. 24v d.d. 21-4-1634: Gerrit Thonisz. bekende verkocht te hebben aan Jan Gerritsz. zijn zoon
een huis en erf in het ambacht van Wateringen.
[9143]
f. 25v: Bijbehorende schuldbrief.
[9144]
f. 26v d.d. 1-6-1634: Bartholomeeus Dircxsz. Valck bekende verkocht te hebben aan Adriaen
Bartholomeeusz. Valck zijn zoon, eerst een woning als huis. bijhuis, schuur, bargen en
geboomte met omtrent 5 morgen patrimoniaal land daar ten dele de voorsz. woning op staat,
nog omtrent 4 morgen 2 hond eigen patrimoniaal land, nog 1,5 morgen vrij eigen patrimoniaal
land, nog 1,5 hond vrij eigen patrimoniaal land, nog 11 morgen 1,5 hond eigen kloosterland, nog
3 morgen 3 hond eigen land, nog de toegift van omtrent 21 morgen bruikwaarlanden
toebehorende verschillende eigenaren, nog het gewas van 6 morgen tarwe, nog al het
zaadkoren dat de koper op mei lestleden 1634 op het voorsz. land gezaaid heeft, nog 60
koebeesten met 4 vaarsen die alle kalf dragen, nog een tweejarige stier met 7 hokkelingen, nog
4 paarden, nog 2 ‘spennen met alle de plancken die tot dienst van de voorsz. woningh gemaect
sijn’, nog 2 bedden met hun toebehoren, nog al het spek en vlees tegenwoordig in de voorsz.
huising wezende, nog omtrent 20 voer hooi en al de mest en de ‘ruijchten’ op de werf van de
voorsz. woning leggende en de zakken tarwe en de kazen etc.
[9146]
f. 28v: Bijbehorende schuldbrief.
[9147]
f. 29v d.d. 12-7-1634: Adriaen Willemsz. lijndraaier wonende Ter Heide als man en voogd van
Machtelt Cornelisdr. van der Meer bekende in die kwaliteit verkocht te hebben aan Daniel
Ansumsz. wonende in de ban van Wateringen een huis en erf in de ban van Wateringen zoals
zijn comparants huisvrouw het bezeten heeft.
[9148]
f. 30v: Bijbehorende schuldbrief.
[9149]
f. 31v d.d. 21-10-1634: Claes Hensbrouck bekende overgegeven te hebben aan Jan Cornelisz.
van der Houff onze inwoner het recht en de actie van erfhuut als hem comparant is
competerende aan de helft van 7 morgen 2 hond 54 gaarden 7 voeten land.
f. 32 d.d. 1-10-1634 [ook te Monster]: Jan Dircxsz. Vercrocht schepen van Wateringen bekende
verkocht te hebben aan vrouwe Catharina van Hardebol weduwe van Cornelis van Lockhorst in
zijn leven heer van De Lier en Alkemade, eerst een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en
geboomte met omtrent 0,5 morgen land waar op ten dele de voorsz. woning en geboomte staat
gelegen in het ambacht van Monster, nog 4 morgen 1 hond 60 roeden patrimoniaal land gelegen
in de Wippolder in het ambacht van Wateringen, nog 3 morgen 65 roeden patrimoniaal land
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gelegen in het ambacht van Wateringen, nog een strekweer groot 14 morgen 4 hond 65 roeden
land gelegen voor de voorsz. woning in het ambacht van Wateringen in de
Oudewateringveldsepolder, voorts omtrent 4 morgen 3 hond 15 roeden eertijds te leen
gehouden van het Huis van Arenberg en nu bij afkoop tot allodiaal gemaakt, en nog omtrent 7
hond erfpacht land, etc. Makende te samen alle partijen van landen 46 morgen 51 roeden land.
[9152]
f. 35 d.d. 21-10-1634: Huijch Claesz. wonende op Honselersdijk bekende verkocht aan Jacob
Cornelisz. ’s heren bode van Honselersdijk, eerst een huis, erf en schuur gelegen in de ban van
Wateringen en nog omtrent 3 hond land wezende boomgaard.
[9153]
f. 36 d.d. 16-12-1634: Gerrit Gerritsz. wonende op Honselersdijk bekende getransporteerd te
hebben aan Cornelis Gerritsz. van Egmont een bezegelde custingbrief door Lenert Pietersz.
wonende in de ban van Wateringen voor schepenen aldaar verleden op 4-6-1632 inhoudende
nog zuiver tot last van de voorn. Lenert Pietersz. de som van 150 car. gld.
[9154]
f. 37 d.d. 16-12-1634: Cornelis Lenertsz. Couckebacker notaris te Delft als procuratie hebbende
van Cornelis Graswinckel bekende getransporteerd te hebben aan Dieuwertgen Claesdr.
weduwe van Pancraes Claesz. Verlaen wonende in de heerlijkheid van Monster een stukje
weiland gelegen in het ambacht van Wateringen.
[9156]
f. 38v d.d. 30-12-1634: AnthonisPietersz. schipper onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
de schout van Wateringen Sijmon van Catshuijsen de som van925 car. gld. ter zake van
verschenen landpachten van de jaren 1629 t/m 1634.
[9157]
f. 39v d.d. 17-1-1635: Joris Jorisz. wonende op Honselersdijk benede schuldig te wezen aan
Joris Claesz. Valck wonende te Naaldwijk nagelaten weeskind van zaliger Lijsbeth Adriaensdr.
geprocreerd bij Claes Jansz. een losrente van 18 car. gld. 15 st. ’s jaars.
[9158]
f. 41 (z.d.): Annitgen Jacobsdr. weduwe van Huijbrecht Heijndricxsz. schipper geassisteerd met
Jan Dircxsz. Vercrocht haar gekoren voogd in deze, en Cornelis Vrancken van Rijt
weesmeeester te Naaldwijk als oppervoogd van Lijntgen Huijbrechtsdr. nagelaten weeskind van
voorn. Huijbrecht Heijnricxsz. en Heijnrcik Huijbrechtsz. voor hem zelf bekenden verkocht te
hebben aan Phillips Huijbrechtsz. schipper wonende in de ban van Wateringen, te weten
Annitegn Jacobsdr. voor de helft, Cornelis Vrancken van Rijt in voorsz. kwaliteit en Heijnrick
Huijbrechtsz. elk voor een derde part in de wederhelft waarvan de koper het resterende derde
part in de wederhelft zelf is toebehorende, eerst een huis en erf in de ban van Wateringen en
nog een marktschuit met al de gereedschappen en de actie en beterschap van de nering aan
dezelfde schuit zijnde.
[9159]
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f. 42: Bijbehorende schuldbrief.
[9161]
f. 43v d.d. 16-3-1635: Daniel Ansumsz. wonende in de ban van Wateringen bekende verkocht te
hebben aan Willem Cornelisz. wonende in de ban van Wateringen zoon van Cornelis Willemsz.
een huis en erf in de ban van Wateringen.
f. 44 d.d. 2-6-1635: De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen en welgeboren mannen van
Naaldwijk bekenden in het openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Gerritsz. van Egmont een
huis en erf genaamd Oostershuijs in de ban van Wateringen zoals Jan Schipper en zijn
huisvrouw beide zaliger het bezeten hebben.
[9162]
f. 45 d.d. 2-6-1635: Cornelis Gerritsz. smid onze inwoner bekende schuldig te wezen de heer
baljuw en welgeboren mannen etc. Bijbehorende schuldbrief.
[9163]
f. 46 d.d. 28-4-1635: Sr. Evert van Bleijswijck wonende binnen de stad Delft bekende verkocht te
hebben aan Willem Jansz. Outshoorn onze mede broeder in officio een stuk weiland gelegen in
het ambacht van Wateringen groot omtrent 2 morgen 2 hond 20 roeden hem comparant
aangekomen bij kaveling tegen zijn mede erfgenamen in de boedel en goederen nagelaten door
zaliger Dirck Evertsz. van Bleijswijck zijn vader (belend o.a. Willem Jansz. Outshoorn en Arent
Jansz. Outshoorn te samen met eigen land).
[9164]
f. 46v d.d. 28-4-1635: Sr. Evert van Bleijswijck wonende binnen de stad Delft bekende verkocht
te hebben aan Beijer Arentsz. Outshoorn onze inwoner een stuk weiland gelegen in het ambacht
van Wateringen groot 2 morgen 4 hond 5 roeden hem comparant aangekomen bij kaveling
tegen zijn mede erfgenamen in de boedel en goederen nagelaten door zaliger Dirck Evertsz.
van Bleijswijck zijn vader.
[9165]
f. 47v d.d. 5-5-1635: Joost Jorisz. schoenlapper onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Pieter Jacobsz. timmerman mede onze inwoner 1 hond boomgaard gelegen in de heerlijkheid
van Wateringen achter de boomgaard van de voorn. Pieter Jacobsz. bij hem gekocht van Huijch
Lenertsz. Gardenier.
f. 48 d.d. 20-6-1635: Pieter Heijndricxsz. van der Burch onze inwoner bekende verkocht te
hebben aan Cornelis Jacobsz. Vervliet een huis en erf in de ban van Wateringen.
[9166]
f. 49 d.d. 29-6-1635: Pieter Lenertsz. wonende in de ban van Wateringen bekende na
voorgaande zuivere afrekening met Arent Dircxsz. Bleijswijck in zijn leven houtkoper te Delft
gedaan over de timmerage met geleverd hout aan zijn nieuwe huising in de ban van Wateringen
nog schuldig te wezen Trijntgen Willemsdr. weduwe en boedelhoudster van de voorsz. Arent
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Dircxz. de som van 334 car. gld. waarvan hij twee keer 65 gld. betaald heeft, zodat nog zuivers
blijft 284 gld.
[9168]
f. 50v d.d. 29-6-1635: Jacob Schalcxsz. van Dongen ijzerkramer te Delft als getrouwd hebbende
Cornelia Dirck Houtuijnsdr. bekende verkocht te hebben aan Dieuwertgen Claesdr, weduwe van
Bancraes Claesz. Verlaen omtrent 1,5 morgen land gelegen in omtrent 6 morgen land in het
ambacht van Wateringen in de Brouckpolder daarvan de resterende omtrent 4,5 morgen
toekomt het klooster van Loosduinen nu de weduwe en erfgenamen van de voorsz. Bancraes
Claesz, met de heiligegeest te Wateringen, alles breder volgens de opdrachtbrief d.d. 13-4-1604
ten behoeve van Joost Dircxsz. in den Houttuijn gedaan.
[9169]
f. 51v d.d. 29-6-1635: Jacob Pietersz. Tou wonende in de Poeldijk in het ambacht van Monster
bekende verkocht te hebben aan de weledele vrouwe Catharijna van Hardeboll weduwe
Cornelis van Lochhorst in zijn leven heer van De Lier en Alkemade een vogelkooi met de huising
en plantage en omtrent 4 morgen land gelegen in het ambacht van Wateringen in de
Oudwateringveldsepolder.
[9170]
f. 53 d.d. 18-8-1635: Pieter Sijmonsz., Cornelis Sijmonsz., Claes Krijnen als man en voogd van
Maritgen Sijmonsdr., Lenert Cornelisz. als man en voogd van Neeltgen Sijmonsdr. in die
kwaliteit voor hen zelf, vervangende Aeltgen Sijmonsdr. en als voogden van de nagelaten
weeskinderen van zaliger Trijntgen Sijmonsdr. geprocreerd bij Boon Jansz., alle als erfgenamen
van zaliger Leentgen Bastiaensdr. bekenden verkocht te hebben aan Dirck Willemsz. van
Buijten wielmaker te Naaldwijk als man en voogd van Grietgen Sijmonsdr. in die kwaliteit als
mede erfgenaam van de voorn. Leentgen Bastiaensdr. zes zevende parten van een huis en erf
staande en gelegen aan Kwintsheul in de ban van Wateringen waarvan de koper in voorsz.
kwaliteit het resterende zevende part zelf is te behorende, zoals Sijmon Pietersz. en Leentgen
Bastiaensdr. het bezeten hebben.
[9171]
f. 54 d.d. 18-8-1635: Dirck Willemsz. van Buijten wielmaker te Naaldwijk als man en voogd van
Grietgen Sijmonsdr. bekende verkocht te hebben aan Allert Jorisz. van der Meer een huis en erf
aan Kwintsheul in de ban van Wateringen zoals Sijmon Pietersz. en Leentgen Bastiaensdr. het
bezeten hebben.
[9172]
f. 55: Bijbehorende schuldbrief.
[9174]
f. 56v d.d. 18-8-1635: Pieter Sijmonsz., [doorgehaald: Cornelis Sijmonsz.,] Claes Krijnen als
man en voogd van Maritgen Sijmonsdr., Lenert Cornelisz. als man en voogd van Neeltgen
Sijmonsdr., Dirck Willemsz. van Buijten als man en voogd van Grietgen Sijmonsdr. in die
kwaliteit voor hen zelf vervangende voor Aeltgen Sijmonsdr. en als voogden van de nagelaten
weeskinderen van zaliger Trijntgen Sijmonsdr. geprocreerd bij Boon Jansz. alle als erfgenamen
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van zaliger Annitgen Sijmonsdr. in haar leven huisvrouw van Cornelis Jansz. Hensbrouck
bekenden verkocht te hebben aan Cornelis Sijmonsz. [onze inwoner] als mede erfgenaam van
de voorn. Annitgen Sijmonsdr. zes zevende parten van een huising, erf, barg en boomgaard en
een stukje weiland daaraan gelegen waarvan het resterende zevende part de voorn. Cornelis
Sijmonsz. zelf is toebehorende, gelegen aan de Kleine Noordweg in het ambacht van
Wateringen, zoals Adriaen Krijnen, Leentgen Pietersdr., Cornelis Jansz. Hensbrouck en
Annitgen Sijmonsdr. de voorsz. goederen bezeten hebben. Met de toegift van omtrent 2,5
morgen bruikwaar.
[9175]
f. 57v: Bijbehorende schuldbrief.
[9177]
f. 60v d.d. 7-10-1635: Cornelis Vrancken van Rijt onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Willem Cornelisz. van Rijt zijn zoon, eerst een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en
geboomte met omtrent 14 morgen 5 hond 70 roeden eigen land in diverse partijen, nog de
toegift van 7 hond bruikwaar toebehorende de heiligegeestarmen van Naaldwijk, leggende met
elkaar gemeen in het ambacht van Naaldwijk, en nog 3 morgen leenland, nog 1 morgen 5 hond
24 roeden eigen land, nog 3 morgen 3 hond eigen land, bedragende te samen de nombre van
23 morgen 1 hond 94 roeden land.
[9178]
f. 61: Bijbehorende schuldbrief.
[9180]
f. 62v d.d. 25-8-1635: Mijnheer Jacob van der Graeff als getrouwd gehad hebbende Magdalena
van Beresteijn dochter van de heer Pouwels van Beresteijn in zijn leven burgemeester van Delft
en Volckera Niclaesdr. beide zaliger en zulks als vader en voogd van zijn twee alsnog
onmondige kinderen aan dezelfde Magdalena van Beresteijn verwekt met namen Cicilia en
Arent van der Graeff voor twee vijfde parten, mr. Nicolaes van der Graeff voor hem zelf voor het
derde vijfde part, Dirck van der Dussen als man en voogd van Cathalina van der Graeff voor het
vierde vijfde part en mr. Jacob van Adrichem als man en voogd van Sara van der Graeff voor
het vijfde part, gezamenlijk erfgenamen uit hoofde van haar moeder voor een negende part van
wijlen de voorn. Volckera Nicolaesdr. weduwe en boedelhoudster geweest van de voorn. heer
burgemeester Pouwels van Beresteijn haar grootvader en grootmoeder bekenden opgedragen
te hebben aan mr. Cornelis van Beresteijn heer van Middelharnis en burgemeester van Delft als
oom en administrerende voogd van Volckera Dircxsdr. van Beresteijn enige nagelaten dochtertje
van wijlen de heer Dirck van Beresteijn een woning als huis, schuur, barg en geboomte met 50
morgen 3 hond 43 roeden land […].
[9181]
f. 63v d.d. 12-11-1635: Jacob van Bochoven commies van de artillerie van de Staten Generaal
bekende dat hij uit kracht van het octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland verkocht
heeft aan de heer Johan Verhaer commies van de financien van de Staten Generaal 1,5 morgen
provenland gelegen in het ambacht van Wateringen door Heer Jacob Claesz. van Delft op 12-
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11-1506 gegeven tot zekere vicarie bij hem gefundeerd in St. Jacobskerk in ’s Gravenhage op
St. Cecilien en Dionisius altaar.
f. 64 d.d. 20-11-1635: Heijnrick Claesz. rietdekker inwoner van Wateringen bekende verkocht te
hebben aan Catharina Cornelisdr. weduwe van IJsbrant Claesz. wonende in ’s Gravenhage een
erfelijke losrente van 6 gld. 5 st. ’s jaars. Tot waarborg een huising en boomgaard gelegen
binnen het dorp van Wateringen.
[9183]
f. 65v d.d. 30-11-1635: Vranck Adriaensz. van der Burch onze inwoner bekende verkocht te
hebben aan sr. Brasser een stuk weiland genaamd de Lentweij gelegen in het ambacht van
Wateringen in de Wippolder aan de noordzijde van het hof van de voorsz. heer Joost Brasser
groot omtrent 9 hond land.
f. 66 d.d. 28-4-1636: Jacob Cornelisz. Lodensteijn en Frans Jorisz. van der Houve als procuratie
hebbende van de heet Joost Duijst van Voorhout, Dirck Duijst van Voorhout, Franchoijs van
Santen officier van de stad Delft, Franchoijs Criep griffier van het Hof van Holland, allen nazaten
van Geertruijt Dircxsdr. van Beest en nog van de heren Geraldo Welhoucq en Bruijn Jacobsz.
van der Dussen als kerkmeesters van Delft vervangende haar mede kerkmeesters verklarende
aan Pieter Gijsbertsz. van Soolen wonende in ’s Gravanhage getransporteerd te hebben voor
vrij allodiaal goed uit kracht van het octrooi van de Staten van Holland en west-Friesland 10
hond teelland gelegen in Wateringen achter de woning van Beijer Aertsz. Outshooren.
