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Inleiding
In het Historisch Archief Westland te Naaldwijk bevinden zich een aantal protocollen van
transporten en schuldbrieven van Honselersdijk. Inv. nr. 3 hiervan bestrijkt volgens de
inventaris de periode 1627-1653. Er is echter hierin ook één akte van 1654 te vinden.
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 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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[548]
f. 1 d.d. 9-5-1627: Jan Jacobsz. de Vries als man en voogd van Anna Adriaensdr. wonende te Rijnsburg
voormaals weduwe van Pieter Adriaensz. bleijcker, Jacob Galeijnsz. wonende binnen het dorp van
Naaldwijk en Jan Adriaensz. wonende aan de Maasdijk in Maasland beide als voogden van de onbejaarde
kinderen van de voorsz. Pieter Adriaensz. bleijcker geteeld bij Leentgen Pouwelsdr. beide zaliger, en
Cornelis Jacobsz. de Vries en Adriaen Gerritsz. als voogden van de onbejaarde kinderen van voorsz.
Pieter Adriaensz. bleijcker geteeld bij voorsz. Anna Adriaensdr. bekenden, te weten Jan Jacobsz. voor de
helft en de anderen voor de wederhelft, verkocht te hebben aan Pieter Gillisz. wonende in ’t Opstal,
eerst een woning, barg en geboomte met een erf daar de voorsz. goederen op staan, gelegen in de
heerlijkheid van ’t Opstal, en nog omtrent 4 hond geestland wezende erfhuur gelegen in voorsz.
heerlijkheid van ’t Opstal.
[549]
f. 2 d.d. (z.d.; 1627/1628): Jaepgen Willemsdr. weduwe van Jan Cornelisz. Valck wonende in De Lier
geassisteerd met Cornelis Willemsz. Oudendijck haar broeder en gekoren vooggd in deze, Jacob
Cornelisz. Valck wonende in Wateringen als voogd van vaderszijde van de nagelaten weeskinderen van
de voorn. Jan Cornelisz. Valck, de voorsz. Cornelis Willemsz. Oudendijck en Joris Willemsz. Oudendijck
beide als omen en bloedvoogden van moederszijde van de nagelaten weeskinderen van de voorsz. Jan
Cornelisz. bekenden, te weten Jaepgen Willemsdr. voor de ene helft en de voogden van de voorsz.
weeskinderen voor de wederhelft, getransporteerd te hebben aan Dirck Davitsz. timmerman wonende
aan Kwintsheul een bezegelde custingbrief door Jan Dircxsz. Vercrocht voor schout en schepenen van
Monster verleden op 10-9-1624 en voor schout en schepenen van Wateringen op 9-10-1624 houdende
tot last van voorn. Jan Vercrocht de som van 5750 gld. als rest van koop een woning als huis, bijhuis,
schuur, bargen en geboomte met omtrent 13 morgen land daaronder begrepen 10 morgen patrimoniaal
goed daar dezelfde woning op staat en de resterende 3 morgen vicariegoed, met enige actie van
bruikwaarlanden.
[550]
f. 3 d.d. 1-2-1628: Jacob Corsz. wonende binnen het dorp van Naaldwijk bekende verkocht te hebben
aan Adriaen Jorisz. wonende in het ambacht van Naaldijk, ten eerste een woning, schuur, bargen en
geboomte staande in de heerlijkheid van ’t Opstal, en nog de actie van 9 morgen 3 hond bruikwaar
waarop de voorsz. woning ten dele is staande, met zodanige vrijdommen en servituten als Louris
Pietersz. en Adriana Huijgen dezelfde woning bezeten hebben
[551]
f. 4 d.d. 1-2-1628: Adriaen Jorisz. wonende in het ambacht van Naaldwijk bekende verkocht te hebben
aan Pieter Pietersz. Cleijnneman wonende in de heerlijkheid van ’t Opstal, eerst een woning, schuur,
barg en geboomte staande in de heerlijkheid van ’t Opstal volgens de oude waarbrieven.
[552]
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f. 4v d.d. 20-12-1628 [ook te Monster]: Jan Aertsz. van der Salm anders genaamd Jan Bras bekende
schuldig te wezen aan monsr. Ewout Brant stadhouder van de lenen van Naaldwijk en Polanen wonende
in ’s Gravenhage een losrente van 62 car. gld. 10 st. ’s jaars.
[553]
f. 6 d.d. 5-11-1628: Cors Jansz. wonende op Honselersdijk bekende schuldig te wezen aan de
Heiligegeest- en kerk-armen van Naaldwijk elk een losrente van 1 gld. 10 st. makende te samen 3 car.
gld., hen mondeling besproken en gemaakt door Maritgen Dircxsdr. lest weduwe van Floris Jorisz. in haar
leven woonachtig in Naaldwijk.
[555]
f. 7v d.d. 7-1-1629: Adriaen Engelsz. wonende binnen het dorp van Naaldwijk als oom en bloedvoogd van
de nagelaten weeskinderen van Grietgen Engelen geteeld bij Joris Willemsz. beide zaliger in haar leven
woonachtig op Honselersdijk bekende in het openbaar verkocht te hebben aan Wijnant Joosten
wonende op Maassluis een huis en erf gelegen op Honselersdijk.
[556]
f. 8v (z.d.): Cornelis Jacobsz. Craen en Bastiaen Thijsz. beide als voogden van de nagelaten weeskinderen
van Pieter Lourisz. en Jannitgen IJsbrantsdr. beide zaliger in haar leven woonachtig op de Geest in het
baljuwschap Naaldwijk bekenden verkocht te hebben aan Jan Jansz. van Foreest, eerst 10 hond eigen
land gelegen in de Poelweide achter de dijk wezende kloosterland, nog het gewas van 4 morgen
braaktarwe zoals die te velde staan, nog de helft van 12 koeien, 4 vaarsen (2 oude en 2 jonge), de helft
van 8 hokkelingen, 12 schapen etc., en nog de toegift van 41 morgen 3 hond 24 roeden bruikwaar, zowel
wei- als teelland toekomende de heer van Goudriaan en de heer van Hazerswoude, en nog het gebruik
van de woning met de toegift van 12 morgen bruikwaar wezende geestlanden toekomende de voorn.
heer van Goudriaan.
f. 9 d.d. 13-4-1629: Cors Jansz. onze buurman bekende schuldig te wezen aan de rentmeester Sijmon van
Catshuijsen wonende op het Hof van Honselersdijk een losrente van 17 car. gld. 10 st. ’s jaars.