[9184]
f. 67: Bijbehorende schuldbrief.
[9185]
f. 67v d.d. 3-5-1636: Jan Claesz. van Lijn als rentmeester en procuratie hebbende van de
kinderen en erfgenamen van zaliger vrouwe Margarieta van Mathenes in haar leven vrouwe van
Duckenburch en heeft opgedragen aan Willem Willemsz. Hogewerff 1,5 morgen zowel wei- als
teelland gelegen gemeen in een kamp van 8 morgen.
[9186]
f. 68v: Bijbehorende schuldbrief.
[9187]
f. 69v d.d. 19-5-1636: Dirck Claesz. van ruijven wonende in ’s Gravenhage als oom en
bloedvoogd van vaderszijde van het nagelaten weeskidn van zaliger Claes Dircxsz. van Ruijven
in zijn leven secretaris van Terschelling en Grient geprocreerd bij juffrouw Sabijna van
Reijnegom vervangende voor Samuel Everardus predikant te Monster als man en voogd van
Elijsabeth van Ruijven en in die kwaliteit als mede voogd van vaderszijde van het voorn. kind
bekende in het openbaar verkocht te hebben aan de heer baljuw Sijmon van Catshuijsen een
boomgaard groot omtrent 4 hond land gelegen in de ban van Wateringen de voorn. juffrouw
Sabijna van Reijnegom aangekomen bij kaveling in de boedel en goederen nagelaten door de
heer rentmeester Cornelis vn Reijnegom en juffrouw Josijna van Houff haar vader en moeder
volgens de kavelcedulle d.d. 2-11-1619.
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[9188]
f. 70v d.d. 31-5-1636: Daniel Danielsz. van Schoonhoven onze inwoner bekende schuldig twe
zen aan Cornelis Pouwelsz. van der Marel onze inwoner een losrente van 3 gld. ter zake van het
uitpad van enige partijen van landen toebehorene jonker Aernoult du Bosch volgens het
compromis d.d. 1-7-1634 en de akte van uitspraak van arbiters d.d. 5-7-1634 en de akte van
condempnatie van de Hoge Raad in Holland d.d. 12-7-1634.
[9189]
f. 72 d.d. 31-5-1636: Roelant Pietersz. van der Marel onze inwoner bekende schuldig te wezen
Cornelis Pouwelsz. van der Marel onze inwoner een losrente van 1 gld. 10 st. terzake van uitpad
van enige partijen van landen toebehorene jonker Aernoult du Bosch volgens het compromis
d.d. 1-7-1634 en de akte van uitspraak van arbiters d.d. 5-7-1634 en de akte van condempnatie
van de Hoge Raad in Holland d.d. 12-7-1634.
[9190]
f. 73 d.d. 31-5-1636: Huijch Lenertsz. onze inwoner bekende schuldig te wezen Cornelis
Pouwelsz. van der Marel onze inwoner een losrente van 1 gld. 10 st. terzake van uitpad van
enige partijen van landen toebehorene jonker Aernoult du Bosch volgens het compromis d.d. 17-1634 en de akte van uitspraak van arbiters d.d. 5-7-1634 en de akte van condempnatie van de
Hoge Raad in Holland d.d. 12-7-1634.
[9192]
f. 74v d.d. 3-6-1636: Joost Jansz. Vos de Hogewerff wonende op Honselersdijk bekende
verkocht te hebben aan Blaserus Joosten Vos de Hogewerff onze inwoner, eerst een woning als
huis, bijhuis, schuur, barg, boomgaarden en andere plantage genaamde De Hogelaen, nog 5
morgen 2 hond 87 roeden eigen land eertijds gekomen van het convent van St. Aagten te Delft
wezende de helft van een strekweer daar de voorsz. woning op staat, gelegen in de ban van
Wateringen. Nog omtrent 3 morgen 4 hond land eertijds gekomen van St. Aagten te Delft
gelegen in het ambacht van Wateringen in de Oude Broekpolder gemeen in een kamp van 16
morgen 5 hond land. Nog omtrent 1 morgen 4 hond patrimoniaal land mede gelegen gemeen in
de voorsz. 16 morgen 5 hond. Nog omtrent 2 morgen 13 roeden land eertijds gekomen van de
Abdij van Loosduinen. Nog de toegift van 11 morgen 3 hond bruikwaar. Nog omtrent de toegift
van 16 morgen 3 hond bruikwaar. Nog een paard, 6 schapen en enige huisraad.
[9193]
f. 75v d.d. 3-6-1636: Blaserus Joosten Vos de Hoogwerff onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan de nagelaten weeskinderen van zaliger Leendert Joosten van Suijtgeest geprocreerd
bij Annitgen Jorisdr. een losbare weesrente van 94 car. gld. 5 st. ’s jaars.
[9194]
f. 77 d.d. 3-6-1636: Gillis Jorisz. wonende op Honselersdijk bekende schuldig te wezen aan de
nagelaten weeskinderen van zaliger Leendert Joosten van Suijtgeest geprocreerd bij Annitgen
Jorisdr. een losbare weesrente van 31 car. gld. 5 st. ’s jaars.
[9196]
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f. 78v d.d. 13-6-1636: Jacob Cornelisz. bode van de heerlijkheid Honslersdijk bekende verkocht
te hebben aan de heerbaljuw Sijmon van Catshuijsen omtrent 1,5 hond land in de ban van
Wateringen.
f. 79 d.d. 16-6-1636: Dirck Lenertsz. van der Houve wonende binnen het dorp van Naaldwijk te
kennen gevende dat hij op het huis, erf en boomgaard in de ban van Wateringen toebehorende
Jacob Cornelisz. bode van Honselersdijk is verzekers met een rentebrief inhoudende 900 gld.
kapitaal en dat de voorn. bode aan de heer baljuw Sijmon van Catshuijsen van de voorsz.
boomgaard heeft verkocht omtrent 1,5 hond land voor de som van 400 car. gld. welke voorsz.
som hij cmparant bekende ontvangen te hebben in mindering van de voorsz. kapitale som met
de verlopen rente vandien. Ontslaat daarom de 1,5 hond van de voorsz. hypotheek.
[9197]
f. 80 d.d. 18-6-1636: Claes Adriaensz. Duijffhuijs, Maerten Adriaensz. Duijffhuijs, Pieter
Adriaensz. Duijffhuijs, Cornelis Adriaensz. Duijffhuijs alle voor hen zelf en als omen en
bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen van Gillis Adriaensz. geprocreerd bij Trijn Blasen
en van de nagelaten weeskinderen van Meijnsgen Adriaensdr. geprocreerd bij Dirck
Heijndricxsz., en Trijntgen Adriaensdr. voor haar zelf geassisteerd met haar voorn. broeders en
verkoren voogden in deze, Leendert Heijndricxsz. als man en voogd van Oude Maritgen
Adriaensdr. in die kwaliteit mede voor hem zelf, en Jonge Maritgen Adriaensdr. mede
geassisteerd met haar broeders en verkoren voogden in deze, alle te samen erfgenamen van
Arijaentgen Claesdr. weduwe van Adriaen Gillisz. beide zaliger in haar leven woonachtig aan
Kwintsheul bekende elke staak voor een negende part verkocht te hebben aan Jan Maertensz.
wonende aan Kwintsheul voor de ene helft en aan Jonge Maritgen Adriaensdr. voor de
wederhelft een huis en erf gelegen aan Kwintsheul, welke voorsz. Jonge Maritgen Adriaensdr.
het resterende achttiende part van het voorsz. en erf zelf is toebehorende, zoals Adriaen Gillisz.
en Arijaentgen Cleassdr. het bezeten hebben.
[9199]
f. 81v (z.d.): Louris Cornelisz. Ocxhooren onze inwoner als procuratie hebbende van Reijbier
Gerritsz. linnenwever gepasseerd voor schepenen van Wateringen d.d. 10-11-1634 bekende
verkocht te hebben aan Pieter Pietersz. kleermaker onze inwoner een huis en erf in de
Vleerstraat binnen het dorp van Wateringen, zoals Heijnrick Claes. dekker en de voorn. Reijnier
Gerritsz. het bezeten hebben.
[9200]
f. 83 (z.d.): Pieter Pietersz. kleermaker onze inwoner bekende schuldig te wezen Louris
Cornelisz. Ocxhoorn, Sijmon Adriaensz. korenkoper, Willem Cornelisz. en de weduwe van Jan
Cornelisz. van der Houff een losrente van 22 car. gld. ’s jaars.
[9201]
f. 84 d.d. 10-6-1636: Willem Willemsz. Hogewerff onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Roelant Pietersz. van der Marel omtrent 125 roeden land gelegen in het ambacht van
Wateringen.
[9202]
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f. 85 (z.d.): Willem Corsz. Broer onze inwoner bekende verkocht te hebben aan Mees Arentsz.
Stam van Leeuwen mede onze inwoner een huis en erf gelegen in de ban van Wateringen.
[doorgehaald en bijgeschreven ‘niet verleden vermits het overlijden van Mees Adriaensz.
daarom geroijeerd.]
[9203]
f. 85v: Bijbehorende schuldbrief.
[9204]
f. 86v d.d. 8-7-1642(!): Jan Dircxsz. Vercrocht en Jan Cornelisz. van der Marel beide als
verkoren voogden van de kinderen van Engel Jansz. Dom, Willem Jansz. van der Schie als man
en voogd van Neeltgen Cornelisdr., Jacob Jansz. van der Schie als man en voogd van Cornelia
Cornelisdr., vervangende Adriaen Cornelisz. den Harder wonende op Maassluis en in die
kwaliteit als voogden van vaderszijde van de nagelaten weeskinderen van Anthonis Cornelisz.
Coerts geprocreerd bij Liedewij Jansdr. beide zaliger, Cornelis Sijmonsz. ketelaar te Delft als
bloedvoogd van de voorn. weeskinderen van moederszijde geassisteerd met Jan Adriaensz. van
der Marel als procuratie hebbende van de heiligegeestmeesters van ’s Gravenzande en
Zandambacht bekenden in het openbaar verkocht te hebben aan Gerrit Jansz. kleermaker onze
inwoner de helft van een huis en erf binnen het dorp van Wateringen de voorn. weeskinderen
aangekomen door overlijden van Josijna Jansdr. in haar leven huisvrouw was van de voorn.
Gerrit Jansz. waarvan de wederhelft de voorsz. Gerrit Jansz. zelf is toebehorende.
f. 87 (z.d.): Bijbehorende schuldbrief.
[9206]
f. 88v (z.d.): Adriaen Adriaensz. onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de
heiligegeestarmen van Naaldwijk en Honselersdijk een losrente van 7 car. gld. 16 st. 4 pen. ’s
jaars.
[9207]
f. 89v d.d. 11-11-1636: Cornelis Jansz. Pruijs ter eenre en Wouter Jansz. Pruijs, Trijntgen en
Dirckgen ongehuwde dochters van Jan Jansz. Pruijs geassisteerd met Arent Dircxsz. van
Teijlingen wonende te Wassenaar haar oom en gekoren voogd in deze, en Pieter Adriaensz.
wonende in de landen van Voorne als getrouwd hebbende Leuntgen Jansdr., Cornelis Claesz.
van der Burch als getrouwd hebbende Neeltgen Gerritsdr. weduwe was van Jan Jansz. Pruijs
moeder en voogdesse van haar kinderen bij dezelfde haar erste man geprocreerd, en Cornelis
Gerritsz. Schuijlenburch wonende te Rijswijk als vader en voogd van Gerrit zijn minderjarige
zoon geprocreerd bij Jannitgen Jansdr. ter andere zijde, alle kinderen en erfgenamen van de
voorn. Jan Jansz. Pruijs en van Maritgen Dircxsdr. van Teijlingen haar vader en moeder,
grootvader en grootmoeder en verklaarden dat dezelfde Maritgen Dircxsdr. bij haar testament
d.d. 31-10-1635 voor haar erfgenamen heeft geinstitueerd de voorn. haar vijf nog levende
kinderen bij gelijke portie en de voorsz. haar kindskinderen elke staak in de som van 800 gld.
waarmee zijlieden zouden moeten blijven uit haar boedel, en daarna bij haar codicil van 5-111635 verklaard heeft haar wil te wezen dat voorn. Cornelis Jansz. haar zoon in vrije eigendom
volgen zou de woning en landen door zijn voorn. ouders in haar leven bezeten met de
bruikwaarlanden en gewas daarop staande, nering, gereedschappen, bestialen etc. mits
daarvoor inbrengende in de gemeen boedel. Zijn daarom veraccordeerd dat voorn. Cornelis
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Jansz. volgens zijn moeders laatste wil in vrije eigendom hebben zal de voorsz. haar woning en
landen met de bruikwaarlanden en gewas daarop staande etc., behalve 0,5 morgen 25 roeden
onlangs aan sr. Joost Brasser koopman te Amsterdam verkocht, en dat voorn. Wouter Jansz.
Pruijs voor de tijd van drie jaar genieten zal het gebruik van 5,5 morgen land gelegen in
Nieuwwateringveld zonder daarvoor huur of ongelden te betalen […].
[9208]
f. 91 (z.d.): Wouter Jansz. Pruijs, Cornelis Jansz. Pruijs, Trijntgen en Dirckgen ongehuwde
dochters van Jan Jansz. Pruijs geassisteerd met Arent Dircxsz. van Teijlingen wonende te
Wassenaar haar oom en gekoren voogd in deze, en Pieter Adriaensz. wonende in de landen
van Voorne als getrouwd hebbende Leuntgen Jansdr., Cornelis Claesz. van der Burch als
getrouwd hebbende Neeltgen Gerritsdr. weduwe was van Jan Jansz. Pruijs moeder en
voogdesse van haar kinderen bij dezelfde haar erste man geprocreerd, en Cornelis Gerritsz. van
Schuijlenburch wonende te Rijswijk als vader en voogd van Gerrit zijn minderjarige zoon
geprocreerd bij Jannitgen Jansdr. alle kinderen en erfgenamen van Jan Jansz. Pruijs en
Maritgen Dircxsdr. van Teijlingen haar vader en moeder, grootvader en grootmoeder bekenden
verkocht te hebben aan sr. Joost Brasser koopman te Amsterdam 3 hond 24 roeden land
gelegen in het ambacht van Wateringen omtrent de hofstede van de voorn. Joost Brasser.
[9209]
f. 92 d.d. 7-8-1636: De heer Euwout van der Dussen gecommitteerde raad in het college van de
Staten van Holland en West-Friesland als last hebbende van de voorn. Staten heeft opgedragen
aan Dirck Jansz. Houttuijn 5 morgen land gekomen van de vicarie gefundeerd op St.
Huijbrechtsaltaar in de kerk te Wateringen.
[9210]
f. 92v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 93 d.d. 14-10-1636: Agatha Lenertsdr. weduwe en boedelhoudster van Lenert Claesz.
Rijshouck in zijn leven waard in de Roscam in Wateringen geassisteerd met Willem Jansz.
Outshoorn, schepen van Wateringen, haar gekoren voogd in deze en verklaarde dat mr. Dirck
de Jongh advocaat voor het Hof van Holland als rest van kooppenningen van de huising en erf
genaamd de Roscam nog is competerende de som van 200 gld. kapiaal volgens de custingbrief
d.d. 1-8-1620 daarbij voorsz. huising en erf speciaal gehypothekeerd is. Dat de voorn. de Jongh
bovendien de comparante nog aangeteld heeft de som van 400 gld. om daarmee te voldoen de
uitkoop bij haar comparante tegen Claes Lenertsz. de Haes man van Anna Lenertsdr. dochter
en erfgenaam van de voorn. Lenert Rijshouck haar comparantes overleden man gedaan.
[9211]
f. 94 d.d. 12-11-1636: Cornelis Jansz. Pruijs onze inwoner bekende verkocht te hebben aan sr.
Joost Brasser koopman te Amsterdam 3 hond 24 roeden land gelegen in het ambacht van
Wateringen omtrent de hofstede van de voorn. Joost Brasser.
[9212]
f. 94v d.d. 12-11-1636: Machtelt Cornelisdr. van der Meer laatst weduwe van Adriaen Willemsz.
lijndraaier wonende Ter Heide geassisteerd met Adriaen Cornelisz. van der Meer wonende te
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Naaldwijk haar broeder en gekoren voogd in deze bekende getransporteerd te hebben aan
Cornelis Gerritsz. van Egmont smid wonende in de ban van Wateringen de som van 86 gld. om
door voorn. Egmont ontvangen te worden uit een bezegelde custingbrief door Daniel Ansemsz.
voor schepenen van Wateringen verleden op 12-7-1634.
f. 95 d.d. 28-10-1637: Pieter Claesz. Brant, Louris Adrieansz. van Achterthoff, Jacob Cornelisz.
duinmeijer en Floris Corsz. op Staalduinen alle vier heiligegeestmeesters van ’s Gravenzande
en Zandambacht bekende verkocht te hebben aan de heer commies Johan Verhaer wonende in
’s Gravenhage 1 morgen land gekomen van de Bagijnen te ’s Gravenzande gelegen in de ban
van Wateringen in de woning en landen door de heer commies Verhair gekocht van de weduwe
van Jan Pouwelsz. Vos.
[9213]
f. 95v d.d. 31-1-1637: Lenert Pietersz. wonende in de ban van Wateringen bekende schuldig te
wezen aan Cornelis Gerritsz. van Egmont wonende in de ban van Wateringen een losrente van
6 car. gld. 5 st. ’s jaars.
[9214]
f. 97 d.d. 28-2-1637: Sijmon Adriaensz. korenkoper te Delft bekende getransporteerd te hebben
aan Vranck Adriaensz. van der Burch onze inwoner een vierde part van een bezegelde
losrentebrief door Pieter Pietersz. kleermaker te Wateringen voor schepenen aldaar verleden op
27-2-1637 inhoudende in het geheel nog zuivers tot last van de voorn. Pieter Pietersz. de som
van 400 gld. kapitaal en de renten vandien.
[doorgehaald en bijgeschreven: ‘niet verleden vermits het overlijden van Sijmon Adriaensz.’]
[9215]
f. 98 d.d. 10-10-1636: Cornelis Jansz. metselaar als man en voogd van Maritgen Alewijnsd., Jan
Alewijnsz., Pieter Maertensz. als man en voogd van Neeltgen Alewijnsdr. bekende verkocht te
hebben aan Heijnrick Heijnricxsz. onze inwoner drie vierde parten van een huis en erf in de ban
van Wateringen waarvan het resterende vierde part de voorn. Heijnrick Heijnricxsz. nomine
uxoris zelf is toebehorende, zoals Alewijn Cornelisz. hetzelfde huis en erf bezeten heeft.
[9216]
f. 98v: Bijbehorende schuldbrief.
[9217]
f. 99v d.d. 10-3-1637: Heijnrick Claesz. rietdekker onze buurman bekende schuldig te wezen
aan Cornelis Joachumsz. van Vliet de som van 100 car. gld. ter zake van geleende penningen.
Tot waarborg zijn huising, erf en boomgaard gelegen in het dorp van Wateringen in de
Vleersteeg.
[9218]
f. 100v d.d. 16-5-1637: Baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van het
nagelaten weeskind van zaliger Lijsbeth Gerritsdr. geprocreerd bij Adriaen Jansz. metselaar,
Adriaen Gerritsz. voor hem zelf en als oom en bloedvoogd van het voorn. kind, Arent Cornelisz.
Bras wonende in Maasland als man en voogd van Hilletgen Gerritsdr., Frans Jacobsz. van Lien
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als getrouwd hebbende Gerritgen Pietersdr. voormaals weduwe van Claes Gerritsz., alle
erfgenamen van vaderszijde van het overleden weeskind van Pieter Gerritsz. en Jonge Maritgen
Jaspersdr. beide zaliger, mitsgaders de voorn. baljuw en weesmeesters als oppervoogden van
de twee nagelaten weeskinderen van Jasper Jansz. van der Geest geprocreerd bij Grietgen
Dircxsdr. Toor beide zaliger, Jan Jaspersz. wonende op Honselersdijk voor hem zelf en als
voogd van de voorn. twee kinderen, Cornelis Jorisz. wonende te Monster als man en voogd van
Oude Maritgen Jaspersdr. en Adriaen Dircxsz. timmerman mede woonachtig op Honselersdijk
als man en voogd van Arentgen Jaspersdr. alle erfgenamen van moederszijde van het voorn.
overleden kind, bekenden verkocht te hebben aan Heijnrick Harmensz. dienaar van de heer
baljuw Catshuijsen wonende in de ban van Wateringen een huis en erf in de ban van
Wateringen zoals Pieter Gerritsz. en Jonge Maritgen Jaspersdr. het bezeten hebben.
f. 101v: Bijbehorende schuldbrief.
[9220]
f. 102v d.d. 16-5-1637: Baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van het
nagelaten weeskind van zaliger Lijsbeth Gerritsdr. geprocreerd bij Adriaen Jansz. metselaar,
Adriaen Gerritsz. voor hem zelf en als oom en bloedvoogd van het voorn. kind, Arent Cornelisz.
Bras wonende in Maasland als man en voogd van Hilletgen Gerritsdr., Frans Jacobsz. van Lien
als getrouwd hebbende Gerritgen Pietersdr. voormaals weduwe van Claes Gerritsz., alle
erfgenamen van vaderszijde van het overleden weeskind van Pieter Gerritsz. en Jonge Maritgen
Jaspersdr. beide zaliger, mitsgaders de voorn. baljuw en weesmeesters als oppervoogden van
de twee nagelaten weeskinderen van Jasper Jansz. van der Geest geprocreerd bij Grietgen
Dircxsdr. Toor beide zaliger, Jan Jaspersz. wonende op Honselersdijk voor hem zelf en als
voogd van de voorn. twee kinderen, Cornelis Jorisz. wonende te Monster als man en voogd van
Oude Maritgen Jaspersdr. en Adriaen Dircxsz. timmerman mede woonachtig op Honselersdijk
als man en voogd van Arentgen Jaspersdr. alle erfgenamen van moederszijde van het voorn.
overleden kind, bekenden opgedragen te hebben aan de heer schout Sijmon van Catshuijsen de
bezegelde custingbrief inhoudende nog zuivers tot last van Heijnrick Harmensz. dienaar van de
baljuw Catshuijsen boven de betaling op de rug getekend de som van 200 gld. spruitende uit
koop van zeker huis en erf.
[9221]
f. 103v d.d. 27-5-1637: Pieter Gijsbrechtsz. van Soelen wonende in ’s Gravenhage bekende
verkocht te hebben aan Beijer Aertsz. Outshooren onze inwoner omtrent 10 hond teelland
wezende allodiaal land gelegen in Wateringen achter de woning van de voorn. Beijer Aertsz.
Outshooren.
[9222]
f. 104v d.d. 6-7-1637: De heer hoogheemraad van Rijnland Cornelis Verhooch wonende in ’s
Gravenhage bekende verkocht te hebben aan zijne hoogheid de prins van Oranje etc. 13 hond
patrimoniaal land gelegen in de ban van Wateringen.
[9223]
f. 105v d.d. 8-5-1638: Heijnrcik Harmensz. dienaar van de heer drost Mierop wonende binnen d
stad Delft bekende verkocht te hebben aan Jan Thomasz. schoenlapper wonende in ’s
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Gravenhage een huis en erf in de ban van Wateringen, zoals Pieter Gerritsz. en Jonge Maritgen
Jaspersdr. het bezeten hebben.
[9224]
f. 106v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 107 d.d. 10-8-1637: Allert Jorisz. van der Meer [wonende in Naaldwijkerbroek] bekende
verkocht te hebben aan Cornelis Jansz. Penningh een huis en erf aan Kwintsheul in de ban van
Wateringen, zoals Sijmon Pietersz., Leentgen Bastiaensdr. en hij comparant het bezeten
hebben.
[9225]
f. 108: Bijbehorende schuldbrief.
[9226]
f. 109 d.d. 10-3-1638: Cornelis Jansz. Penningh wonende aan Kwintsheul bekende verkocht te
hebben aan Maritgen Allertsdr. weduwe IJsbrant Jacobsz. een huis en erf aan Kwintsheul in de
ban van Wateringen.
[9227]
f. 110: Bijbehorende schuldbrief. De weduwe wordt geassisteerd door haar niet bij naam
genoemde zoon.
[9228]
f. 110v d.d. 9-4-1639: Willem Jansz. lapper onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Willem Jorisz. Hogervorst onze inwoner een huis en erf in het dorp van Wateringen zoals
Cornelis Thonisz. en Maritgen Willemsdr. beide zaliger en hij comparant het bezten hebben.
[9229]
f. 111v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 112 d.d. 15-7-1637 [ook voor schepenen van Monster en van Honselersdijk]: De heer baljuw
en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van het nagelaten weeskind van Jan
Pietersz. van Adrichem en Neeltgen Jorisdr. beide zaliger in haar leven woonachtig op
Honselersdijk, mitsgaders Anthonis Adriaensz. van Adrichem schepen van Honselersdijk en
Dirck Jorisz. van Adrichem beide als bloedvoogden van het voorn. weeskind, Cornelis Dircxsz.
Bosch wonende op Honselersdijk als getrouwd gehad hebbende de voorn. Neeltgen Jorisdr.
voormaals weduwe van Jan Pietersz. van Adrichem en in die kwaliteit voor hem zelf bekenden,
te weten de baljuw en weesmeesters en de twee bloedvoogden vanwege het voorn. kind voor
een vierde part, Cornelis Dircxsz. Bosch in voorsz. kwaliteit voor twee vierde parten verkocht te
hebben aan Adriaen Jansz. van Adrichem wonende op Honselersdijk, eerste drie vierde parten
van een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met drie vierde parten van 0,5
morgen land wezende erfhuur op Honselersdijk waarop ten dele de voorsz. woning staat, zoals
Jan Pietersz. van Adrichem en Neeltgen Jorisdr. de voorsz. woning bezeten hebben. Nog drie
vierde parten van het kooltuintje gelegen oost van de voorsz. erfhuur. Nog drie vierde parten van
de boomgaard gelegen achter de voorsz. woning. Nog drie vierde parten van 2 morgen eigen
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land wezende boomgaard gelegen op Honselersdijk omtrent de voorsz. woning. Nog drie vierde
parten van 4 morgen eigen land gelegen over de Cleijne Gantel in het ambacht van Monster.
Nogdie vierde parten van 4,5 hond eigen land gelegen in het ambacht van Monster gemeen in
een kamp land groot 3 morgen. En nog drie vierde parten van divere andere percelen eigen en
bruikwaar land.
[9232]
f. 114v: Bijbehorende schuldbrief aan Cornelis Dircxsz. Bosch.
[9234]
f. 116v: Bijbehorende schuldbrief aan Maritgen Jansdr. van Adrichem zijn comparants zuster
nagelaten weeskind van Jan Pietersz. van Adrichem en Neeltgen Jorisdr. beide zaliger.
[9235]
f. 118 d.d. 29-5-1637: Cornelis Arrisz. wonende te Rijswijk bekende verkocht te hebben aan
Pieter Doe van Ockenburch wonende in Naaldwijk 3,5 morgen patrimoniaal land gelegen in de
ban van Wateringen.
[9236]
f. 119: Bijbehorende schuldbrief.
[9237]
f. 120 d.d. 16-5-1637: Cornelis Sijmonsz. onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Anthonis Joosten onze inwoner een huis en erf op het oosteinde in het dorp van Wateringen.
[9238]
f. 121 d.d. 19-6-1637: Maritgen Pietersd. weduwe Jan Pouwelsz. Vos de Hogewerff
geassisteerd met Arent van Leeuwen secretaris te Naaldwijk haar gekoren voogd in deze te
kennen gevende hoe dat Joost Jansz. Vos haar zoon, Pieter Pietersz. ’t Hert, Gillis Jorisz. van
der Meer en Anthonis Gerritsz. timmerman alle drie haar zwagers zichzelf voor Pieter Jansz.
Vos belangende de betaling van verschillende kapitale sommen begrepen in diverse obligaties
als borg verbonden hadden, waarvoor zij enige obligaties reeds als beschadigde borgen hebben
moeten betalen en nog zullen moeten doen. Dat deze vier personen mede tot haar last hebben
aangenomen te betalen vier obligaties aangaande de voorn. Pieter Jansz. Vos waarvoor zij
comparante zich als principaal borg heeft verbonden […]. Zij wil genoemde vier personen
hiervan indempneren en draagt daarvoor op een bezegelde custingbrief door de heer commies
Johan Verhair voor schepenen van Wateringen verleden op 29-10-1627 inhoudende nog zuivers
de som van 4800 car. gld. […].
[240]
f. 122v (z.d.): Cornelis Claesz. van Rijn bekende verkocht te hebben aan Jan Woutersz. onze
inwoner de helft van een huis en erf in de ban van Wateringen waarvan de wederhelft de voorn.
Jan Woutersz. zelf is toebehorende.
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f. 123 d.d. 10-10-1638: Adriaen Jansz. van Adrichem wonende op Honselersdijk bekende
verkocht te hebben aan Willem Pietersz. Buijs onze mede broeder in officio, eerst 3 morgen
eigen land gelegen in de ban van Wateringen gemeen in een kamp land groot 18 morgen, nog 3
morgen eigen kloosterland gekomen van St. Angnietenconvent te Delft gelegen in de ban van
Wateringen gemeen in de voorsz. 18 morgen land, en nog de actie van 12 morgen bruikwaar
gelegen in de voorsz. kamp met de twee andere partijen gemeen, zoals Jan Pietersz. van
Adrichem, Neeltgen Jorisdr. zijn vader en moeder was, Cornelis Dircxsz. Bosch zijn stiefvader
en hij comparant het bezeten hebben.
[9241]
f. 124 d.d. 25-7-1637: Cornelis Jansz. van Swieten bekende verkocht te hebben aan Vranck
Heijnricxsz. van der Burch en Johan Duijst van Voorhout beide oud burgemeesters van Delft 3
morgen 53 roeden land gelegen in het ambacht van Wateringen in de NieuwWateringveldsepolder bij hem gekocht van Bastiaen Sijmonsz.
[9242]
f. 124v d.d. 27-5-1637: Pieter Claesz. Brant heiligegeestmeester te ’s Gravenzande en in die
kwaliteit vanwege de nagelaten weeskinderen van Anthonis Cornelisz. Coerts geprocreeerd bij
Liedewij Jansdr., Adriaen Cornelisz. wonende op Maassluis, Jan Jacobsz. Breugom mede
wonende op Maassluis als man en voogd van Trijntgen Cornelisdr. hierin vervangende voor
Cornelis Adriaensz., Pieter Adriaensz. en Atelij Adriaensdr. nagelaten kinderen van Maritgen
Cornelisdr. geprocreerd bij Adriaen Pietersz., Jacob Jansz. Santman wonende te Wateringen als
man en voogd van Cornelia Cornelisdr., alle erfgenamen van Maritgen Willemsdr. weduwe van
Cornelis Thonisz. beide zaliger in haar leven woonachtig te Wateringen bekenden elke staak
voor een zesde part in het openbaar verkocht te hebben aan Willem Jansz. lapper onze inwoner
vijf zesde parten van een huis en erf in het dorp van Wateringen waarvan het resterende zesde
part de voorn. Willem Jansz. vanwege zijn huisvrouw als mede erfgenaam van de voorn.
Maritgen Willemsdr. zelf is toebehorende.
[9243]
f. 125v d.d. 27-5-1637: Pieter Claesz. Brant heiligegeestmeester te ’s Gravenzande en in die
kwaliteit vanwege de nagelaten weeskinderen van Anthonis Cornelisz. Coerts geprocreeerd bij
Liedewij Jansdr., Adriaen Cornelisz. wonende op Maassluis, Jan Jacobsz. Breugom wonende
mede op Maassluis als man en voogd van Trijntgen Cornelisdr. voor hem zelf en vervangende
voor Cornelis Adriaensz., Pieter Adriaensz. en Atelij Adriaensdr. nagelaten kinderen van zaliger
Maritgen Cornelisdr. geprocreerd bij Adriaen Pietersz., en Willem Jansz. lapper wonende te
Wateringen als man en voogd van Neeltgen Cornelisdr., alle erfgenamen van Maritgen
Willemsdr. weduwe van Cornelis Thonisz. beide zaliger in haar leven woonachtig te Wateringen
bekenden elke staak voor een zesde part in het openbaar verkocht te hebben aan Jacob Jansz.
Santman onze inwoner vijf zesde parten van een huis en erf in het dorp van Wateringen
waarvan het resterende zesde part de voorn. Jacob Jansz. vanwege zijn huisvrouw als mede
erfgenaam van de voorn. Maritgen Willemsdr. zelf is toebehorende.
[9244]
f. 127 d.d. 21-9-1638 [ook te Honselersdijk] : De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen als
procuratie hebbende van Arent Leendertsz. en Cornelis Cornelisz. anders genaamd Cleijn
Keesgen beide wonende te Voorburg te samen als omen en bloedvoogden van Maritgen
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Jorisdr. nagelaten weeskind van Jonge Joris Jorisz. en Floortgen Leendertsdr. beide zaliger in
haar leven woonachtig op Honselersdijk (proc. voor Jan Pietersz. Timmers notaris te ’s
Gravenzande d.d. 29-6-1637) en hij comparant heeft in voorsz. kwaliteit vanwege de voorn.
Maritgen Jorisdr. en als actie en transport verkregen hebbende van Leendert Jorisz. haar
broeder getransporteerd aan Cornelis Vrancken van Rijt wonende op Honselersdijk, eerst een
woning als huis, bijhuis, barg en geboomte met 1 hond land wezende erfpacht daar dezelfde
goederen op staan, alles gelegen op Honselersdijk. Nog 7 hond eigen land met de vruchten van
de braaktarwe daarop staande gelegen in de ban van Wateringen, en nog de actie van 16
morgen bruikwaar gelegen in Wateringen en in het kwartier van Achterdendijck.
[9245]
f. 128: Bijbehorende schuldbrief.
[9247]
f. 129v (z.d) [ook te Honselersdijk]: Cornelis Vrancken van Rijt wonende op Honselersdijk
bekende verkocht te hebben aan Cornelis Sijmonsz. van der Meer woonachtig op Honselersdijk,
eerst een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met 1 hond land wezende erfpacht
daar ten dele de voorsz. goederen op staan, alles gelegen op Honselersdijk. Nog 7 hond eigen
land met de vruchten van de braaktarwe daarop staande gelegen in de ban van Wateringen, en
nog de actie van 16 morgen bruikwaar gelegen in Wateringen en in het kwartier van
Achterdendijck.