[558]
f. 10v d.d. 7-1-1629: Wijnant Joosten wonende op Maassluis bekende schuldig te wezen aan de
nagelaten weeskinderen van zaliger Grietgen Engelen geteeld bij Joris Willemsz. beide zaliger in haar
leven woonachtig op Honselersdijk de som van 260 car. gld. spruitende uit koop van een huis en erf
boven de lasten in de opdrachtbrief vermeld.
[559]
f. 11v d.d. 15-5-1629: Wijnant Joosten wonende op Maassluis bekende verkocht te hebben aan Adriaen
Gerritsz. wonende op Honselersdijk zoon van Gerrit Claesz. [linnen]wever een huis en erf gelegen op
Honselersdijk met zodanige vrijdommen en servituten als Grietgen Engelen en voorn. Wijnant Joosten
het bezeten hebben.
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[560]
f. 12v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 13 d.d. 5-6-1629: Adriaen Pietersz. Coningh onze buurman bekende verkocht te hebben aan Pieter
Adriaensz. Coningh zijn zoon wonende in Honselersdijk een hofstede met 7 hond 1 gaarde land wezende
erfpacht waarop de voorsz. hofstede is staande.
[561]
f. 14 d.d. 5-6-1629: Pieter Adriaensz. wonende op Honselersdijk bekende schuldig te wezen aan Adriaen
Pietersz. Coningh zijn vader de som van 2000 car. gld. ter zake van koop van een hofstede met 7 hond 1
gaarde land wezende erfpacht waarop de voorsz. hofstede is staande.
[563]
f. 15v d.d. 11-1-1630: Trijn Engebrechtsdr. weduwe van Heijnrick Willemsz. bakker wonende
tegenwoordig in de ban van Wateringen geassisteerd met Arent van Leeuwen secretaris van voorsz.
heerlijkheid [=Honselersdijk] bekende verkocht te hebben aan Jacob Cornelisz. ’s heren bode van voorsz.
Heerlijkheid een huis en erf gelegen op Honselersdijk.
[564]
f. 16v d.d. 31-7-1630: Baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van de onbejaaarde
weeskinderen van zaliger Jasper Jansz. van der Geest en de hoofdcrediteuren van dezelfde Jasper Jansz.
doen te weten dat zij in het openbaar verkocht hebben aan Pieter Doesz. van Ockenburch een woning,
schuur, bargen en geboomte met omtrent 7 hond land wezende erfpacht daar de voorsz. woning etc. op
staat, gelegen in Honselersdijk.
[567]
f. 19v d.d. 9-12-1631 [gecorrigeerd uit 31-7-1630]: Bijbehorende schuldbrief.
[568]
f. 20v d.d. 30-10-1630: Phillips IJsbrantsz. Heemskerck en Cornelis Dircxsz. Bus als getrouwd hebbende
de weduwe van Jan Pietersz. van Adrichem beide onze inwoners bekenden getransporteerd te hebben
aan Dirck Leendertsz. van der Houve wonende binnen het dorp van Naaldwijk, te weten voorn.
Heemskerck de som van 65 car. ggld. kapitaal en Cornelis Dircxsz. Bus in kwaliteit voorsz. de som van 40
gld. kapitaal […].
[569]
f. 21v d.d. 3-5-1631 [ook te Naaldwijk]: Jan Jansz. van Foreest weduwnaar van Maritgen Joosten
wonende op de Geest in Naaldwijk bekende dat hij de vier nagelaten weeskinderen van voorn. Maritgen
Joosten uitgekocht heeft ter zake van haar moederlijke erfenis volgens de uitkoopcedulle luidende als
volgt “Op 12-4-1631 zijn in vriendschap geaccordeerd Jan Jansz. van Foreest weduwnaar van Marigen
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Joosten geassisteerd met Anthonis Corsz. van Vliet, Joost Jansz. Vos de Hogewerff en mr. Gillis van
Noordergraff ter eenre, Olijvier Vrancken Inhouck als oom en bloedvoogd van de vier nagelaten
weeskinderen van zaliger Maritgen Joosten geassisteerd met Jacob Cornelisz. Vercrocht anders genaamd
Toorenburch, Abraham Claesz. als man en voogd van Neeltgen Thonisdr. beide als neven van de voorsz.
kinderen en Jan Dircxsz. Vercrocht als arbiter, en de heren baljuw en weesmeesters van Naaldwijk ter
andere zijde nopende de voorsz. weeskinderen moederlijke goederen, te weten dat voorn. Jan Jansz. van
Foreest belooft de twee onmondige weeskinderen van de voorn. Marigen Joosten genaamd Thonis
Jansz. van Foreest oud omtrent 15 jaar en Joosgen Jansdr. van Foreest oud Kerstmis lestleden 1630 9
jaar te onderhouden, en daarboven aan de voorsz. vier kinderen uit te reiken de som van 5600 car. gld.,
namelijk aan Vranck Jansz. en Jan Jansz. van Foreest elk de som van 1400 gld. op mei 1631 en de
resterende 2800 gld. aan de twee onmondige kinderen als die 18 jaar geworden zijn [...].” en verzekert
deze uitkoop op 1 morgen 75 roeden eigen land gelegen in Naaldwijk aan de Vlietweg in een kamp land
groot 4 morgen 3 hond, nog op de helft van 2 morgen land genaamd de Couwenhoven waarvan de
wederhelft Cornelis Cornelisz. en Pieter Jansz. van Foreest is toebehorende van welke voorsz. 2 morgen
een half morgen te leen gehouden van het Huis van Naaldwijk gelegen in Naaldwijk, nog op een stuk
weiland groot 10 hond gekomen van het convent van de Regulieren te ’s Gravenzande gelegen in de
Poelweide achter de Dijk, en nog op de helft van omtrent 7,5 morgen leenland gelegen in Honselersdijk
waarvan de wederhelft Olijvier Vrancken is toebehorende te leen gehouden van De Lek en Polanen
uitgezonderd 4 hond land te leen gehouden van het Huis van Naaldwijk, met nog de helft van een
vogelkooi gelegen in het voorsz. land waarvan de wederhelft dezelfde Olijvier Vrancken is toebehorende.