[9248]
f. 131 (z.d.): Gerrit van der Wel notaris te Delft als procuratie (d.d. 20-5-1637 voor Cornelis
Couckbacker notaris te Delft) hebbende van Cornelis Vranckensz. van Rijt wonende op
Honselersdijk, Vranck Cornelisz. van Rijt in het ambacht van De Lier, Cornelis Cornelisz. van
Rijt in het ambacht van Schipluiden, Pieter Quirijnsz. van der Burch in Zandambacht, Pieter
Vranckensz. van Adrichem en Leendert Jansz. Langentaem beide wonende in het ambacht van
Maasland, alles zes als voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Willem Cornelisz. van
Rijt en Jonge Trijntgen Reijersdr. van Adrichem bekende getransporteerd te hebben aan zijn
hoogheid de prins van Oranje etc. een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met
20 morgen 3 hond 32 roeden land in diverse partijen gelegen in de ban van Wateringen als 16
morgen 5 hond 72 roeden gemeen leggende met 7 hond toebehorende de heiligegeeestarmen
van Naaldwijk te samen 18 morgen 72 roeden op een gedeelte vandien de voorsz. woning staat,
zijnde de voorsz. 18 morgen 72 roeden (met het hoekje van 2 hond 27 roeden door de voorn.
Cornelis Vranckensz. van Rijt op heden aan zijne hoogheid mede opgedragen) en belend en
belegen als volgt. Onder deze partij zijn begrepen de landen neffens de voosz. woning aan
Vranck Joosten opgedragen bij brief d.d. 22-9-1577. Compareerde mede voorn. Cornelis
Vranckensz. van Rijt en stelt tot waarborg 4 morgen land gelegen achter de voorsz. woning en
landen.
[9250]
f. 132v (z.d.): Sijmon van Catshuijsen baljuw en rentmeester van zijne hoogheids heerlijkheden
Naaldwijk, Honselersdijk etc. bekende uit kracht van zijn procuratie door de prins van Oranje op
hem verleend luidende als volgt […], schuldig te wezen aan de voogden van het nagelaten
weeskind van zaliger Willem Cornelisz. van Rijt en Trijntgen Reijersdr. van Adrichem de som
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van 10.000 car. gld. ter zake en als rest van koop van een woning, als huis, bijhuis, schuur,
bargen en geboomte en diverse landen.
[9252]
f. 134v (z.d.) : Cornelis Vranckensz. van Rijt wonende op Honselersdijk bekende opgedragen te
hebben aan zijne hoogheid de heer prins van Oranje een stukje land groot 2 hond 27 roeden
gelegen in de ban van Wateringen.
f. 135 d.d. 16-10-1637: Willem Cornelisz. Broer onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Pieter Doe van Ockenburch wonende in het baljuwschap van Naaldwijk een huis en erf in de
ban van Wateringen.
[9253]
f. 135v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 136 d.d. 4-10-1637: Dominicus van der Houff te kennen gevende hoe dat Lenert Claesz.
Rijshouck waard in de Roscam te Wateringen als procuratie hebbende van hem comparant
verkocht heeft aan Jan Dircxsz. Vercrocht te Wateringen een huising en erf gelegen binnen het
dorp van Wateringen en hetzelfde in plaats van waring beloofd heeft te leveren bij willig decreet
van het gerecht van Wateringen volgens de koopvorowaarden d.d. 28-3-1635, welke verkoping
hij comparant bij deze verklaart voor goed en van waarde te houden […].
[9255]
f. 138 d.d. 14-1-1638: De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen bekende verkocht te hebben aan
sr. Andries Jacobsz. van Wouw wonende in ’s Gravenhage omtrent 1,5 hond teelland gelegen in
het ambacht van Wateringen.
[9256]
f. 138v (z.d.): Neeltgen Pietersdr. laatst weduwe van Gerrit Claesz. linnenwever geassisteerd
met Adriaen Gerritsz. haar gekoren voogd in deze, de heer baljuw en weesmeesters van
Naaldwijk als oppervoogden van het nagelaten weeskind van zaliger Lijsbeth Gerritsdr.
geprocreerd bij Adriaen Jansz. metselaar, de voorn. Adriaen Gerritsz., Arent Cornelisz. Bras als
man en voogd van Hilletgen Gerritsdr., Frans Jacobsz. van Lien als getrouwd hebbende
Gerritgen Pietersdr. voormaals weduwe van zaliger Claes Gerritsz., Jan Jaspersz., Cornelis
Jorisz. als man en voogd van Maritgen Jaspersdr. en Adriaen Dircxsz. timmerman als man en
voogd van Arentgen Jaspersdr. bekenden, te weten Neeltgen Pietersdr. voor de helft, de baljuw
en weesmeesters in voorsz. kwaliteit voor een vijfde part in de wederhelft, Adriaen Gerritsz. voor
een gelijk vijfde part, Arent Cornelisz. Bras en Frans Jacobsz. van Lien elk mede voor een vijfde
part, voorn. baljuw en weesmeesters en Adriaen Gerritsz., Arent Cornelisz. Bras en Frans
Jacobsz. van Lien elk in kwaliteit voorsz. te samen voor een tiende part in de wederhelft, Jan
Jaspersz., Cornelis Jorisz. en Adriaen Dircxsz. timmerman te samen voor het resterende tiende
part in de wederhelft, verkocht te hebben aan Sijmon van Catshuijsen schout van Wateringen
een huis, erf en boomgaard in de ban van Wateringen zoals Gerrit Claesz. linnenwever de
voorsz. goederen bezeten heeft.
[9257]
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f. 139v d.d. 10-3-1638: Grietgen Willemsdr. weduwe van Cornelis Willemsz. Broer geassisteerd
met haar zonen en verkoren voogen in deze, Willem Cornelisz. Broer en Claes Cornelisz. Broer
beide voor haar zelf hierin vervangende voor Haesgen Cornelisdr. haar zuster en Willem Florisz.
metselaar als man en voogd van Barbara Cornelisdr. bekenden te samen schuldig te wezen
Sijmon van Catshuijsen rentmeester van de Oude Mannen en Wijven te Naaldwijk een losrente
van 6 car. gld. 5 st. ’s jaars. Tot waarborg een huis en erf in de ban van Wateringen.
[9258]
f. 141 d.d. 30-3-1638: Blazerus Joosten Vos de Hogewerff en Cornelis Jansz. Hensbrouck beide
onze inwoners te kennen gevende dat zij met elkaar hebben geruild land om land met de toegift
van 18 morgen 3 hond bruikwaar toebehorende verschillende eigenaren alles gelegen in de van
van Wateringen, als volgt Blazerus Joosten zal hebben omtrent 11 hond patrimoniaal land en
Cornelis Jansz. Hensbrouck omtrent 1 morgen patrimoniaal land gelegen gemeen met 8 hond
lanad toebehorende de heiligegeestarmen van Naaldwijk met de toegift van de voorsz.
bruikwaarlanden.
[9260]
f. 142v d.d. 30-3-1638: Blazerus Joosten Vos de Hogewerff onze inwoner bekende verkocht te
hebben aan Jacob Pietersz. Tou wonende in de Poeldijk omtrent 11 hond patrimoniaal land
gelegen in het ambacht van Wateringen.
f. 143 d.d. 30-3-1638: Blazerus Joosten Vos de Hogewerff te kennen gevende dat tussen hem
en Jorisgen Willemsdr. zijn overleden huisvrouw testament is gemaakt waarbij blijkt dat de
langstlevende van hen beiden gehoude nis de twee kinderen die zij bij elkaar in huwelijk hebben
geprocreerd te onderhouden volgens het testament gepasseerd voor Jeremias Lammes notaris
te Monster d.d. 10-10-1636. Comparant verbindt voor voldoening van de kinderen moederlijke
erfenis, eerst een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen, boomgaarden en andere plantagie
genaamde De Hogelaen en nog 5 morgen 2 hond 87 roeden eigen land eertijds gekomen van
het convent van St. Aagten te Delft wezende de helft van een strekweer daar de voorsz. woning
ten dele op staat, alles gelegen in de ban van Wateringen. Compareerde mede Cornelis
Willemsz. Bogaert en Cornelis Gerritsz. Back als man en voogd van Meijnsgen Willemsdr. en in
die kwaliteit als voogden van de twee nagelaten weeskinderen van de voorn. Jorisgen
Willemsdr. enn verklaarden tevrende te wezen deze verbintenis.
[9262]
f. 144v d.d. 29-7-1639: Pieter Phillipsz. Heemskerck wonende op Honselersdijk bekende
verkocht te hebben aan Maerten Adriaensz. Duijffhuijs wonende in het ambacht van Naaldwijk 4
morgen vrij eigen allodiaal land gelegen in het ambacht van Wateringen met de vruchten van de
tarwe daarop staande.
f. 145 d.d. 8-6-1638: Cornelis Sijmonsz. onze inwonerbekende verkocht te hebben aan Cornelis
Roelantsz. van der Marel onze inwoner een huis en erf op het oosteinde in het dorp van
Wateringen.
[9263]
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f. 146 d.d. 8-5-1638: Gerrit Thonisz. onze inwoner bekende verkocht te hebben aan Cornelis
Cornelisz. de Bie onze inwoner een erf wezende erfpacht gelegen op het oosteinde van het dorp
van Wateringen.
f. 146v d.d. 8-5-1638 : Jan Thomasz. schoenlapper wonende in ’s Gravenhage bekende
verkocht te hebben aan Gillis Jorisz. van der Meer wonende in de ban van Wateringen een huis
en erf ggelegen in de ban van Wateringen zoals Pieter Gerritsz. en Jonge Maritgen Jaspersdr.
het bezeten hebben.
[9265]
f. 147v: Bijbehorende schuldbrief.
[9266]
f. 148v d.d. 8-5-1638: Cornelis Gerritsz. wonende tussen Wateringen en Kwintsheul in het
ambacht van Monster bekende verkocht te hebben aan Joris Heijnricxsz. schipper te
Wateringen een huising en erf in het dorp van Wateringen, zoals het bewoond werd door
verkopers vader.
[9267]
f. 149v: Bijbehorende schuldbrief.
[9268]
f. 150v d.d. 12-5-1638: Gillis Jorisz. van der Meer wonende in de ban van Wateringen te kenne
vende dat hij zich als principaal borg heeft verbonden, eerst voor Joost Jansz. Vos voor de
betaling van 300 gld. kapitaal toebehorende de heiligegeestarmen van Naaldwijk, nog voor
dezefde Joost Jansz. belangende de betaling van 350 gld. kapitaal toebehorende Anginita van
Corsellis weduwe van mr. Louijs Sleenacker, en voor Jan Jansz. kleermaker te Wateringen voor
de betaling van 100 gld. kapitaal toebehorende de voorn. heiligegeestarmen, en dat hij
comparant schuldig is aan Cornelis Dircxsz. te Wateringen 200 gld. kapitaal, nog aan Olivier
Vrancken Inhouck als oom en bloedvoogd van moederszijde van de nagelaten weeskinderen
van Mees Jorisz. geprocreerd bij Maritgen Vrancken wonende Overmaas een som van 212 gld.
kapitaal, en nog aan de weeskinderen van Grietgen Jorisdr. geprocreerd bij Dirck Cornelisz.
Groenewegen wonende in de Poeldijk 200 gld. kapitaal. Hij verbindt hiervoor eerst een huisje
met 8 hond land daar ten dele het voorsz. huisje op staat gelegen in de ban van Wateringen,
nog 1 morgen land gelegen in de ban van Wateringen, nog het gewas van de vruchten op de
voorsz. landen staande, nog zijn huisraad, inboedel en roerende goederen in zijn huising
wezende.
[9269]
f. 152 22-5-1638: Huijch Adriaensz. Hensbrouck wonende in ’s Gravenhage bekende verkocht te
hebben aan Wouter Pietersz. onze inwoner, eerst een huisin, erf, barg en boomgaard groot
omtrent 1,5 hond land op het oosteinde van het dorp van Wateringen, nog zeker perceel weiland
genaamd de Vlieweijtgens contribuerende in de ongelden voor 89 hond land eertijds gekomen
van St. Angenietenconvent te Delft leggende op het oosteinde van het dorp van Wateringen.
Alles zoals Adriaen Cornelisz. Hensbrouck zijn comparants vader en hij comparant al de voorsz.
goederen bezeten hebben.
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[9270]
f. 153 d.d. 2-2-1638: Pieter Crijnsz. wonende te Voorburg, Lenert Krijnen Coppert wonende in de
Poeldijk, Cornelis Lenertsz. de Haen als man en voogd van Maritgen Krijnen wonende te
Monster en Jan Barentsz. Brings als man en voogd van Jonge Maritgen Krijnen mede
woonachtig te Monster bekenden in het openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Jansz. de
Roo kleermaker wonende in de ban van Wateringen een huis en erf in de ban van Wateringen
zoals Martigen Lambrechtsdr. de voorsz. goederen bezeten heeft (belend o.a. Pleuntgen
Huijbrechtsdr. weduwe Sijmon Lourisz. met huis en erf).
[9271]
f. 154: Bijbehorende schuldbrief.
[9272]
f. 154v d.d. 19-4-1639: Huijch Adriaensz. Hensbrouck wonende in ’s Gravenhage bekende
verkocht te hebben aan Evert Adriaensz. Hensbrouck zijn broeder onze inwoner 3 hond 90
roeden land gelegen in het ambacht van Wateringen in de Nieuw-Wateringveldsepolder.
[9273]
f. 155v (z.d.): Grietgen Willemsdr. weduwe Cornelis Willemsz. Broer geassisteerd met haar
zonen en verkoren voogen in deze, Willem Cornelisz. Broer en Claes Cornelisz. Broer beide
voor haar zelf hierin vervangende voor Haesgen Cornelisdr. haar zuster bekenden, te weten
Grietgen Willemsdr. voor de ene helft, Willem Cornelisz. en Claes Cornelisz. voor haar zelf en
vanwege haar zuster elk voor een derde part in de wederhelft, verkocht te hebben aan Willem
Florisz. metselaar een huis en erf in de ban van Wateringen die zelf het resterende vierde part
nomine uxoris in de wederhelft is toebehorende.
f. 156: Bijbehorende schuldbrief.
[9274]
f. 157 d.d. 24-11-1638: Grietgen Willemsdr. weduwe van Jan Gerritsz. wonende aan Kwintsheul
geassisteerd met haar gekoren voogd in deze bekende verkocht te hebben aan Jacob Pieter
Baerthoutsz. [onze inwoner] een huis en erf gelegen in de ban van Wateringen
[9275]
f. 157v: Bijbehorende schuldbrief.
[9276]
f. 158v d.d. 12-3-1639: Pieter Crijnsz. wonende te Voorburg, Lenert Krijnen Coppert wonende in
de Poeldijk, Cornelis Lenertsz. de Haen als man en voogd van Maritgen Krijnen wonende te
Monster en Jan Barentsz. Brings als man en voogd van Jonge Maritgen Krijnen mede
woonachtig te Monster bekenden getransporteerd te hebben aan Dirck Davitsz. van Borgongen
wonende aan Kwintsheul een bezegelde custingbrief door Cornelis Jansz. de Roo kleermaker
wonende in de ban van Wateringen voor schepenen aldaar gepasseerd inhoudende nog zuivers
903 car. gld.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

[9277]
f. 159v d.d. 27-5-1639: De heer mr. Willem van Nieupoort rentmeester generaal van NoordHolland als procuratie hebbende van de Rekening van Holland en West-Friesland en heeft uit
kracht van dezelfde procuratie uit naam van de Grafelijkheid en Hogere Overheid van Holland
en West-Friesland getransporteerd als vrij allodiaal goed aan de voogden van het nagelaten
dochtertje van Willem Cornelisz. van Rijt 3 morgen land gelegen in het ambacht van
Wateringen, hiervoor van de Grafelijkheid en Hogere Overheid tot een recht leen gehouden en
nu mits het overlijden van de voorn. Willem Cornelisz. van Rijd zonder mannelijke desendenten
nagelaten te hebben aan de Grafelijkheid vervallen en vanwege dezelfde Grafelijkheid aan de
voorsz. voogden ten behoeve van het voorgemelde weeskind verkocht als vrij en allodiaal goed.
f. 160 d.d. 27-5-1639: Gerrit van der Well notaris te Delft als procuratie hebbende van Cornelis
Vranckensz. van Rijt wonende op Honselersdijk, Vranck Cornelisz. van Rijt wonende in het
ambacht van Maasland in de parochie van De Lier, Cornelis Cornelisz. van Rijt wonende in het
ambacht van Schipluiden, Pieter Quirijnsz. van der Burch wonende in Zandambacht, Pieter
Vranckensz. van Adrichem en Leendert Jansz. Langentaem beide wonende in het ambacht van
Maasland, alles bloedvoogden van het nagelaten weeskind van zaliger Willem Cornelisz. van
Rijt en heeft getransporteerd aan zijn hoogheid de prins van Oranje 3 morgen land gelegen in
het ambacht van Wateringen, hiervoor door voorn. Willem Cornelisz. van Rijt van de
Grafelijkheid en Hogere Overheid van Holland en West-Friesland gehouden tot een recht leen.
[9278]
f. 161 d.d. 8-5-1638: Gerrit Thonisz. wonende binnen het dorp van Wateringen bekende
verkocht te hebben aan Jacob Pietersz. Baerthout wonende omtrent Kwintsheul in het ambacht
van Wateringen een boomgaard groot omtrent 1,5 hond land gelegen achter de huising en erf
van de voorn. Jacob Pietersz. Baerthout.
[9279]
f. 162 d.d. 9-6-1640: Cornelis Gerritsz. van Egmont en Phillips Huijbrechtsz. schipper beide
wonende op Honselersdijk in de ban van Wateringen te kennen gevende dat zij met elkaar
geruild hebben huis en erf tegen huis en erf, te weten dat Cornelis Gerritsz. van Egmont in
eigendom zal hebben het huis en erf van Phillips Huijbrechtsz. in de ban van Wateringen […],
waar tegen Phillips Huijbrechtsz. in eigendom zal hebben het huis en erf genaamd ’t
Costershuijs gelegen in de ban van Wateringen.
[9281]
f. 163v d.d. 9-6-1640: Cornelis Gerritsz. van Egmont smid wonende op Honselersdijk in de ban
van Wateringen bekende verkocht te hebben aan sr. Dirck de Milde bewaarder van de warande
en wildernis van zijne hoogheid de Prins van Oranje etc. een huis en erf in de ban van
Wateringen.
f. 164: Bijbehorende schuldbrief.
[9282]
f. 165 d.d. 8-5-1640: De heer baljuw Catshuijsen en de heiligegeestmeesters van Naaldwijk, en
Anganita van Corsellis weduwe van meester Louijs Sleenacker geassiseerd met Johanni
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Cornelli predikant te Naaldwijk haar gekoren voogd in deze, en Dirck Cornelisz. Groenewegen
bekenden verkocht te hebben aan Cornelis Jansz. Hensbroeck wonende op Honselersdijk
omtrent 8 hond land gelegen in de ban van Wateringen gekomen van de Karthuisers buiten Delft
toebehoord hebbened Gillis Jorisz. van der Meer wonende in de ban van Wateringen.
[9283]
f. 165v: Bijbehorende schuldbrief.
[9284]
f. 167 d.d. 8-5-1640: De heer baljuw Catshuijsen en de heiligegeestmeesters van Naaldwijk, en
Anganita van Corsellis weduwe van meester Louijs Sleenacker geassiseerd met Johanni
Cornelli predikant te Naaldwijk haar gekoren voogd in deze, en Dirck Cornelisz. Groenewegen
bekenden verkocht te hebben aan Cornelis Dircxsz. de Hooch wonende op Honselersdijk
omtrent 1 morgen land gelegen in de ban van Wateringen waarvan de ene helft leen en de
wederhelft patrimoniaal land is.
[9285]
f. 168: Bijbehorende schuldbrief. Borg Cornelis Jansz. Hensbroeck woende op Honselersdijk.
[9286]
f. 169 d.d. 9-10-1639: Anthonis Pietersz. schipper wonende in de ban van Wateringen bekende
verkocht te hebben aan de heer schout Sijmon van Catshuijsen een getimmerde schuur, barg
en geboomte in de ban van Wateringen op bruikwaar land toebehorende zijne hoogheid de prins
van Oranje etc.
[9287]
f. 170 d.d. 18-7-1639: Adriaen Jansz. van Adrichem wonende op Honselersdijk bekende
verkocht te hebben aan sr. Nicolaes Cornelisz. van Wou wonende in ’s Gravenhage 6 morgen 4
hond 46 roeden patrimoniaal land gelegen in de ban van Wateringen.
[9288]
f. 171 d.d. 18-2-1640: Allert Jorisz. van der Meer wonende in Naaldwijkerbroek bekende
getransporteerd te hebben aan Dirck Davitsz, van Borgoinge wonende aan de Kwintsheul de
bezegelde custingbrief door Cornelis Jansz. Penning voor schepenen in Wateringen verleden op
10-8-1637 inhoudende zuivers tot last van de voorn Cornelis Jansz. Penning de som van 300
gld.
[9289]
f. 172 d.d. 8-10-1639: Huijch Adriaensz. Hensbroeck wonende in ’s Gravenhage bekende
verkocht te hebben aan Evert Adriaensz. Hensbroeck zijn broeder onze inwoner twee partijen
land gelegen in het ambacht van Wateringen in de Nieuw-Wateringveldsepolder gemeen in een
weer land groot 11 morgen waarvan 7 morgen gekomen zijn van de Abdij van Egmond en de
resterende 4 morgen wezende partimoniaal land, wezende de eerste partij groot omtrent 1
morgen 49 roeden en de tweede partij land is groot omtrent 1 morgen 1 hond 14 roeden.
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[9290]
f. 172v: Bijbehorende schuldbrief.
[9291]
f. 174 d.d. 8-10-1639: Huijch Adriaensz. Hensbroeck wonende in ’s Gravenhage bekende
verkocht te hebben aan Gerrit Adriaensz. Cleij wonende in Rijswijkerhoek twee partijen land
gelegen in het ambacht van Wateringen in de Nieuw-Wateringveldsepolder gemeen in een weer
land groot 11 morgen waarvan 7 morgen gekomen zijn van de Abdij van Egmond en de
resterende 4 morgen wezende partimoniaal land, wezende de eerste partij land groot omrent 1
morgen 3 hond 47 roeden land en de tweede partij land is groot omtrent 1 morgen 1 hond 82
roeden.
[9292]
f. 175: Bijbehorende schuldbrief.
[9293]
f. 176 (z.d.): Cornelis Dircxsz. de Hooch wonende op Honselersdijk bekende verkocht te hebben
aan sr. Dirckde Milde, bosbewaarder van de warande en ‘t wilt van zijne hoogheid omtrent 1
morgen land gelegen in de ban van Wateringen, waarvan de ene helft leen en de wederhelft
patrimoniaal land is. [doorgehaald en bijgeschreven ‘dit verlij staat hierna geregistreerd daarom
hier geroijeerd’]
[9294]
f. 177 d.d. 29-5-1640: Cornelis Jansz. Hensbroeck wonende op Honselersdijk bekende verkocht
te hebben aan Cornelis Vrancken van Rijt mede woonachtig op Honselersdijk omtrent 8 hond
land gelegen in de ban van Wateringen gekomen van de Karthuisers buiten Delft.
[9295]
f. 178 (z.d.): Jan Barentsz. smid wonende in het dorp van Naaldwijk bekende verkocht te
hebben aan de armenmeesters van Wateringen de helft van een vervallen huis en erf in het
dorp van Wateringen (belend ten westen de wederhelft van het voorsz. erf waarop tegenwoordig
een huis getimmerd staat toebehorende Pieter Jansz. zijn comparants zwager). De
armenmeesters zullen het voorsz. vervallen huis doen opbouwen en zijn comparants moeder
mag haar leven lang zonder te betalen in het huis blijven wonen.
[9297]
f. 179v d.d. 9-5-1641: Cornelis Dircxsz. de Hooch wonende op Honselersdijk bekende verkocht
te hebben aan sr. Dirckde Milde, bewaarder van de warande en ‘t wilt van zijne hoogheid
omtrent 1 morgen land gelegen in de ban van Wateringen, waarvan de ene helft leen en de
wederhelft patrimoniaal land is. [zie ook f. 176]
f. 180: Bijbehorende schuldbrief.
[9298]
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f. 181 d.d. 22-6-1640: De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen bekende verkocht te hebben aan
Willem Jansz. van der Geest wonende in de ban van Wateringen een getimmerd huis, schuur,
barg en geboomte in de ban van Wateringen op bruikwaarland toebehorende zijne hoogheid de
prins van Oranje etc.
[9299]
f. 182: Bijbehorende schuldbrief.
[9300]
f. 183 (z.d.): De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen ter eenre en Claes Cornelisz. van Dijck
wonende in de ban van Wateringen ter andere zijde bekenden met elkaar geruild te hebben,
huis en erf tegen huis en erf. De heer baljuw Catshuijsen zal hebben het huis en erf toebehoord
hebbende voorn. Claes Cornelisz. in de ban van Wateringen zoasls Cornelis Willemsz. Broer en
Grietgen Willemsdr. het bezeten hebben. En Claes Cornelisz. van Dijck zal hebben het huis en
erf toebehoord hebbende de voorn. baljuw Catshuijsen in de ban van Wateringen zoals Gerrit
Claesz. linnenwever deze bezeten heeft.
[9301]
f. 184 (z.d.): Claes Cornelisz. van Dijck onze inwoner bekende schuldig te wezen de Oude
Mannen en Wijven te Naaldwijk een losrente van 6 car. gld. 5 st. ’s jaars.
[9302]
f. 185 d.d. 20-11-1641: Sijmon van Catshuijsen baljuw en schout van Naaldwijk, Cornelis
Vranckensz. van Rijt en Jan Jansz. van Foreest weesmeesters aldaar als oppervoogden van de
nagelaten weeskinderen van Sijmon Lourisz. en Ploontgen Huijbrechtsdr. beide zalige in haar
leven woonachtig in de ban van Wateringen bekenden verkocht te hebben aan sr. Dirck de
Milde bosbewaarder van de warande en ’t wilt van zijne hoogheid een huising en erf gelegen op
Honselersdijk in de ban van Wateringen.
[9303]
f. 186: Bijbehorende schuldbrief.
[9304]
f. 187 d.d. 5-12-1640: Jan Maertensz. en Maritgen Adriaensdr. bejaarde dochter beide wonende
aan Kwintsheul bekenden verkocht te hebben aan Maritgen Allertsdr. weduwe IJsbrant Jacobsz.
mede woonachtig aan Kwintsheul een stuk erf gelegen aan Kwintsheul wezende het erf achter
breed 13 roe voeten en land 41 roe voeten.
[9306]
f. 188v d.d. 12-8-1641: Cornelis Jansz. Hensbroeck wonende op Honselersdijk als man en
voogd van Belitgen IJsbrantsdr. voormaals weduwe van Dirck Adriaensz. Berendrecht bekende
verkocht te hebben aan Leenert Adriaensz. van der Salm wonende in Naaldwijkerbroek in de
ban van Wateringen, eerst een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met de
grond daar dezelfde goederen op staat, alles gelegen in naaldwijkerbroek in het ambacht van
Wateringen. Nog de toegift van omtrent 22 morgen bruiklanden. Compareerde mede voorn.
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Leenert Adriaensz. van der Salm en bekende in het kopen van de voorsz. goederen nog tot zijn
last aangenomen te hebben Willem Dircxsz. nagelaten weeskind van Dirck Adriaensz.
Berendrecht en Neeltgen Reijnen beide zaliger te onderhouden conform de uitkoop door voorn.
Belitgen IJsbrantsdr. tegen de broeders van Dirck Adriaensz. Berendrecht en verscheidene
vrienden van het weeskind gedaan d.d. 22-6-1634.
[9307]
f. 190 d.d. 22-5-1641: Vranck Adriaensz. van der Burch onze inwoner als grootvader en voogd
van de nagelaten weeskinderen van zaliger Engeltgen Vrancken geprocreerd bij Jan Heijnricxsz.
Duijvesteijn wonende omtrent Kwintsheul in het ambacht van Moster en de voorn. Vranck
Adriaensz. van der Burch bekenden in voorsz. kwaliteit voor de ene helft en de voorsz.
Duijvesteijn voor de wederhelft verkocht te hebben aan Phillips Claesz. van Rijn onze inwoner,
eerst een woning als huis, schuur, bargen en geboomte staande op bruiklanden, nog de toegift
van 29 morgen 3 hond bruiklanden toebehorende verschillende eigenaren gelegen in
Naaldwijkerbroek in het ambacht van Wateringen strekkende van de Broekweg zuidwaarts op
tot de Zwet toe, nog het gewas van 3,5 morgen tarwe op devoorsz. landen gestaan hebbende in
het jaar 1640.
[9308]
f. 191 d.d. 22-5-1641: Phillips Claesz. van Rijn bekende schuldig te wezen Jan Heijnricxsz.
Duijvesteijn voor de ene helft en de nagelaten weeskinderen van Engeltgen Vrancken
geprocreerd bij de voorn. Jan Heijndricxsz. Duijvesteijn voor de wederhelft de som van 3100 car.
gld. spruitende uit koop van een woning en bruiklanden
[9310]
f. 192v d.d. 27-11-1640: Mees Jansz. Groen onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Dirck Adriaensz. de Hooch wonende in ’s Gravenhage, eerst een woning als huis, schuur,
bargen en geboomte staande aan de Noordweg in het ambacht van Wateringen op de grond
van St. Jansheren te Haarlem, nog 14 hond land gelegen in het ambacht van Wateringen
wezende erfhuur, nog 1 morgen patrimoniaal land gelegen in het ambacht van Wateringen, en
nog de toegift van 26 morgen bruiklanden gelegen in het ambacht van Wateringen.
[9311]
f. 193v (z.d.): Pieter Doe van Ockenburch wonende in het baljuwschap van Naaldwijk bekende
verkocht te hebben aan Cornelis Gerritsz. van Egmont smid op Honselersdijk een huis en erf in
de ban van Wateringen.
f. 194: Bijbehorende schuldbrief.
[9313]
f. 195v d.d. 26-11-1640: De heer commies Johan Verlair wonende in ’s Gravenhage en Pieter
Doensz. van Ockenburh wonende in het baljuwschap van Naaldijk te kennen gevende dat zij
met elkaar geruild hebben land om land. De heer commies Verhair zal hebben twee partijen land
toebehoord hebbende voorn. Pieter Doensz. van Ockenburch, de eerste partij groot omtrent 1,5
morgen vrij eigen patrimoniaal land gelegen in het ambacht van Wateringen en de tweede partij
groot omtrent 2 hond eigen land wezende het dijkje gelegen in het ambacht van Wateringen.
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Pieter Doensz. van Ockenburch zal hebben 2 morgen 84 roeden geestelijk land toebehoord
hebbende de heer commies Johan Verhair gelegen in het ambacht van Wateringen.
[9314]
f. 197 d.d. 4-5-1641: Phillips Claesz. van Rijn wonende in Naaldwijkerbroek bekende verkocht te
hebben aan Willem Jorisz. mede woonachtig in Naaldwijkerbroek een woning als huis, bijhuis,
schuur, bargen, geboomte met de toegift van omtrent 6 morgen bruikwaar waarop ten dele de
voorsz. woning staat, gelegen in de ban van Wateringen.
[9315]
f. 197v: Bijbehorende schuldbrief.
[9316]
f. 199 d.d. 10-8-1641: Grietgen Adriaensdr. weduwe van Doe Adriaensz. onze inwoonster
geassisteerd met haar gekoren voogd in deze bekende verkocht te hebben aan Engel Doensz.
linnenwever haar zoon mede onze inwoner een erf land 11 roe 8 voet en breed 1 roe 7 voet
gelegen in het dorp van Wateringen op het oosteinde.
[9317]
f. 199v d.d. 28-1-1641: Huijch Adriaensz. Hensbroeck wonende in ’s Gravenhage bekende
verkocht te hebben aan de heer commissaris Cornelis Hogenhoeck mede woonachtig in ’s
Gravenhage twee partijen land gelegen in het ambacht van Wateringen in de NieuwWateringsveldsepolder gemeen in een weer land groot 11 morgen waarvan 7 morgen gekomen
zijn van de Abdij van Egmond en de resterende 4 morgen wezende patrimoniaal land, de eertse
partij land groot omtrent 1 morgen 3 hond gelegen als voren en de tweede partij land groot
omtrent 1 morgen gelegen als voren.
[9318]
f. 200v: Bijbehorende schuldbrief.
[9319]
f. 201v (z.d.) : Cornelis Gerritsz. wonende omtrent Kwintsheul in het ambacht van Monster
bekende verkocht te hebben aan Barbara Gerritsdr. zijn zuster weduwe van Joost Pietersz.
kleermaker wonende te Wateringen een kamer staande an de huising van Joris Heijnricxsz.
schipper binnen het dorp van Wateringen voor aan ’s Herenstraat.
[9320]
f. 202v d.d. 20-4-1641: Jacob Schalcx van Dongen ijzerkramer wonende binnen de stad Delft als
getrouwd hebbende Cornelia Dircx Houtijnsdr. bekende verkocht te hebben aan de heer Aernout
van Beresteijn en Lambrecht d’Overschie als voogden van juffrouw Volckera Dircxsdr. van
Beresteijn 6 morgen 1 hond 2 roeden land gelegen in twee kampen naast elkaar in de
Broekpolder in het ambacht van Wateringen, daarvan de oostelijke kamp groot wezende 4
morgen 1 hond 20 roeden begrepen in de brief van opdracht d.d. 13-4-1504 ten behoeve van
Joost Dircxsz. in den Houtijn gedaan, en de westelijke kamp groot 1 morgen 582 roeden
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begrepen in de brief van opdracht d.d. 2-6-1512 mede ten behoeve van de voorn. Joost Dircxsz.
in den Houtijn gedaan.
[9321]
f. 204 d.d. 19-4-1641: Heinrick Pietersz. van der Beeck wonende binnen het dorp van
Wateringen bekende schuldig te wezen aan de weduwe van Hillebrant Jacobsz. van Wou
boekenbindster wonende in ’s Gravenhage een losrente van 6 car. gld. 5 st. ’s jaars.
[9323]
f. 205v d.d. 4-5-1641: Adriaen Jansz. van Cuwenhoven wonende te Voorburg bekende verkocht
te hebben aan Willem Cornelisz. Broer wonende binnen het dorp van Wateringen een huis en
erf binnen het dorp van Wateringen op het oosteinde.
f. 206 d.d. 22-12-1640: Cornelis Sijmonsz. van der Meer wonende op Honselersdijk bekende
verkocht te hebben aan sr. Johan Huwet wonende in ’s Gravenhage 7 hond patrimoniaal land
gelegen in de ban van Wateringen.
[9324]
f. 206v d.d. 8-4-1641: Adriaen Bartelsz. Valck onze inwoner bekende met goedvinden van
Geertgen Krijnen van der Burch zijn huisvrouw, Bartel Dircxsz. Valck zijn vader beide mede
present, verkocht te hebben aan Willemina Sas weduwe van Dirck Bort in zijn leven klerk ter
Griffie van de Staten Generaal zijn comparants woning als huis, bijhuis, schuur, bargen,
boomgaarden met de navolgende percelen van landen, alles gelegen in het ambacht en de
heerlijkehid van Wateringen zowel in de Wippolder als ook in de polder van Nieuw-Wateringveld,
als eerst 3 morgen 4 hond 53 roeden eigen patrimoniaal land, nog twee partijen patrimoniaal
land de ene groot groot 1 morgen 36 roeden en de andere wezende en weitje groot 98 roeden,
en nog meer partijen.