[571]
f. 24 d.d. 9-12-1631: Cornelis Claesz. wonende op de woning genaamd de Waelwoningh bekende dat hij
de vier nagelaten weeskinderen geteeld door Hillitgen Pouwelsdr. van Dijck zijn overleden huisvrouw
uitgekocht ter zake van haar moederlijke erfenis volgens de uitkoopcedulle luidende als volgt “Op 18-61627 zijn met elkaar geaccordeerd Cornelis Claesz. wonende in Naaldwijk op de woning genaamd de
Waelwoningh weduwnaar van Hillitgen Pouwelsdr. van Dijck ter eenre en Pouwels Adriaensz. van Dijck
als bestevader en voogd van de vier nagelaten weeskinderen van de voorn. Hillitgen Pouwelsdr. ter
andere zijde nopende de voorsz. weeskinderen moederlijke goederen. Cornelis Claesz. belooft de vier
weeskinderen met namen Arent Cornelisz. oud 2 april lestleden 11 jaar, Claes Cornelisz. oud 14 februari
lestleden 9 jaar, Jonge Claes Cornelisz. oud op Oktober lestleden 3 jaar en Hillitgen Cornelisdr. oud 10
juni lestleden 5 maanden in voldoening van haar moederlijk goed te onderhouden […]. [Comparant
tekent als Cornelis Claesz. op de Wael]” en comparant verzekert het voorgaande op al zijn goederen.
[573]
f. 25v d.d. 9-12-1631 [ook te Naaldwijk] : Rusgen Pietersdr. weduwe van Arent Adriaensz. wonende in
Naaldwijk geassisteerd met Joris Krijnsz. haar gekoren voogd in deze bekende dat zij haar drie nagelaten
weeskinderen uitgekocht heeft ter zake van haar vaderlijke erfenis waarvan de uitkoopcedulle luidende
is als volgt “Op 28-10-1631 zijn samen geaccordeerd Rusgen Pietersdr. weduwe van Arent Adriaensz. in
zijn leven woonachtig in de heerlijkheid van ’t Opstal in het baljuwschap van Naaldwijk geassisteerd met
Joris Krijnen, Dirck Lenertsz. van der Houve, Joost Jansz. Vos, Arent Willemsz. ’t Opstal en Pieter Pietersz.
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Cleijnman haar gekoren voogden in deze ter eenre, Pieter Adriaensz. en Cornelis Jansz. als man en voogd
van Grietgen Adriaensdr. en in die kwaliteit omen en voogden van de drie nagelaten weeskinderen van
de voorn. Arent Adriaensz. geteeld bij voorsz. Rusgen Pietersdr. geassisteerd met baljuw, weesmeesters
en arbiters ter andere zijde nopende de voorsz. weeskinderen vaderlijke goederen, te weten dat Rusgen
Pietersdr. gehouden is en belooft de de voorsz. drie kinderen met namen Neeltgen Arentsdr. oud
omtrent 12 jaar, Pieter Arentsz. oud omtrent 8 jaar en Maritgen Arentsdr. oud omtrent 4 jaar te
onderhouden tot hun ouderdom van 18 jaar […].” en verzekert het voorgaande op een woning als huis,
bijhuis, schuur, bargen en geboomten met 19 morgen 2 hond land daar de voorsz. woning op staat in het
baljuwschap van Naaldwijk, nog op 3 morgen eigen land gelegen in het ambacht van Naaldwijk, nog op 4
hond eigen land gelegen in Naaldwijk gemeen met 8 hond land toebehorende de prins van Oranje etc.
[574]
f. 27 d.d. 19-11-1631: Maerten Adriaensz. wonende te Naaldwijk bekende verkocht te hebben aan
Cornelis Adriaensz. wonende op Honselersdijk een huis en erf op Honselersdijk
[575]
f. 27v: Bijbehorende schuldbrief.
[576]
f. 28v d.d. 9-12-1631 [ook te Naaldwijk]: Maritgen Maertensdr. wonende op Honselersdijk laatst
weduwe van Cornelis Willemsz. Oudendijck geassisteerd met Cornelis Cornelisz. van den Molenwerff
haar zoon, Pieter Doensz. van Ockenburch en Joost Jansz. Vos haar zwagers bekende dat zij de vrienden
en erfgenamen van de voorn. Cornelis Willemsz. Oudendijck uitgekocht heeft ter zake van de erfenis de
voorn. erfgenamen aanbestorven door het overlijden van dezelfde Cornelis Willemsz. Oudendijck, als
volgt volgens de uitkoopcedulle luidende aldus: “Op 24-9-1631 compareerde voor Maritgen Mairtensdr.
weduwe laatste van Cornelis Willemsz. Ouwendijck in deze geassisteerd met Cornelis Cornelisz. van den
Molenwerff haar zoon, Pieter Doensz. van Ockenburch, Dirck Lenertsz. Bogert, Joost Jansz. Vosch haar
zwagers, Joris Cornelisz. van den Molenwerff en Adriaen Cornelisz. Hammerlaen haar behuwde zonen als
haar gekoren voogden in deze ter eenre, idem Joris Willemsz. Ouwendijck wonende te ’s Gravenzande
voor hem zelf voor een vierde part en nog als oom en bloedvoogd van de kinderen van Annitgen
Willemsdr. zijn zuster verwekt aan Dirck Lenertsz. voorn. voor het tweede vierde part, nog Machtelt
Willemsdr. Ouwendijck weduwe van Dirck Cornelisz. van den Velde en Jacobgen Willemsdr. weduwe van
Jan Cornelisz. van der Valck elk voor een vierde part en in deze geassisteerd met de voorn. Joris
Willemsz. Ouwendijck te samen als erfgenamen van wijlen de voorn. Cornelis Willemsz. Ouwendijck ter
andere zijde verklaarden veraccordeeerd te wezen […]. “
[579]
f. 31v d.d. 28-2-1632: Adriaen Gerrisz. linnewever onze inwoner bekende schuldig te wezen aan Joris
Crijnen van der Putten wonende binnen het baljuwschap van Naaldwijk de som van 50 car. gld. ter zake
van overgestapelde penningen die Wijnant Joosten aan voorn. Joris Crijnen schuldig was. Gerrit Claesz.
linnewever wonende in de ban van Wateringen stelt zich borg voor voorn. Adriaen Gerritsz.