[9326]
f. 208v (z.d.) : Anthonis Jansz. van Alenburch wonende binnen de stad Delft als voogd van
Maritgen Jorisdr. minderjarig kind van wijlen Joris Jorisz. de Jonge en Floortge Leenertsdr. in
haar leven woonachtig op Honselersdijk bekende ontvangen te hebben uit handen van Johan
Huwet solliciteur wonende in ’s Gravenhage de som van 105 gld. en dat bij overwijzing vanwege
Cornelis Sijmonsz. van der Meer geseijt Bouman voldaan te zijn over koop van 7 hond land door
de voorn. Huet van dezelfde Van der Meer gekocht gelegen in de ban van Waterigen recht
tegenover Huets woning.
[9327]
f. 209v d.d. 7-2-1641: Corstiaen Jansz. timmerman wonende binnen het dorp van Wateringen
bekende schuldig te wezen aan de armenmeesters van Wateringen een losrente van 9 car. gld.
7 st. 8 pen. ’s jaars.
[9328]
f. 210v (z.d.): Willem Cornelisz. onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de
armenmeesters van Wateringen een losrente van 6 car. gld. 5 st. ’s jaars.
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[9329]
f. 212 d.d. 27-6-1641: De heer Aernout van Beresteijn, Pieter Roonaert en Dirck van der Dussen
hierin vervangende Pieter Willemsz. van der Houff, Anthonis van der Ghijsen en Dirck van
Schilperoot haar mede confraters in officio regenetn van het weeshuis binnen de stad Delft
bekenden verkocht te hebben aan zijne hoogheid de prins van Oranje etc. de nombre van 3
morgen 3 hond89 roeden patrimoniaal land zijnde teelland gelegen bewesten de lan voor het
Huis van Honselersdijkin de ban van Wateringen.
[9330]
f. 213 d.d. 7-6-1641: De heer Sijmon van Catshuijsen baljuw, Cornelis Vrancken van Rijt en Jan
Jansz. van foreest weesmeesters te Naaldwijk als oppervoogden van de nagelaten
weeskinderen van Cornelis Maertensz. Roscam en Maritgen Pietersdr. beide zaliger in haar
leven woonachtig te Naaldwijk, Pouwels Maertensz. Roscam wonende te Rijswijk, Roelant
Pietersz. van der Marel wonende te Wateringen omen en bloedvoogden van de voorn.
weeskinderen van vaderszijde, Heijnrick Pietersz. en Wijnant Heijnricxsz. beide wonende in het
ambacht van de Kethel, en Anthonis Leenertsz. van Vijverberch wonende in de heerlijkheid van
Naaldwijk omen en bloedvoogden van moederszijde van de voorn. weeskinderen bekende in het
openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Roelantsz. van der Marel onze inwoner 1 morgen 5
hond 15 roeden klooster eigen land gelegen in het ambacht van Wateringen in de NieuwWateringveldsepolder.
[9331]
f. 213v: Bijbehorende schuldbrief.
[9332]
f. 215 d.d. 14-6-1641: Cors Jansz. timmerman onze inwoner bekende schuldig te wezen Pieter
Reijersz. Slachtoe houtkoper binnen Delft een losrente van 40 car. gld. Tot waarborg zijn huis en
erf daarin hij tegenwoordig woonachtig is binnen het dorp van Wateringen op het oosteinde.
[9334]
f. 216v d.d. 10-5-1642: Jan Maertensz. van Breemen wonende op ’t Schie en bekende verkocht
te hebben aan Lijsbet Herpersdr. weduwe van Maerten Jansz. van Breemen wonende aan
Kintsheul een huis en erf aan Kwintsheul.
[9335]
f. 217v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 218 d.d. 10-4-1641: Maritgen Cornelisdr. weduwe Gerrit Jansz. timmerman wonende in ’s
Gravenhage geassisteerd met mr. Gerrit Beniers haar gekoren voogd in deze, Adriaen
Cornelisz. Vernoot als man en voogd van Aechgen Cornelisdr. voor hem zelf en vervangende
voor Crijntgen Cornelisdr. jonge dochter wonende in ’s Gravenhage en Ariaentge Pietersdr.
jonge dochter wonende te Wateringen, alle erfgenamen van Cornelis Heijnricxsz. Appelman en
Maritgen Jansdr. in haar leven geechte man en wijf woonachtig te Wateringen en bekenden
verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz. de Jonge Bij onze inwoner een huis, erf en
boomgaard gelegenen binnen het dorp van Wateringen aan de zuidzijde van de Heerweg.
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Verwijst naar oude decreetbrief waarbij blijkt dat Cornelis Heijnricxsz. de voorsz. goederen bij
brief van decreet geleverd zijn d.d. 19-4-1606.
[9336]
f. 219: Bijbehorende schuldbrief.
[9337]
f. 220 d.d. 7-6-1641: De heer baljuw van Naaldwijk Sijmon van Catshuijsen, Cornelis Vrancken
van Rijt en Jan Jansz. van Foreest weesmeesters aldaar als oppervoogden van de nagelaten
weeskinderen van Cornelis Maertensz. Roscam en Maritgen Pietersdr. beide zaliger in haar
leven woonachtig te Naaldwijk, Pouwels Maertensz. Roscam wonende te Rijswijk, Roelant
Pietersz. van der Marel wonende te Wateringen omen en bloedvoogden van de voorn.
weeskinderen van vaderszijde, Heijnrcik Pietersz. en Wijnant Heijnricksz. beide wonende in het
ambacht van de Kethel en Anthonis Leenertsz. van Vijverberch wonende in Naaldwijk omen en
bloedvoogden van moederszijde van de voorsz. weeskinderren bekenden verkocht te hebben
aan Dirck Jansz. Houtijn wonende in ’s Gravenhage 2 morgen 3 hond 3 roeden klooster eigen
land wezende weiland gelegen in ht ambacht van Wateringen in de Oude-Wateringveldsepolder.
[9339]
f. 221v : Bijbehorende schuldbrief.
[9340]
f. 223 d.d. 10-8-1641: Pieter Doensz. van Ockenburch wonende in het baljuwschap van
Naaldwijk bekende dat hij zijn drie kinderen in de echt geprocreerd bij Gerritgen Cornelisdr. zijn
overleden huisvrouw uitgekocht heeft van haar moederlijke erfenis volgens de uitkoopcedulle:
“Condities volgens dewelke Joris Cornelisz. van der Molenwerff, Cornelis Cornelisz. van der
Molenwerff gebroeders van Gerritgen Cornelisdr. zaliger huisvrouw was vanPieter Doensz. van
Ockenburch en dus omen en voogden van de nagelaten kinderen van de voorn. Gerritgen
Cornelisdr. geteeld bij dezelfde Pieter Doensz. geassisteerd met Pieter Adamsz. van Dijck en
Arijen Pietersz. van der Beeck ter eenre en voorsz. Pieter Doensz. Ockenburch als vader en
mede voogd van zijn kinderen geassisteerd met Pieter Huijgensz. van der Valck, Blaeserus
Joosten Vos de Hogewerff en Jeremias Lammes notaris ter andere zijde met elkaar zijn
geaccordeerd vanwege de voorn. kinderen bewijs en moederlijke erfenis, te weten dat Pieter
Doensz. zal blijven boedelhouder van al de goederen en schulden en zal zijn voorn. drie
kinderen te weten Doen Pietersz. nu oud omtrent 14 jaar, Geertgen Pietersdr. nu oud omtrent 12
jaar en Joris Pietersz. nu oud omtrent 10 jaar opvoeden en elk bij mondigheid of huwelijk
uitreiken de som van 7000 gld. Gedaan 20-3-1637.” Comparant verzekert het voorsz. op eerst
een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte staande ten dele op 14 hond eigen
land gelegen in het ambacht van Wateringen (belend o.a. de weduwe en kinderen van Vranck
Adriaensz. van der Burch), nog 2 morgen 2 hond 70 roeden patrimoniaal land gelegen in het
ambacht van Wateringen, nog op 13 hond eigen kloosterland gelegen in de OudeWateringveldsepolder, nog op 13 hond eigen kloosterland gelegen als voren, nog op 5 morgen 1
hond eigen land gelegen als voren waarin begrepen is 3 morgen leenland en 13 hond
kloosterland, nog op een kamp eigen land gelegen als voren groot 12 morgen, nog op 3 morgen
3 hond eigen land gelegen als voren, nog op 9 morgen 2 hond eigen land gelegen in het
ambacht van Wateringen in een kamp van 22 morgen., nog op een kamp eigen land groot 8
morgen gelegen in voorsz. ambacht, nog op 4 morgen 5 hond eigen land gelegen als voren
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waarin begrepen en gelegen is 1 morgen 5 hond kloosterland, nog op 1 morgen 4 hond eigen
land gelegen als voren, nog op 2 morgen 84 roeden geestelijk land gekomen van de heer
commies Johan Verhair gelegen in het ambacht van Wateringen.
[9342]
f. 225 d.d. 12-2-1639: Cornelis Cornelisz. de Bie onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
het nagelaten weeskind van zaliger Jannitgen Jansdr. geprocreerd bij Cornelis Gerritsz. van
Schuijlenburch genaamd Gerrit Cornelisz. van Schuijlenburch een losrente van 20 car. gld. ’s
jaars. Af te lossen met 400 car. gld. en ook tot vermaning van schout en gerecht van Rijswijk als
oppervoogden van het weeskind.
[9343]
f. 226 d.d. 8-6-1642: Willem Willemsz. Hogewerff onze inwoner als man en voogd van Jannitgen
Pietersdr. voormaals weduwe van Jan Engelsz. in zijn leven schipper te Wateringen bekende
verkocht te hebben aan Engel Jansz. van der Slangh mede onze inwoner, eerst een huis en erf
genaamd de Swan in het dorp van Wateringen, en nog twee marktschuiten met alle toebehoren
vandien en de nering aan de voorsz. schuiten wezende.
[9344]
f. 227: Bijbehorende schuldbrief. Verwijst naar de uitkoop van zijn vaders erfenis. Hij belooft te
betalen aan zijn drie broeders zoals in de uitkoopcedulle is vermeld d.d. 5-3-1637. Verwijst naar
de twee jongste kinderen van zaliger Jan Engelsz. die hij geprocreerd heeft bij Jannitgen
Pietersdr.
[9346]
f. 228v d.d. 4-5-1641: Jan Pietersz., Arijen IJsaacxsz. van der Hout als man en voogd van
Adewij Pietersdr. en Pieter Engelsz. Valck als man en voogd van Neeltgen Pietersdr. in die
kwaliteit voor hen zelf en zich sterk makende voor Pieter Pietersz., en Pouwels Cornelisz. van
der Marel als man en voogd van zijn huisvrouw in die kwaliteit als oom en voogd en mr. Gerrit
Beniers als mede voogd van Abraham Pietersz., Joost Pietersz., Pietertge Pietersdr., Maritgen
Pietersdr., Sara Pietersdr. en Engel Pietersz. alle zes onmondige kinderen van Pieter Joosten
van der Leeu geprocreerd bij Grietgen Jansdr. bekenden verkocht te hebben aan Jacob
Cornelisz. Valck onze inwoner, eerst een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en een
boomgaard gelegen in het ambacht van Wateringen bij de Sammersbrug op bruiklanden
toebehorende de Abdij van Leeuwenhorst, nog de toegift van 35 morgen bruiklanden
toebehorende de voorsz. abdij van Leeuwenhorst, en nog al het bezaaide en hetgeen nog
bezaaid zoude mogen worden in het jaar 1640 op de voorsz. bruiklanden, en verschillende
andere roerende goederen zoals gespecificeerd in de koopvoorwaarden d.d. 10-11-1640. Koper
mag ook het land gelegen bij de Wipmolen toekomende juffrouw Mechtelt van Wou weduwe van
Hillebrant Jacobsz. wonende in ’s Gravenhage tot zijn believen huren. Idem het stuk hooiland
gelegen in de Westeskamp toekomende Pieter Joosten van der Leeu.
[9347]
f. 230 (z.d.) : Louris Cornelisz. Ocxhoorn onze inwoner hebbende procuratie voor schepenen
van Wateringen d.d. 10-11-1634 van Reijnier Gerritsz. linnenwever te Wateringen bekende
opgedragen te hebben aan Pieter Pietersz. kleermaker te Wateringen een huis en erf in de
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Vleerstraat in het dorp van Wateringen, zoals Heijnrick Claesz. dekker en voorn. Reijnier
Gerritsz. het bezeten hebben.
[9349]
f. 231v: Bijbehorende schuldbrief.
[9350]
f. 232v: d.d. 4-5-1641 Jan Pietersz., Pieter Engelsz. Valck als man en voogd van Neeltgen
Pietersdr. in die kwaliteit voor hem zelf en vervangende voor Pieter Pietersz. wonende te Delft
en Arijen IJsaacxsz. van der Hout als man en voogd van Adewij Pietersdr., en Pouwels
Cornelisz. van der Marel als man en voogd van zijn huisvrouw en in die kwaliteit als oom en
voogd, item mr. Gerrit Bamens? als mede voogd van Abraham Pietersz., Joost Pietersz.,
Pietetrgen Pietersdr., Maritgen Pietersdr., Sara Pietersdr. en Engel Pietersz. alle zes onbejaarde
kinderen van Pieter Joosten van der Leeu geprocreerd bij Grietgen Jansdr. bekenden verkocht
te hebben aan Wouter Pietersz. onze inwoner omtrent 1 morgen 3 hond weiland gelegen in het
ambacht van Wateringen in de Nieuw-Wateringvedsepolder.
[9351]
f. 233v (z.d.): Comp. Cornelis Cornelisz. de Bij te kennen gevende dat voorgaande verkopers
[Jan Pietersz. etc.] hadden verkocht aan Wouter Pietersz. wonende in het dorp van Wateringen
omtrent 1 morgen 3 hond weiland gelegen in het ambacht van Wateringen in de NieuwWateringveldsepolder. Omdat hij comparant is van de maagschap van de voorn. verkoper
daarom verklaarde hij de koop van hetzelfde land te naasten. Wouter Pietersz. compareert
mede en accepteert de naasting.
[9352]
f. 235 d.d. 1-6-1642: Joris Heijnricxsz. schipper onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de
armmeesters in Wateringen een losrente van 12 car. gld. 10 st ’s jaars.
[9353]
f. 236 (z.d.) : Cornelis Vrancken van Rijt wonende op Honselersdijk bekende verkocht te hebben
aan zijne hoogheid de prins van Oranje etc. 193 roeden land gelegen in de ban van Wateringen.
[9354]
f. 237 d.d. 13-10-1641: Heijnrick Pietersz. Menheer wonende in het ambacht van Naaldwijk en
Pieter Arentsz. van der Voijs wonende op Maassluis bekende verkocht te hebben aan Cornelis
Gerritsz. van Egmondt smid op Honselersdijk een derde part van een huis en erf in de ban van
Wateringen hen comparanten bij erfenis aangekomen van zaliger Dirck Pietersz. in zijn leven
woonachtig in ’s Gravenhage waarvan twee resterende derde parten de voorn. egmont zelf zijn
toebehorende, zoals Adriaen Pietersz. Casteleijn het bezeten heeft.
[9355]
f. 237v d.d. 13-11-1641: Mr. Jacob Hamel advocaat van der West-Indische Compagnie bekende
verkocht te hebben aan jonker Cornelis Sandeling 3 morgen land hem aangekomen bij kaveling
uit de boedel van mr. Gerrit Hamel in zijn leven advocaat van het land van Utrecht zijn zaliger
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vader van 9 morgen gelegen in Naaldwijkerbroek in de woning eertijds genaamd Cois
Heijnricxsz. woning die Adriaen Huijgen verkocht heeft aan Claes Maertensz. weleer toebehoord
hebbende Claes Cornelisz. Beaumont gemeen met andere 6 moorgen aankomende de voorsz.
Claes Cornelisz. zusters en voorts met het klooster van Loosduinen in een weer land groot 16
morgen volgens de brieven d.d. 5-6-1604 en de brief van decreet van het Hof van Holland d.d.
22-9-1605.
[9356]
f. 238v d.d. 28-1-1642: Pouwels Cornelisz. van der Maerel onze inwoner bekende verkocht te
hebben aan Cornelis Pietersz. Bruijn en Arijen Joachumsz. beide wonende te Wateringen een
huising, erf en boomgaard binnen het dorp van Wateringen in de Vleerstraat (belend o.a.
Neeltgen Heijnrixdr. weduwe van Pieter Jansz. Bruijn).
f. 239: Bijbehorende schuldbrief.
[9357]
f. 240 d.d. 4-11-1642: Jacob Cornelisz. van der Valck onze inwoner bekende schuldig te wezen
aan de nagelaten weeskinderen van Pouwels Arientsz. Verheul geprocreerd bij Lijsbeth
Heijndricxsdr. een jaarlijkse losrente van 40 car. gld. ’s jaars.
[9358]
f. 241 d.d. 31-5-1642: Vranck Cornelisz. van Rijt wonende in De Lier bekende verkocht te
hebben aan Johan van der Haer commies ter generaliteits financië, Nicasius Hanneman
burgemeester en Jacob Snels oud schepen van ’s Gravenhage allen vaders en regenten van
het weeshuis van ’s Gravenhage een partij zowel wei- als teelland gelegen in vijf kampen aan
elkaar in het ambacht van Wateringen in de Nieuwe Broekpolder te samen groot 8 morgen 62
roeden 6 voeten land eertijds gekomen van de Abdij van Leeuwenhost en hem comparant
aangekaveld uit de boedel van zaliger Phijllips IJsbrantsz. Heemskerck en Neeltien Pietersdr.
zijn comparants huisvrouwen vader en moeder volgens de kaveling d.d. 11-5-1642.
[9360]
f. 242v d.d. 10-5-1642: Willem Willemsz. Hogewerff onze inwoner bekende in het openbaar
verkocht te hebben aan Adriaen Bartholomeeusz. Valck onze inwoner omtrent 2 morgen 3 hond
teelland gelegen in het ambacht van Wateringen in de Wippolder.
[9361]
f. 243v d.d. 10-5-1642: Willem Willemsz. Hogewerff onze inwoner bekende verkocht te hebben
aan Roelant Pietersz. van der Maerel onze inwoner, eerst een woning als huis, bijhuis, schuren,
bargen, boomgaarden en geboomte met 5 morgen eigen land daar dezelfde woning op het
oosteinde van het dorp van Wateringen ten dele op staat, nog een jonge boomgaard genaamd
Woninckgens Boomgaert mede aan de voorsz. woning gelegen wezende eigen land daar de
woning op staat. Nog 1,5 morgen zowel wei- als teelland gelegen gemeen in een kamp land
groot 8 morgen.
[9363]
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f. 245v d.d. 8-6-1642: Engel Jansz. van der Slangh schipper te Wateringen bekende schuldig te
wezen Nicolaes Pietersz. van Ruijven brouwer in de Witten Osch te Delft de som van 480 car.
gld. 4 st. ter zake van geleverde bieren.
[9364]
f. 247 d.d. 3-5-1642: Gerit Jansz. Soon wonende aan de Gaag in Maasland bekende verkocht te
hebben aan Cornelis Cornelisz. van Rijn wonende op Honselersdijk 2 morgen kloosterland
leggende gemeen in 16 hond land gekomen van de Abdij van Loosduinen gelegen in het
ambacht van Wateringen
[9365]
f. 248 d.d. 28-6-1642: Adriaen Joachumsz. Sonnevelt onze inwoner bekende verkocht te hebben
aan Heijnrick Pietersz. kleermaker wonende binnen het dorp van Wateringen een erf gelegen
binnen het dorp van Wateringen breed 20 roede voeten.
[9366]
f. 249 d.d. 28-6-1642: Adriaen Joachumsz. Sonnevelt onze inwoner bekende verkocht te hebben
aan Aeltgen Sijmonsdr. wonende in het dorp van Wateringen een erf gelegen binnen het dorp
van Wateringen waarop de voorsz. Aeltgen Sijmonsdr. een huis zal mogen timmeren dat binnen
de muren breed moet blijven 12 roeden voeten en aan wederzijde van de muren 7 duimen erf
ten behoeve van de drop.
[9367]
f. 250 d.d. 7-12-1642: Jacob Leendertsz. ’t Jong voor hem zelf, Louris Cornelisz. Oxhooren en
Roelant Pietersz. van der Marell beide als testamentaire voogden van de nagelaten
weeskinderen van zaliger Maritgen Cornelisdr. geprocreerd bij Jacob Leendertsz. voorsz.
bekenden verkocht te hebben aan Dirck Jansz. Houthijn wonende in ’s Gravenhage 2 morgen
vrij hooi- of weiland gelegen in het ambacht van Wateringen in de Oude-Wateringveldsepolder.
[9368]
f. 250v d.d. 14-12-1642: Sr. Dirck de Mijlde bewaarder van de warande en ’t wilt van zijne
hoogheid bekende verkocht te hebben aan Cornelis Vrancken van Rijt wonende op
Honselersdijk omtrent 1 morgen land waarvan de ene helft is leen en de andere helft
patrimoniaal land, gelegen in de ban van Wateringen.
[9369]
f. 251v d.d. 11-10-1642: Jacob Leenertsz. ’t Jongh voor hem zelf, Louris Cornelisz. Oxhooren en
Roelant Pietersz. van der Marell beide als testamentaire voogden van de nagelaten
weeskinderen van zaliger Maritgen Cornelisdr. geprocreerd bij Jacob Leendertsz. voorsz.
bekenden verkocht te hebben aan Cornelis Pouwelsz. van der Lelij wonende in het ambacht van
Wateringen 2 morgen 3 hond 50 roeden weiland gelegen in het ambacht van Wateringen.
[9370]
f. 252v: Bijbehorende schuldbrief.
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[9371]
f. 253v: Nog een bijbehorende schuldbrief.
[9372]
f. 254v .d. 11-10-1642: Jacob Leenertsz. ’t Jongh voor hem zelf, Louris Cornelisz. Oxhooren en
Roelant Pietersz. van der Marell beide als testamentaire voogden van de nagelaten
weeskinderen van zaliger Maritgen Cornelisdr. geprocreerd bij Jacob Leendertsz. bekenden
verkocht te hebben aan Cornelis Pouwelsz. van der Lelij wonende in het ambacht van
Wateringen 2 morgen roeden vrij eigen hooi- of weiland gelegen in het ambacht van Wateringen
in de Oude-Wateringveldsepolder.
[9373]
f. 255v d.d. 7-4-1643(!): Dirck Jorisz. van Adrichem brouwer in de brouwerij van de Slangh te
Delft bekende verkocht te hebben aan Jan Damen Oosterveen wonende in Naaldwijkerbroek
een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met 1 morgen land leggende gemeen
met 4 morgen 3 hond door de comparant heden aan juffrouw Bams in ’s Gravenhage
opgedragen en nog met 5 morgen 3 hond toekomende de advocaat Vermeer in ’s Gravenhage,
uitbrengende te samen 11 morgen op een gedeelte vandien de voorn. woning is staande,
gelegen in Naadwijkerbroek.
f. 256 d.d. 23-2-1643(!): Dirck Jorisz. van Adrichem brouwer in de brouwerij van de Slangh te
Delft bekende verkocht te hebben aan juffrouw Josijnna van der Hooch weduwe van hee3
Flores Bam wonende in ’s Gravenhage 4 morgen 3 hond land gemeen met 5 morgen 3 hond
toekomende toekomende de advocaat Vermeer in ’s Gravenhage en nog met 1 morgen door de
comparant heden aan Jan Damen Oosterveen wonende in Naaldwijkerbroek met de woning
daarop staande opgedragen, gelegen in Naadwijkerbroek, zoals begrepen in de decreetbrief van
het Hof van Holland d.d. 12-2-1643.
[9374]
f. 257 d.d. 28-2-1643: Engel Jansz. van der Slangh schipper te Wateringen bekende schuldig te
wezen Dirck Jorisz. van Adrichem brouwer te Delft eerst de som van 282 gld. ter zake van
geleverde bieeren, nog 240 gld. 2 st. die voorn. Dirck Florisz. van Adrichem vanwege de
comparant heeft aangenomen te betalen aan de brouwer in Den Witten Osch te Delft ter zake
als voren, en nog 100 gld. die dezezlfde Van Adrichem vanwege de comparant heeft
aangenomen te betalen aan de brouwer in de Drie Bellen te Delft ter zake als voren, belopende
te samen 822 gld. 2 st., en aan Jan Dircksz. Vercrocht te Wateringen 240 car. gld. door voorn.
Verkrocht vanwege de comparant aangenomen te betalen aan de voorsz. brouwer in Den Witten
Osch te Delft ter zake als voren, nog aan dezelfde Vercrocht 100 dir de voorn. Vercrocht
vanwege de comparant heeft aangenomen te betalen aan de brouwer te Delft in De Drie
Croonen ter zake als voren, en nog aan voorn. Vercrocht 97 gld. die hij Vercrocht vanwege de
comparant heeft aangenomen te betalen aan de brouwer in ’t Croonen te Delft ter zaka als
voren, belopende deze sommen aangaande Jan Vercrocht 436 gld. 2 st.
[9376]
f. 258’ d.d. 24-1-1643: Willem Pietersz. Buijs onze mede broeder in officie bekende schuldig te
wezen aan de twee nagelaten weeskinderen van Dirck Cornelisz. Menheer en Hester Pietersdr.
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genaamd Cornelis en Willem Dircksz. Menheer de som van 3957 gld. 8 st. 2 pen. ter zake van
het sluiten van het door hem comparant sluiten van de rekening ten behoeve van de voorsz.
kinderen d.d. 1642.
[9377]
f. 258’v d.d. 13-12-1642: Willem Pietersz. Buijs onze mede broeder in officie bekende schuldig
te wezen aan zijn kinderen in echt geprocreerd bij zaliger Maritgen Dircksdr. zijn laatse
overleden huisvrouw de som van 3000 gld. en voor ieder kind 200 gld. bij huwelijk volgens de
uitkoop daarvan gedaan. Hij verbindt hiertoe, eerst zijn woning, huising en erf met nog 6 morgen
land daar de voorsz. woning op staat, item nog 11 hond leenland, item nog 11 hond eigen land.
[9378]
f. 259v d.d. 22-2-1643: Cunira Claesdr. weduwe van Pieter Jacobsz. timmerman wonende in het
dorp van Wateringen te kennen gevende hoe dat zij met haar zoon Cornelis Pietersz.
timmerman ten huwelijk heeft gegeven de helft van een huis en erf in het dorp van Wateringen
met de helft van het timmermansgereedschap in de winkel van de voorsz. huising wezende ter
eenre, Jan Pietersz. Timmers notaris wonende in ’s Gravenhage, Cornelis Roelantsz. van der
Marel als man en voogd van Maritgen Pietersdr., Cornelia Pietersdr. daarvan Jan Roelantsz.
van der Marel de man en voogd van is, en Margarita Pietersdr. geassisteerd met voorn. Jan
Pietersz. Timmers haar gekoren voogd in deze ter andere zijde bekenden verkocht te hebben
aan voorn. Cornelis Pietersz. timmerman vier vijfde parten in de wederhelft van het voorsz. huis
en erf met vier vijfde parten in de wederhelft van het voorsz. timmermansgereedschap waarvan
het resterende vijfde part de voorn. Cornelis Pietersz. zelf is toebehorende, alles zoals voorn.
Pieter Jacobsz. en Cunira Claesdr. deze goederen bezeten hebben.
[9379]
f. 260v d.d. 29-5-1643: Anthonis Beijndorp secretaris en rentmeester van de kerk van Warmond
en de rato caverende voor de kerkmeesters aldaar bekende getransporteerd te hebben aan
Herbert Vosmaer notaris in ’s Gravenhage 1 morgen 3 hond land in twee verschillende partijen
gelegen aan ded Kwintsheul in het ambacht van Wateringen, waarvan het ene stukje (weiland
zijnde) groot is 4 hond en de resterende 5 hond (teelland zijnde) mede gelegen op zichzelf.
[9380]
f. 261v: Bijbehorende schuldbrief.
[9381]
<hier versprint de folionummering per abuis van f. 262 naar f. 273>
f. 272v d.d. 30-5-1643: Sijmon van Catshuijsen baljuw van Naaldwijk en Jan Jansz. van Foreest
weesmeester aldaar als oppervoogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Ariaentgen
Govertsdr. geprocreerd bij Arijen Cornelisz. Pieter Schouten van Rjn, Leendert Govertsz. visser,
Jan Govertsz. visser beide wonende te Nootdorp en Claes Cornelisz. van Teijdingerbrouck als
bloedvoogden van de voorn. kinderen en Phillips Claesz. van Rijn voor hem zelf bekenden, te
weten de voogden voor de helft en Phillips Claesz. van Rijn voor de wederhelft, verkocht te
hebben aan Heijndrick Claesz. van Rijn een woning als huis, bijhuis, schuur, bergen en
geboomte met de toegift van 29 morgen 3 hond bruiklanden toebehorende verschillende
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eigenaren, gelegen in Naaldwijkerbroek in het ambacht van Wateringen waarop ten dele de
voorsz. woning is staande.
[9382]
f. 273v d.d. 30-5-1643: Heijndrick Claesz. van Rijn onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
de nagelaten weeskinderen van Ariaentgen Govertsdr. geprocreerd bij Arijen Cornelis Pieter
Schouten van Rijn beide zaliger voor de ene helft en Phillips Claesz. van Rijn zijn comparants
broeder voor de wederhelft te samen de som van 4300 car. gld. spruitende uit koop van een
woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met de toegift van 29 morgen 3 hond
bruiklanden toebehorende verschillende eigenaren, gelegen in Naaldwijkerbroek in het ambacht
van Wateringen waarop ten dele de voorsz. woning is staande.
[9383]
f. 275 (z.d.): Adriaen Corsz. van Egmont wonende in het dorp van Naaldwijk bekende verkocht
te hebben aan Abraham Cornelisz. van Vleuten [wonende op Honselersdijk in het ambacht van
Wateringen] een huis, schuur en erf gelegen op Honselersdijk in het ambacht van Wateringen.
[9384]
f. 276: Bijbehorende schuldbrief. Comparant belooft ook Arijen Corsz. en zijn tegenwoordige
huisvrouw te verzorgen met ‘schoewerck’ tot haar behoefte zolang ze in leven zijn.
[9385]
f. 277 d.d. 29-5-1643: Corstiaen Jansz. timmerman onze buurman bekende schuldig te wezen
aan Pieter Reijersz. Slachtoe wonende binnen de stad Delft een losrente van 20 car. gld. ’s
jaars.
[9386]
f. 278 d.d. 18-7-1643: Pieter Joosten Zuijtgeest bekende verkocht te hebben aan Willem
Willemsz. Hoochwerff wonende binnen het dorp van Wateringen een huising en erf op het Pleijn
van Wateringen bij de kerk.
[9387]
f. 279 d.d. 8-5-1643: Sr. Sijmon van Catshuijsen en Hendrick Crijspeijnsz. Houckwater beide als
voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Crijspijn Hendricksz. Houckwater, Arijen
Houckwater geprocreerd bij Michiel de Willem en Caterijne Roberechtsdr. van Schillperoort, en
Franchoos van Geestdorp en Jan van Wou weesmeesters van ’s Gravenhage bekenden
vanwege het voorn. weeskind verkocht te hebben aan Willemnia Sas weduwe en
boedelhoudster van Dirck Bort wonende in ’s Gravenhage 7 morgen 4 hond 74 roeden land
gelegen in de Nieuw-Wateringen.
[9388]
f. 280 (z.d.): Jacob Pouwelsz. Berckmans wonende binnen het dorp van Wateringen bekende
schuldig te wezen aan de armenmeesters van Wateringen een losrente van 5 car. gld. ’s jaars.
Tot waarborg het huis en erf daar voren is uithangende ‘de Fortuijn’ in welk huis hij comparant
tegenwoordig woonachtig is, gelegen binnen het dorp van Wateringen.
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[9389]
f. 281 d.d. 12-5-1643: Marijtgen Lambrechtsdr. weduwe Pieter Sijmonsz. wonende in het
ambacht van Rijswijk geassisteerd met Lambrecht Pietersz. haar zoon en Daniel Danielsz. van
Schoonhoven onze mede broeder in officie haar gekoren voogden bekende verkocht te hebben
aan Cornelis Arijensz. Hammerlaen wonende [aan de Noordweg] in het ambacht van
Wateringen een perceel teelland groot 13 hond 97 roeden geegen in het ambacht van
Wateringen in de Wippolder.
[9390]
f. 282 d.d. 23-5-1643: Bijbehorende schuldbrief.
[9391]
f. 283 d.d. 26-6-1643: Barent Cornelisz. Rotteveel wonende in ’s Gravenhage als man en voogd
van Trijntgen Joostendr. bekende schuldig te wezen aan Joost Engelsz. zijn voorsz.
huisvrouwen vader een som van 1400 gld. te betalen na het overlijden van de voorn. Joost
Engelen, mist jaarlijkse te betalen 100 gld., spruitende uit koop van een huis en boomgaard met
7 hond land daar de voorn. huising en boomgaard op staat door comparants huisvrouw Trijntgen
Joosten voorsz. van de voorn. Joost Engelen ten andere tijden gekocht en op heden voor
schepenen van Wateringen aan haar opgedragen door voorn. Joost Engelen, gelegen in het
ambacht van Wateringen aan de oostzijde van het dorp in de Nieuw-Wateringveldsepolder.
[9393]
f. 284v d.d. 26-6-1643: Joost Engelsz. onze buurman bekende getransporteerd te hebben aan
Barent Cornelisz. van Rotteveel een huising met boomgaard en plantage en 7 hond land daar
de voorsz. huising en boomgaard of plantage op staat, gelegen in het ambacht van Wateringen
aan de oostzijde van het dorp.
f. 285 d.d. 4-8-1643: Sijmon van Catshuijsen baljuw van Naaldwijk, Anthonis Leendertsz.
Vijverberch en Huijch Cornelisz. Arckesteijn armenmeesters aldaar, Anganita van Corsellis
weduwe van meester Louwijs Sleenacker geassisteerd met Johannij Cornelij Meeuwius
predikant te Naaldwijk haar gekoren voogd in deze, Olivier Vrancken Inhouck, Dirck Cornelisz.
Groeneweegen en Cornelis Dircksz. de Hooch bekenden in het openbaar verkocht te hebben
aan meester Heijndrick Tectander chirurgijn wonende in de ban van Wateringen een huis en erf
in de ban van Wateringen toebehoord hebbende Gillis Jorisz., zoals Pieter Gerritsz., Jonge
Maritgen Jaspersdr. en de voorn. Gillis Jorisz. het bezeten hebben.
[9394]
f. 286 d.d. 4-8-1643: Meester Heijndrick Tectander chirurgijn wonend in de ban van Wateringen
bekende schuldig te wezen aan Heijndrick van Millingen oud schepen van Delft een losrente van
18 car. gld. 15 st. ’s jaars.
[9395]
f. 287 (z.d.): Jacob Cornelisz. Valck onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de
onmondige kinderen van Pieter Joosten van der Leeuw geprocreerd bij Grietgen Jansdr. een
som van 2000 car. gld. ter zake van koop van een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en de
boomgaard in het ambacht van Wateringen bij de Sammersbrugge op buikwaarlanden, en van
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verschillende andere roerende goederen door de voogden van de voorn. kinderen ten behoeve
van de comparant voor schepenen van Wateringen op 4-5-1641 opgedragen.
[9396]
f. 288 d.d. 5-12-1643: Evert Adriaensz. Hensbrouck wonende binnen het ambacht van
Wateringen bekende schuldig te wezen aan het nagelaten weeskind van zaliger Huijch
Adriaensz. Hensbrouck met name Arijen Huijgensz. een losrente van 35 gld. ’s jaars.