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[580]
f. 32v d.d. 18-7-1632: De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen bekende verkocht te hebben aan Pieter
Doesz. van Ockenburch wonende in het baljuwschap van Naaldwijk omtrent 7 hond land zowel
boomgaard als teelland wezende gelegen op Honselersdijk.
f. 33 d.d. 25-6-1632: Jop Elisz. wonende in De Lier als getrouwd hebbende de weduwe van Adriaen
Lambrechtsz. van Houten genaamd Maritgen Adriaensdr. bekende verkocht te hebben aan Daniel
Pietersz. kleermaker onze inwoner een huis en erf met de vrijdom van een uitpad door zeker slop
gelegen aan de oostzijde van de voorsz. huising, staande en gelegen op Honselersdijk.
[581]
f. 34 d.d. 3-7-1632: Pieter Pietersz. Cleijnneman wonende in Naaldwijk bekende verkocht te hebben aan
Cornelis Pietersz. Cleijnneman zijn zoon wonende in de heerlijkheis van het Opstal eerst een woning,
schuur, bargen en geboomte staande in het Opstal met de toegift van omtrent 17 morgen
bruikwaarlanden toebehorende zijne excellentie waarop de voorsz. woning ten dele is staande, nog 6
melkkoeien, een schoon paard, 16 ooischapen etc.
[582]
f. 35: Bijbehorende schuldbrief.
[583]
f. 36 d.d. 3-10-1632: Heijltjen Huijgen weduwe van Huijbrecht Jacobsz. schoenlapper onze inwoonster
geassisteerd met Pieter Doesz. van Ockenburch haar gekoren voogd in deze, Sijmon Huijbrechtsz.
wonende te Delft voor hem zelf en als procuratie hebbende van Fop Jansz. als man en voogd van
Geertgen Huijbrechtsdr., Ploentgen Huijbrechtsdr. weduwe van Sijmon Louwensz. geassisteerd met de
voorn. Pieter Doesz. haar gekoren voogd in deze, en de heer baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als
oppervoogden van de onbejaarde weeskinderen van voorn. Huijbrecht Jacobsz. geteeld bij dezelfde
Heijltgen Huijgen en het nagelaten weeskind van Barber Huijbrechtsdr. geteeld bij Cornelis Andriesz.
bekenden te samen verkocht te hebben aan de heer rentmeester Sijmon van Catshuijsen een huis en erf
op Honselersdijk met de gerechtigheid van het gebruik van een slop of gang als aan het voorsz. huis
behorende volgens de bezegelde brief d.d. 20-1-1584 stilo nove.
[584]
f. 37: Bijbehorende schuldbrief.
[585]
f. 38 d.d. 4-6-1632 [ook te Wateringen]: Jannitjen Amen weduwe van Gerrit Huijgen van der Elst
wonende op Honselersdijk geassisteerd met Dirck Jorisz. Waelsdorp en Cornelis Cornelisz. haar gekoren
voogden in deze bekende verkocht te hebben aan Huijch Jansz. van der Elst onze inwoner, eerst een huis
en erf op Honselersdijk, nog een paardenstal met het erf daar de voorsz. stal op getimmerd is gelegen in
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de ban van Wateringen, idem al hetgeen in de voorn. huising en paardenstal is, nog twee schuiten met al
zijn toebehoren, met de toegift van de nering aan de voorsz. huising wezende met de beterschap van de
vracht aan de voorsz. schuiten zijnde, idem nog alle huisraad etc.
[586]
f. 39: Bijbehorende schuldbrief.
[588]
f. 40v d.d. 8-6-1632: Cornelis Cornelisz. Molewerff heeft zich borg geconstitueerd voor Jannitgen Amen
weduwe van Gerrit Huijgen van der Elst voor de betaling van de erfenis Engeltgen Gerritsdr.
aanbestorven door overlijden van voorn. Gerrit Huijgen van der Elst haar vader was.
f. 41 d.d. 9-7-1632: Johannis Lenertsz. predikant op Maassluis bekende verkocht te hebben aan Pieter
Heijndricxsz. van der Burch lakenkoper wonende in de ban va nWateringen een huis met omtrent 7 hond
land wezende erfpacht daar het voorsz. huis op staat, staande en elegen op Honselersdijk.
[589]
f. 42: Bijbehorende schuldbrief.
[592]
f. 43v d.d. (z.d.; 1632) [ook te Wateringen en Monster]: Jan Aertsz. van der Slam wonende tegenwoordig
binnen het dorp van Naaldwijk heeft op 9-3-1632 verkocht aan Blaserus Joosten Vos de Hogewerf
wonende op Honselersdijk, eerst een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met een stuk
land wezende erfpacht daar de voorsz. woning etc. op staande zijnde gelegen in Honselersdijk. Nog 2
morgen eigen patrimoniaal land wezende ten dele boomgaard gelegen achter de voorsz. erfpacht. Nog 1
morgen eigen patrimoniaal land gelegen gemeen met de heiligegeest van Naaldwijk in een kamp van 14
hond land gelegen in de ban van Wateringen. Nog 2 morgen geestelijk land gelegen gemeen met de
erfgenamen van Jaocb Huijgen van der Dussen in een kamp van 6 morgen gelegen in Monster. Nog de
toegift van omtrent 44 morgen 2 hond bruikwaar toebehorende verschillende eigenaren, nog het gewas
van 12 morgen tarwe en 1 morgen rogge tegenwoordig te velde staande. De verkoper heeft de woning
en landen geleverd bij willig decreet van het gerecht van Honselersdijk […].
[595]
f. 47: Bijbehorende schuldbrief.
[597]
f. 48v d.d. 9-7-1632: Phillips IJsbrantsz. Heemskerck onze inwoner als procuratie hebbende van Gerrit
Jansz. Brouck oud burgemeester van Vlaardingen als grootvader en voogd van Jan Willemsz. Touw
geprocreerd bij Annitgen Gerritsdr. voor een zesde part en Willem Jansz. Thouw erfgenaam ex
testamento van Annitgen Willemsdr. mede voor een zesde part erfgenamen van zaliger Erckgen Jansdr.