[9397]
f. 289 d.d. 10-1-1644: Jan Dircksz. Vercroft onze mede broeder in officio bekende verkocht te
hebban aan de ed. heer Albert Joachimi ridder heer te Oostende en Oedekenskerk,
ambassadeur ordinaris van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden bij de koning van
Engeland en Johan Scherwouters controlleur van de kamer en thesaurie vanzijne hoogheid de
heer prins van Oranje als testamentaire voogden van jonkheer Albert Snouckaert van
Scharimburch, en Constantijn Huijgensz. ridder heer van Zuilichem raad en secretaris van
hooggemelde zijne hoogheid en Abraham de Brauwe ontvanger generaal van de gemene
middelen in het kwartier van Sluis in Vlaanderen en schepen van ’t Vrie aldaar als mede
voogden een perceel teelland groot 2 morgen 2 hond 36 roeden gelegen in het ambacht van
Wateringen in de Wippolder.
[9398]
f. 289v d.d. 6-2-1644: Pieter Joosten van der Leeuw wonende op de Watersloot buiten Delft
bekende getransporteerd te hebben aan Jan Cornelisz. van der Marel onze mede broeder in
officio en Pouwels Cornelisz. van der Marel onze buurman een woning en boomgaard daar de
voorn. woning op staat begroot op 7 hond land en nog een perceel weiland groot 7 morgen 2
hond in het ambacht van Wateringen in de Nieuw-Wateringveldsepolder.
[9399]
f. 290v: Bijbehorende schuldbrief.
[9400]
f. 292 d.d. 13-1-1644: Pouwels Cornelisz. van der Marel onze buurman bekende met approbatie
van schout en gerecht van Wateringen op 5-9-1643 met Dirck Jansz. wonende te Hazerswoude
en Pieter Engelsz. van Leeuwen wonende te Nootdorp als omen en bloedvoogden van
moederszijde van Pietertgen Pouwelsdr. oud mei voorleden 20 jaar, Maritgen Pouwelsdr. oud
januari voorleden 18 jaar, Roelant Pouwelsz. oud mei voorleden 13 jaar en Jan Pouwelsz. oud
10 jaar alle te samen kinderen van de voorn. Pouwels Cornelisz. verwekt bij zijn overleden
huisvrouw Geertgen Jansdr. uitgekocht te hebben volgens de inventaris van de boedel en
goederen door voorn. Geertgen Jansdr. met de dood nagelaten berustende onder het gerecht
van Wateringen van de voorsz. kinderen moederlijke erfenis. De comparant zal de boedel
behouden behalve de penningen die van Hazerswoude zouden mogen komen zoals in de
inventaris gesteld bedragende 700 gld. ter zake van verkoping van een huis waarvan de
kinderen de helft competeren en de comparant de wederhelft. Comparant zal betalen voor de
voorn kinderen moederlijk bewijs elk een som van 1000 gld. en de kinderen onderhouden. Hij
verzekert dit speciaal op de helft van 3 morgen land gelegen in de Nieuw-Wateringveldsepolder
in het ambacht van Wateringen (belend: zeker land gekomen van comparants vader Cornelis
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Pouwelsz.). Nog op de helft van 6 morgen land gelegen in het geheel in de OudeWateringveldsepolder in het ambacht van Wateringen.
[9401]
f. 293 d.d. 13-2(!)-1644: Pouwels Cornelisz. van der Marel onze buurman verklaarde bij donatie
inter vivos boven de 4000 gld. aan zijn vier kinderen geprocreerd bij zaliger Geertgen Jansdr.
bewezen voor haar moederlijke erfenis volgens de uitkoop voor ons schepenen door de
comparant op heden gedaan, de voorn. vier kinderen nog toe te voegen elk een som van 1000
gld. voor een bruidegom of bruidsstuk, te betalen wanneer de voorn. kinderen respectievelijk
zullen komen tot haar huwelijkse staat of anders tot haar 24 jaar. Hij verbindt hiertoe tot
zekerheid de wederheflt van de 3 morgen land waarvan de andere helft door de comparant is
gehypothekeerd voor zijn voorn. vier kinderen moederlijk bewijs gelegen in de NieuwWateringveldsepolder in het ambacht van Wateringen. Nog de wederhelft van de 6 morgen
waarvan de andere helft mede is gehypthekeerd door de comparant voor zijn voorn moederlijk
bewijs als voren, gelegen in het geheel in de Oude-Wateringveldsepolder in het ambacht van
Wateringen.
[9402]
f. 294 d.d. 9-4-1644: Joris Henricksz. onze buurman bekende schuldig te wezen Nicolaes
Pietersz. van Ruijven brouwer in de Witten Os te Delft de som van 202 gld. 14 st. ter zake van
geleverde bieren volgens voorgaande liquidatie.
[9403]
f. 295 d.d. 9-4-1644: Jacob Jansz. van Olshoorn wonende op het Uithof bekende schuldig te
wezen Arent Jansz. van Olshoorn wonende te Rijswijk een losrente van 100 car. gld. ’s jaars uit
zaak van koop van een perceel land groot 13 hond gelegen in het ambacht van Wateringen in
de Nieuw-Wateringveldsepolder.
[9404]
f. 296 d.d. 9-4-1644: Arent Jansz. van Olshoorn wonende te Rijswijk bekende verkocht te
hebben aan Jacob Jansz. van Olshoorn wonende op het Uithof een perceel weiland groot 13
hond gelegen in de Nieuw-Wateringveldsepolder in het ambacht van Wateringen.
[9405]
f. 296v d.d. 9-4-1644: Dirck Cornelisz. Groeneweegen wonende in het ambacht van Monster als
getrouwd hebbende de weduwe van Willem Claesz. van der Valck bekende verkocht te hebben
aan Pieter Willemsz. van der Valck wonende in Naaldwijkerbroek 8 hond land gelegen in het
ambacht van Wateringen gemeen in een kamp van 2 morgen daarvan de resterende 4 hond het
kapittel van Naaldwijk is competerende en nog met de toegift van 5 morgen 3 hond van
verschillende eigenaren, wezende 1 morgen van de voorsz. 8 hond eertijds gekomen van de
Heiliggeest van Maasland en de 2 hond van de Heiligegeest van Naaldwijk.
[9406]
f. 297v d.d. 30-4-1644: Gerrit Jansz. kleermaker onze buurman bekende getransporteerd te
hebben aan Dirck van der Dussen wonende te Delft een huis en erf in het dorp van Wateringen.
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[9407]
f. 298v d.d. 30-4-1644: Joris Henricksz. schipper binnen het ambacht van Wateringen bekende
schuldig te wezen aan Jan Corstiaensz. van der Burch wonende binnen de stadDelft een
losrente van 9 car. gld. ’s jaars.
[9408]
f. 299v (z.d.) [ook voor schepenen van ’s Gravenhage]: De heer en mr. Isaaq van Thije advocaat
voor het Hof van Holland bekende verkocht te hebben aan juffrouw Machtelt Aelbrechtsdr. van
Luijningen weduwe van Hillebrant Jacobsz. van Wouw met assistentie van de heer en mr.
Maerten Paets advocaat voor het Hof van Justitie een woning en landen met huis, schuur,
bargen gelegen in het ambacht van ’s Gravenhage en Wateringen groot 39 morgen 1 hond 46
roeden conform de kaveldeculle waarvan hem verkopre dezelfde woning uit de boedel van zijn
moeder zaliger aangekaveld is. In het voorsz. land is mede gerekend omtrent 10 morgen
geestelijk, 3 morgen 3 hond leen te leen gehouden van de Grafelijkheid van Holland tot een
onversterfelijk erfleen, en de rest is goed patrimoniaal land.
.
[9409]
f. 300v: Bijbehorende schuldbrief.
[9410]
f. 301v 3-5-1644 [te Den Haag]: De Ridderschap, edelen en steden van Holland en WestFrieslan doen te weten dat wij tot vermeerdering van de inkomsen van de geestelijke goedern
tot onderhoud van de predikanten geordonneerd hebben tot verkoping van enige goederen
gekomen van de Abdij van Loosduinen en daarom verkocht hebben aan Dirck Adriaensz. de
Hooch wonende in Den Haag 2 morgen zowel wei- als teelland volgens de akte van approbatie
d.d. 3-5-1644 gelegen in de jurisdictie van Wateringen.
[9411]
f. 303 (z.d.): Pieter Davitsz. van Oost wonende in Naaldwijkerbroek bekende verkocht te hebben
aan Jan Jansz. van Outshoorn mede wonende in Naaldwijkerbroek een partij teelland groot 1
morgen 4 hond gelegen op Honselersdijk in de ban van Wateringen.
[9412]
f. 303v (z.d.): Cornelis Cornelisz. de Bij den Ouden onze buurman bekende vrekocht te hebben
aan de heer Corneliu van Hogenhouck wonende in ’s Gravenhage een perceel weiland groot
omtrent 1 morgen 3 hond gelegen in het ambacht van Wateringen in de NieuwWateringveldsepolder.
f. 304 d.d. 6-5-1644: Engel Jansz. van der Slangh gewezen waard in de Swan te Wateringen te
kennen gevende dat hij verkocht heeft aan Pieter Dircxsz. [schipper] gewoond hebbende te
Monster een huis en erf binnen het dorp van Wateringen en hetzelve in plaats van waring
belooft heeft te leveren bij willig decreet van het gerecht van Wateringen. Hiervoor worden de
geboden vergund.
[9415]
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f. 307 (z.d.): Anna Jansdr. weduwe Joost Jorisz. binnen Wateringen geassisteerd met Joachim
Adriaensz. van Zonnevelt haar behuwde zoon te Wateringen haar gekoren voogd in deze
bekende verkocht te hebben aan Huijgh Lenartsz. [tuinman onze buurman] mede haar behuwde
zoon of dochters man te Wateringen een boomgaard groot omtrent 2 hond land eertijds
gekomen van de kerk te Wateringen gelegen in de Nieuw-Wateringveldsepolder in het ambacht
van Wateringen, met nog een schuit met zijn toebehoren.
[9417]
f. 308v: Bijbehorende schuldbrief.
[9418]
f. 309v d.d. 14-2-1645: Cornelis Pietersz. onze buurman bekende verkocht te hebben aan Evert
Jansz. mede te Wateringen een erfje gelegen in het dorp van Wateringen in de Vleerstraat
breed vooraan de Heerweg 22 roe voeten en land 43 roe voeten, strekkende van de voorn.
Heerweg noord aan tot op de helft van de sloot alwaar het erfje breed is 13 roe voeten (belender
o.a. de weduwe van Pieter Jansz. de comparants moeder).
f. 310 d.d. 11-3-1645: Maertgen Allertsdr. weduwe Isbrandt Jacobsz. geassisteerd met Cornelis
Jansz. Hensbrouck haar comparantes dochters man en gekoren voogd in deze bekende
verkocht te hebben aan JacobIsbrantsz. haar zoon een huis en erf aa Kwintsheul in het ambacht
van Wateringen.
[9419]
f. 311 d.d. 29-4-1645: Corstiaen Jansz. timmerman onze buurman bekende schuldig te wezen
aan Pieter Reijersz. Slachtoe houtkoper te Delft een losrente van 20 car. gld. ’s jaars. Tot
waarborg zijn huising en erf en boomgaard in het dorp van Wateringen.
[9420]
f. 312 d.d. 31-5-1645: Heribert Vosmer notaris in ’s Gravenhage bekende getransporteerd te
hebben aan Dirck de Milde warandemeester van zijne hoogheid tot Honselersdijk 1 morgen 3
hond land in twee verschillende partijen gelegen aan Kwintsheul in het ambacht van Wateringen
waarvan het ene stukje weiland groot is 4 hond en de resterende 5 hond teelland mede gelegen
op zichzelf.
[9421]
f. 313 d.d. 27-5-1645: Heijndrick Jansz. te Wateringen als getrouwd hebbende Hester
Willemsdr., Jan Woutersz. als getrouwd hebbende Jannetgen Lievens wonende aan de
Maaslandse Dam omen en bloedvoogden van vaderszijde en Cornelis Jansz. van Covenhoven
timmerman in ’s Gravenhage, Pieter Jansz. van Covenhoven schoenmaker te Rijswijk, Jan van
Covenhoven mede te Rijswijk en Willem Jansz. van Geest als getrouwd hebbende Maertgen
Jansdr. te Wateringen alle te samen omen en bloedvoogden van moederszijde van de
weeskinderen van Willem Cornelisz. geprocreerd bij Arentgen Jansdr, beide zaliger in haar
leven gewoond hebbende binnen het dorp van Wateringen bekenden getransporteerd te hebben
aan Willem Jansz. van Outshooren, Louweris Cornelisz. van Outshooren en Roelant Pietersz.
van der Marel een huis staande binnen het dorp van Wateringen.
[9422]
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f. 313v d.d. 6-7-1645: Adriaen Pietersz. Marelevelt wonende op Maassluis en Cornelis Jansz.
van Velden wonende te Delft beide als testamentaire voogden over de onmondige
weeskinderen van zaliger Willem Pietersz. Buijs in zijn leven gewoond hebbende in
Naaldwijkerbroek, volgens codicol van de voor. Willem Pietersz. Buijs d.d. 16-4-1644
gepasseerd voor notaris Dwinglo te Vlaardingen, bekenden verkocht te hebben aan Cornelis
Cornelisz. Groenewegen wonende in Naaldwijkerbroek een woning als huis, bijhuis, schuur,
bargen en geboomte met nog omtrent 15 morgen 4 hond land gelegen in Naaldwijkerbroek in
verscheidene percelen, te weten eerst 6 morgen land gelegen gemeen met 10 morgen waarop
de woning ten dele staat, waarvan 5 morgen van de voorsz. 6 morgen patrimoniaal land en de
resterende 1 morgen vicarieland. Nog 11 hond land waarvan 4 hond patrimoniaal en 7 hond
geestelijkland is gelegen in Stomperdijk gemeen met 11 hond land toebehorende Pieter Doensz.
van Ockenburch. Nog 11 hond leenland te leen gehouden van zijne hoogheid etc. En nog 6
morgen land als 3 morgen patrimoniaal en 3 morgen geestelijk of kloosterland leggende gemeen
in een stuk van 18 morgen. Idem huur van bruikwaarlanden wezende omtrent 41 morgen land.
[9424]
f. 316: Bijbehorende schuldbrief van een weesrente aan de nagelaten weeskinderen van Willem
Pietersz. Buijs en Marijttgen Dircxsdr. beiden zaliger.
[9426]
f. 317v: Bijbehorende schuldbrief van een weesrente aan Trijntgen Willemsdr. Buijs nagelaten
weeskind van Willem Pietersz. Buijs en Trijntgen Anthonisdr. beide zaliger.
[9428]
f. 319v d.d. 18-7-1645: Juffrouw Catharijna Robbrechtsdr. van Schilperoort weduwe van Crijspijn
Heijndricksz. Houckwater wonende te Delft geassisteerd met Willem de Langue notaris te Delft
haar gekoren voogd in deze bekende verkocht te hebben aan Pieter Doensz. van Ockenburch
wonende binnen het ambacht van Wateringen 12 morgen 350 roeden lnd met de koper gemeen
gelegen in het ambacht van Wateringen in de Oude Broekpolder.
[9429]
f. 320v: Bijbehorende schuldbrief.
[9430]
f. 321v: d.d. 4-5-1644: Jacob Cornelisz. Valck wonende aan de Sammersbrugge in het ambacht
van Wateringen bekende schuldig te wezen sr. Lambert d’Overschie wonende in ’s Gravenhage
een losrente van 25 gld. ’s jaars.
f. 322: d.d. 4-5-1644: Jacob Cornelisz. Valck wonende binnen het ambacht van Wateringen
bekende schuldig te wezen aan de kinderen van mr. Gerrit Beniers onze schoolmeester
geprocreerd bij zijn tegenwoordige huisvrouw Neeltgen Jansdr. van der Laen
hen aangekomen door erfenis van haar moeie Lambrechtjen Jansdr. van der Laen zaliger een
losrente van 12 gld. 10 st. ’s jaars.
[9431]
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f. 323 d.d. 10-6-1645: Pieter Dircksz. onze buurman bekende verkocht te hebben aan Gijsbert
Cornelisz. van der Loos een huis en erf met bargen, schuur binnen het dorp van Wateringen met
de marktschuit met al zijn gereedschap daartoe behorende met enige tafels en banken.
[9432]
f. 323v d.d. 10-7-1645: Sr. Dirck de Milde warande meester van zijn hoogheid de heer prins van
Oranje bekende verkocht te hebben aan Cornelis Dircksz. de Hoogh wonende op Honselersdijk
een huis en erf op Honsselersdijk in de ban van Wateringen
[9433]
f. 324v d.d. 10-7-1645: Cornelis Dircksz. de Hoogh wonende op Honselersdijk bekende verkocht
te hebben aan Dirck Dircksz. de Hoogh een huis en erf op de heerlijkheid Honselersdijk in de
ban Wateringen.
f. 325 d.d. 10-7-1645: Dirck Dircxsz. de Hoogh wonende op Honselersdijk bekende schuldig te
wezen Cornelis Dircksz. de Hooch zijn broeder een som van 350 car. gld. spruitende uit zaak en
als rest van koop en overdracht van een huis en erf op de heerlijkheid Honselersdijk in de ban
van Wateringen.
[9434]
f. 325v d.d. 10-6-1645: Annatgen Cornelisdr. weduwe Jan Evertsz. geassisteerd met Cornelis
Cornelisz. de Bij haar broeder en gekoren voogd in deze bekende verkocht te hebben aan Claes
Adamsz. van Malsel kuiper wonende in de Poeldijk een huis in het dorp van Wateringen in de
Vleerstraat.
[9435]
f. 326v: Bijbehorende schuldbrief.
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