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bekende getransporteerd te hebben aan Pieter Phillipsz. Heemskerck zijn zoon als getrouwd hebbende
Neeltgen Willem Touwsdr. de twee voorsz. zesde parten in een woning als huis, schuur, bargen en
geboomte en in 3 morgen land wezende erfpacht gelegen in Honselersdijk op een gedeelte van dewelke
de voorsz. woning staat, in welke voorsz. woning en 3 morgen erfpacht land de voorn. Pieter Phillipsz. uit
hoofde van zijn huisvrouw zelf een zesde part is competerende.
f. 49 d.d. 25-7-1632: Cors Jansz. onze inwoner, de heer baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als
oppervoogden van Anna Huijgen nagelaten weeskind van Huijch Willemsz. en Maritgen Gerritsdr. beide
zaliger, Willem Huijgen wielmaker, Gerrit Huijgen en Gerrit Jansz. als man en voogd van Willemtgen
Huijgendr. beide voor haar zelf hierin vervangende voor Adriaen Huijgen bekenden, te weten Cors Jansz.
voor de ene helft en de andere comparanten samen voor de andere helft, verkocht te hebben aan Joris
Jorisz. wonende op Honselersdijk een woning als huis, bargen en geboomte met 7 hond 30 roeden land
wezende erfpacht daar de voorsz. goederen ten dele op staande zijn, alles staande en gelegen op
Honselersdijk.
[599]
f. 50v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 51 d.d. 28-11-1632: De heer baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van Anna
Huijgen nagelaten weeskind van Huijch Willemsz. en Maritgen Gerritsdr. beide zaliger, Willem Huijgen
wielmaker, Gerrit Huijgen, Adriaen Huijgen en Gerrit Jansz. als man en voogd van Willemtgen Huijgen
bekende getransporteerd te hebben aan mr. Hertooch de Haen wonende binnen het dorp van Naaldwijk
de helft van de bezegelde custingbrief door Joris Jorisz. onze inwoner voor schepenen van Honselersdijk
verleden op 25-7-1632 inhoudende nog tot last van voorn. Joris Jorisz. de som van 1905 car. gld.
[600]
f. 52 d.d. 5-5-1634: Jacob Cornelisz. ’s herenbode van Honselersdijk bekende verkocht te hebben aan
Huijch Claesz. onze inwoner een huis en erf op Honselersdijk zoals Heijnrick Willemsz. en Trijntgen
Engebrechtsdr. de voorsz. goederen bezeten hebben.
[601]
f. 53 d.d. 5-5-1634: Jop Jansz. Heijdra wonende op Honselersdijk, Jan Leendertsz. van den Hil wonende te
Rijswijk en Cornelis Leendersz. van den Hil wonende te Loosduinen beide voor hen zelf en als omen en
bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen van Weijntgen Lenertsdr. en Pieter Lenertsz. bekenden,
te weten Jop Jansz. Heijdra voor de ene helft en de andere comparanten samen voor de wederhelft,
verkocht te hebben aan Pieter Phillipsz. Heemskerck mede broeder in officio een huis, barg en geboomte
met omtrent 7 hond land wezende erfhuur daar ten dele de voorsz. goederen op staande zijn, gelegen
op Honselersdijk, zoals hij comparant en zijn overleden huisvrouw [Lijsbeth Lenertsdr.] de voorsz.
goederen bezeten hebben.
[603]
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f. 54v: Bijbehorende schuldbrief.
[604]
f. 56 d.d. 5-5-1634: Huijch Jorisz. onze inwoner bekende verkocht te hebben aan Jop Jansz. Heijdra een
huis en erf op Honselersdijk zoals Heijndrick Willemsz. en Trijntgen Engebrechtsdr. de voorsz. goederen
bezeten hebben.
[605]
f. 57 d.d. 17-8-1634: Willem Krijnsz. predikant binnen Den Briel en Willem Jansz. Schim beide als
voogden van de twee nagelaten weeskinderen van zaliger Jan Jansz. Schim en Maritgen Jacobsdr.
Verhouve beide zaliger geassisteerd met de heer baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als
oppervoogden van de voorn. weeskinderen, Jan Willemsz. van der Pluijm wonende te Leiden, Adriaen
Hertman, Jeronimus Hertman en Hertman Hartmansz. alle drie voor hen zelf en de voorn. Adriaen
Hertman als procuratie hebbnde van Abraham Leendertsz. van Beest en Elisabeth Lenertsdr. van Beest
laatst weduwe van Boudewijn van Ortigen, alle te samen als erfgenamen van zaliger Johan Dammasz.
Santvaert in zijn leven woonachtig op Honselersdijk bekenden, te weten de voogden van de voorn.
weeskinderen voor de ene helft, Jan Willemsz. van der Pluijm voor een vierde part, en de overige
comparanten voor het resterende vierde part, verkocht te hebben aan Bonefaes Dircxsz. Bosch wonende
in Naaldwijk, eerst een huis, barg en geboomte met omtrent 2 hond 50 roeden erfpachtland daar het
voorsz. huis etc. ten dele op is staande, gelegen in Honselersdijk, nog een partij teelland groot omtrent 7
hond wezende erfpacht gelegen in Honselersdijk, en nog een partij weiland gelegen in Honselersdijk
groot omtrent 7 hond zijnde mede erfpacht. Alles zodanig als Claes Huijgensz., Adriaen Hertmans en
Johan Dammasz. Santvaert het voorsz. bezeten hebben. De koper moet gedogen dat Jannitgen Dircxsdr.
haar leven kang gedrende zal mogen blijven wonen in het huisje daar zij tegenwoordig in woonachtig is
staande annex het voorsz. huis en dat voor een huur van 14 gld. per jaar.
[607]
f. 59: Bijbehorende schuldbrief.
[609]
f. 60v d.d. 17-8-1634: Bonefaes Dircxsz. Bosch wonende in Naaldwijk bekende verkocht te hebben aan
Cornelis Vrancken van Rijt wonende in Naaldwijkerbroek eerst een huis, barg en geboomte met omtrent
2 hond daar het voorsz. huis, barg en geboomte ten dele op is staande, gelegen in Honselersdijk, nog een
partij teelland groot omtrent 7 hond wezende erfpachtland gelegen in Honselerdijk, en nog een partij
weiland gelegen in Honselersdijk groot omtrent 7 hond land zijnde mede erfpacht.
[611]
f. 62v (z.d.): Willem Jansz. Schim als oom en bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Jan Jansz.
Schim in zijn leven chirurgijn binnen Den Briel geprocreeerd bij Maritgen Jacobsdr. van der Houve beide
zaliger, Sijmon van Catshuijsen baljuw van Naaldwijk vanwege Jan Willemsz. van der Pluijn, Jeronimus
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Hartman voor hem zelf en in deze vervangende voor Hartman Hertmansz. zijn broeder, en Abraham
Leendertsz. van Beest en Elisabeth Lenertsdr. van Beest alle erfgenamen van zaliger Johan Dammasz.
Santvaert bekenden getransporteerd te hebben aan Adriaen Hartman als mede erfgenaam van dezelfde
Johan Santvaert een bezegelde rentebrief door Lenert Willemsz. den Raven voor schepenen van
Rotterdam verleden op 20-9-1593 inhoudende een jaarlijkse rente van 12 car. gld. 10 st. waarin de koper
ook een gedeelte is competerende. [doorgehaald en bijgeschreven: deze brief is getransporteerd voor
schepenen van Rotterdam]
[612]
f. 63v d.d. 19-5-1635 [ook te Monster]: Neeltgen Pietersdr. weduwe van Phillips IJsbrantsz. Heemskerck
geassisteerd met Pietr Phillipsz. Heemskerck haar zoon en verkoren voogd in deze bekende verkocht te
hebben aan IJsbrant Phillipsz. Heemskerck wonende op Honselersdijk haar zoon, eerst een woning als
huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met 3 morgen erfpachtland daarop dezelfde woning ten dele
is staande, gelegen op Honselersdijk, nog 6,5 morgen eigen land gelegen achter de voorsz. 3 morgen
erfpacht strekkende van de Kleine Gantel tot de Grote Gantel gelegen in Monster. Idem nog alle levende
have, huisraad, inboedel en roerende goederen.
[613]
f. 65: Bijbehorende schuldbrief.
[615]
f. 66v d.d. 2-6-1635: Geertgen Dircxsdr. weduwe van Willem Claesz. van Geest wonende op
Honselersdijk geassisteerd met Dirck Leendertsz. van der Houve haar vader en verkoren voogd in deze
bekende ten overstaan van baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van de nagelaten
weeskinderen van de voorn. Willem Claesz. van Geest geprocreerd bij dezelfde Geertgen Dircxsdr.
verkocht te hebben aan zijn excellentie 9 morgen 2 hond 44 roeden erfpachtland gelegen in
Honselersdijk achter de woning van de voorn. comparante.
[616]
f. 67v d.d. 2-6-1635: Bijbehorende erfpachtbrief op de woning, grond, boomgaard en 9 morgen 2 hond
44 roeden land van Gerritken Dircxsdr. weduwe Willem Claesz.
[617]
f. 69 d.d. 2-6-1635 [ook te Wateringen]: Geertgen Dircxsdr. weduwe Willem Claesz. van Geest wonende
op Honselersdijk geassisteerd met Dirck Leendertsz. van der Houve haar vader en verkoren voogd in
deze bekende haar acht nagelaten weeskinderen geprocreerd bij de voorn. Willem Claesz. van Geest
uitgekocht heeft ter zake van haar vaderlijke erfenis volgens de uitkoopcedulle luidende aldus: “Op
heden zijn te samen geaccordeerd Geertgen Dircxsdr. van der Houve weduwe van Willem Claesz. van
Geest geassisteerd met Dirck Leendertsz. van der Houven haar vader, Pieter Dircxsz. Valck haar broeder,
Jacob Jorisz. haar zwager, Jan Dircxsz. Vercrocht en Pieter Pietersz. ’t Hert beide als goede vrienden ter
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eenre, Adriaen Claesz. van Geest, Cornelis Claesz. van Geest, Cors Florisz. Brusser als man en voogd van
Trijntgen Claesdr. van Geest alle drie als voogden van de onbejaarde weeskinderen van de voorn. Willem
Claesz. van Geest geassisteerd met de heer baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden
van de voorn. onbejaarde weeskinderen en Pieter Dircxsz. als man en voogd van Maritgen Willemsdr.
wezende een van de nagelaten kinderen van de voorn. Willem Claesz. van Geest ter ander zijde nopende
de voorsz. weeskinderen vaderlijke erfenis, te weten dat voorn. Geertgen Dircxsdr. haar vijf onbejaarde
weeskinderen geprocreerd bij voorn. Willem Claesz. van Geest met namen Arijaentgen Willemsdr. oud
op Kerstmis lestleden 16 jaar, Pieter Willemsz. op Sint Mathijs lestleden 14 jaar, Lenert Willemsz. oud
omtrent 12 jaar, Trijntgen Willemsdr. oud omtrent 8 jaar en Claesgen Willemsdr. oud omtrent 4 jaar
belooft te onderhouden […] en ook aan haar drie mondige kinderen uit te keren op mei eerstkomende
elk 650 gld. Gedaan op 12-4-1635” en verzekert dit eerst op haar woning als huis, bijhuis, schuur, barg en
boomgaard met de grond daar de voorsz. goederen op staan gelegen in Honselersdijk, nog op 8 hond
land gelegen in Wateringen gemeen in een kamp van 2 morgen daarvan de resterende 4 hond het
kapittel van Naaldwijk is competerende.
[620]
f. 71v d.d. 2-6-1635: Joris Cornelisz. van Vliet en Willem Jacobsz. Dom beide heiligegeestmeesters te
Naaldwijk, mr. Johan de Roo en Cornelis Pietersz. van Driel beide diakenen van de christelijke gemeente
van Naaldwijk bekenden, de heiligegeestmeesters van twee derde parten en de diakenen voor het
resterende derde part, verkocht te hebben aan Huijbrecht Cornelisz. Coopman een huis en erf daar
hetzelfde huis op staande is, gelegen op Honselersdijk toebehoord hebbende Willemtgen Jorisdr.
weduwe Jan Adriaensz. Borstuijt.
[621]
f. 72v d.d. 1-7-1635: Gillis Jorisz. bekende schuldig te wezen aan Cornelis Vrancken van Rijt wonende op
Honselersdijk een losrente van 50 car. gld. ’s jaars.
[622]
f. 73v d.d. 4-7-1635: De heer advocaat Otto Moliaert en Arent van Leeuwen secretaris van Honselersdijk
bekenden verkocht te hebben, te weten de advocaat voor een derde part en de secretaris voor twee
derde parten, aan Blazerus Joosten Vos de Hogewerff drie huiskens en erven op Honselersdijk zoals
Cornelis van Reijnegom en juffrouw Josijn van Houff deze bezeten hebben.
[623]
f. 74v d.d. 4-7-1635: Dezelfden bekenden verkocht te hebben, te weten de advocaat voor een derde part
en de secretaris voor twee derde parten, aan Gerrit Jorisz. wonende op Honselersdijk twee huiskens en
erven op Honselersdijk zoals Cornelis van Reijnegom en juffrouw Josijn van Houff deze bezeten hebben.
[624]
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f. 75 d.d. 19-5-1635 [ook te Monster]: Cornelis Cornelisz. Molewerff bekende schuldig te wezen aan
Maritgen Maertnsdr. laatst weduwe van Cornelis Willemsz. Oudendijck zijn moeder de som van 16.000
car. gld. ter zake van koop van eerst een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met omtrent
2 hond erfpachtland daar de voorsz. goederen op staande zijn (belend o.a. Maritgen Adriaensdr.
weduwe van Anthonis Adriaensz. met huis en erf), in Honselersijk, nog van 6 morgen eigen land gelegen
op Honselersdijk, nog van 7 hond 50 roeden eigen land gelegen in Monster gemeen in 5 morgen land,
nog van 4 hond eigen land gelegen in Monster, nog van 2 morgen kloosterland gelegen in Monster
gemeen in 8 morgen toebehorende verscheidene eigenaren, nog van 2 morgen leenland gelegen in
Monster met andere landen gemeen, en nog van verscheidende andere goederen in de opdrachtbrief
vermeld.
[626]
f. 76v d.d. 19-5-1635 [ook te Monster]: Maritgen Maertensdr. weduwe van Cornelis Willemsz.
Oudendijck geassisteerd met Dirck Lenertsz. Bogaert en Joost Jansz. Vos de Hogewerff haar gekoren
voogden in deze bekende verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz. Molewerff haar zoon eerst een
woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met omtrent 2 hond erfpachtland daar de voorsz.
goederen op staande zijn (belend o.a. Maritgen Adriaensdr. weduwe van Anthonis Adriaensz. met huis
en erf), in Honselersijk, nog van 6 morgen eigen land gelegen op Honselersdijk, nog van 7 hond 50
roeden eigen land gelegen in Monster gemeen in 5 morgen land, nog van 4 hond eigen land gelegen in
Monster, nog van 2 morgen kloosterland gelegen in Monster gemeen in 8 morgen toebehorende
verscheidene eigenaren, nog van 2 morgen leenland gelegen in Monster met andere landen gemeen,
idem nog de toegift van omtrent 31 morgen 5 honf bruikwaarland gelegen aan diverse percelen en
toebehorende verscheidene eigenaren, nog het gewas van al de tarwe tegenwoordig te velde staande en
nog verscheidende andere goederen.
[628]
f. 79v d.d. 17-2-1636: Allert Jorisz. van der Meer wonende aan Kwintsheul bekende getransporteerd te
hebben aan Joris Krijnen van der Putten een zesde part van een bezegelde custingbrief hem aangekomen
door overlijden van Adriaen Pietersz. Coningh zijn grootvader was door Pieter Adraensz. Coningh voor
schout en schepenen van Honselersdijk verleden op 5-6-1629 inhoudende in het geheel tot last van de
voorn. Pieter Ariensz. Coningh de som van 700 car. gld.
[629]
f. 80v d.d. 25-1-1636: Huijch Jansz. herbergier wonende op Honselersdijk als principaal en Jan Huijgensz.
herbergier te Naaldwijk zijn vader als borg bekenden schuldig te wezen aan Cornelis Maertnsz.
Hogenhouck brouwer wonende te Delft de som van 800 car. gld. ter zake van geleende penningen.
[630]
f. 81v d.d. 18-3-1636: Pieter Heijndricxsz. van der Burch kleermaker onze buurman bekende schuldig te
wezen aan Abraham Pietersz. Schepmoes koopman te Delft de som van 290 car. gl. ter zake en als rest
van koop en levering van winkelwaren.
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f. 82 d.d. 13-5-1636: Dirck Cornelisz. Groenewegen als man en voogd van Geertgen Dircxsdr. van der
Houve te voren weduwe van Willem Claesz. van Geest bekende verkocht te hebben aan zijn excellentie
een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met omtrent 9 hond land waarop ten dele de
voorsz. woning is staande, alles gelegen op Honselersdijk.
[631]
f. 83 d.d. 10-6-1636: De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen bekende verkocht te hebben aan Adriaen
Dircxsz. timemrman wonende op Honselersdijk een huis en erf op Honselersdijk volgens de bezegelde
brief d.d. 20-1-1584.
[632]
f. 84: Bijbehorende schuldbrief.
[633]
f. 85 d.d. 4-7-1636: Arent Pietersz. Dom onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de nagelaten
weeskinderen van zaliger Jan Pietersz. Groen geprocreerd bij Trijn Jansdr. een losbare weesrente van 12
car. gld. 13 st. ’s jaars.
[635]
f. 86v (z.d.; 1636): Pieter Heijndricxsz. van der Burch lakenkoper onze inwoner bekende schuldig te
wezen aan Heijnrick van der Mierop oud schepen en lakenkoper van Delft de som van 746 gld. 10 st. ter
zake van koop en levering van wolle lakens, voorgaande obligatie en de rekening hem comparant daarop
gedaan.
f. 87 d.d. 3-9-1636: Cors Jansz. wonende in de ban van Wateringen bekende getransporteerd te hebben
aan mr. Hertooch den Haen de helft van een custingbrief door Joris Jorisz. voor schepenen van
Honselersdijk verleden op 25-7-1632 inhoudende nog zuiver voor de helft tot last van voorn. Joris Jorisz..
de som van 727 car. gld. 10 st.
[636]
f. 88 d.d. 16-9-1636: Harper Danielsz. als oom en bloedvoogd van vaderszijde van de nagelaten
weeskinderen van Daniel Pietersz. kleermaker, Jacob IJsbrantsz. als oom en bloedvoogd van de voorn.
weeskinderen van moederszijde en Cornelis Jansz. Hensbrouck als man en voogd van Belijtgen
IJsbrantsdr. als mede voogd van moeder zijde van dezelfde kinderen geassisteerd met de heer baljuw en
weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van de voorsz. kinderen bekenden in het openbaar
verkocht te hebben aan Lenert Cornelisz. onze inwoner een huis en erf et de vrijdom van een uitpad
door zeker slop gelegen aan de oostzijde van de voorsz. huising, staande en gelegen op Honselersdijk.
[637]
f. 88v: Bijbehorende schuldbrief.
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[638]
f. 90 d.d. 4-10-1636: Pieter Adriaensz. Coningh onze inwoner bekende verkocht te hebben aan zijne
excellentie omtrent 150 roeden land gelegen op Honselersdijk.
[639]
f. 90v d.d. 4-10-1636: De heer baljuw van Naaldwijk Sijmon van Catshuijsen als procuratie hebbende van
zijne excellentie bekende aan Pieter Adriaensz. Coningh overgegeven te hebben het recht van erfpacht
van 9 gld. 11 st. 6 den. ’s jaars als zijne excellentie hebbende was op woning, grond, boomgaard zoals in
de geinsereerde procuratie vermeld.
[640]
f. 92 d.d. 16-11-1636: Sijmon Leendertsz. van der Wint als man en voogd van Lijsbeth Jorisdr., Leentgen
Jansdr. weduwe van Joris Jorisz. van der Meer geassisteerd met Jan Jansz. haar zoon en verkoren voogd
in deze, Jan Vrancken van Velden wonende in De Lier als man en voogd van Soetgen Pouwelsdr., voorn.
Sijmon Leendertsz. als oom en voogd van zijn huisvrouwswege van vaderszijde en Adriaen Claesz. van
Geest als oom en bloedvoogd van moederszijde van het nagelaten weeskind van Cornelis Jorisz. van der
Meer geprocreerd bij Griete Claesdr., en dezelfde Sijmon Leenderts. in kwaliteit voorsz. als oom en
voogd van vaderszijde van de twee nagelaten weeskinderen van de voorn. Cornelis Jorisz. van der Meer
geprocreerd bij Soetgen Pouwelsdr. zijn tweede huisvrouw geassisteerd met de heer baljuw en
weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van de voorsz. drie nagelaten weeskinderen bekenden,
te weten voorn. Sijmon Leendertsz. en Leentgen Jansdr. elk voor een derde part, Jan Vrancken van
Velden voor een zesde part en de voogden van de voorn. drie weeskinderen te samen voor een zesde
part, verkocht te hebben aan de heer schout Sijmon van Catshuijsen een huis 9 hond 48 roeden zowel
boomgaard als teelland waarop ten dele de voorsz. huising is staande, staande en gelegen op
Honselersdijk, met al de huisraad, inboedel en roerende goederen met de kleding van Arent Pietersz.
Dom die alle te samen op boelhuisrecht zijn verkocht, alles hun comparanten opgekomen en
aanbestorven door overlijden van Rusgen Dircxsdr. en Arent Pietersz. Dom.
[642]
f. 94v d.d. 19-4-1637: Lenert Jorisz. onze inwoner verklaarde getransporteerd te hebben aan Maritgen
Jorisdr. zijn zuster al de penningen als hem comparant uit de erfenis van Jonge Joris Jorisz. en Floortgen
Lenertsdr. beide zaliger zijn vader en moeder bij verkoping van de goederen in dezelfde erfenis geweest
zijnde bevonden zullen te competeren.
f. 95 d.d. 24-5-1637: Jan Huijbrechtsz. wonende binnen het dorp van Naaldwijk bekende verkocht te
hebben aan Claes Cornelisz. onze inwoner een huis en erf op Honselersdijk met de vrijdom van zekere
gang.
[643]
f. 95v: Bijbehorende schuldbrief.
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f. 96 d.d. 23-5-1637: Anna Jansdr. weduwe Harmen Corssen kuiper geassisteerd met haar verkoren
voogd in deze, de heer baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van de nagelaten
weeskinderen van zaliger Orckgen Harmensdr. geprocreerd bij Jacob Corssen, Cors Harmensz. te ’s
Gravenzande voor hem zelf en als oom en bloedvoogd van de voorn. weeskinderen en Huijbrecht
Corssen als man en voogd van Maritgen Harmensdr. bekenden, te weten Anna Jansdr. voor de ene helft
en de andere comparanten voor de wederhelft, verkocht te hebben aan Wormbrecht Pietersz. Zeeman
onze inwoner een huis en erf op Honselersdijk, zoals Harmen Corssen en Anna Jansdr. het voorsz. huis en
erf bezeten hebben.
[644]
f. 97: Bijbehorende schuldbrief.
[645]
f. 98 d.d. 24-5-1637: Cornelis Adraensz. Duijffhuijs onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Cornelis Jacobsz. Verbrugge een huis en erf op Honselersdijk.
[646]
f. 99: Bijbehorende schuldbrief.
[647]
f. 100 d.d. 31-5-1637: Anna Pouwelsdr. laatst weduwe van Jop Jansz. Heijdra [wonende binnen het dorp
van Wateringen] geassisteerd met Cornelis Maertensz. Roscam haar zoon en verkoren voogd in deze
bekende verkocht te hebben aan Cornelis Claesz. van Rijn onze inwoner een huis en erf op Honselersdijk,
zoals Huijch Claesz. Jop Jansz. Heijdra en zij conparante het bezeten hebben (belend o.a. de kinderen en
erfgenamen van zaliger Jonge Joris Jorisz. met huis en erf).
[648]
f. 101: Bijbehorende schuldbrief.
[649]
f. 101v [ook te Monster en Wateringen] d.d. 15-7-1637: 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 en Anthonis Adriaensz. van Adrichem 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 in die kwaliteit voor hem zelf bekenden, te weten de baljuw, weesmeesters en
twee bloedvoogden vanwege het voorn. kind voor een vierde part, Cornelis Dircxsz. Bosch voor twee
vierde parten, verkocht te hebben aan Adriaen Jansz. van Adrichem wonende mede op Honselersdijk,
eerst drie vierde parten van een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met drie vierde
parten van 0,5 morgen land wezende erfhuur staande en gelegen op Honselersdijk op welk voorsz. 0,5
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morgen land ten dele de voorsz. woning etc. is staande, zoals Jan Pietersz. van Adrichem en Neeltgen
Jorisdr. de voorsz. woning bezten hebben, nog drie vierde parten van een kooltuintje gelegen oost van
de voorsz. erfhuur, nog drie vierde parten van een boomgaard gelegen achter de voorsz. woning, nog
drie vierde parten van 2 morgen eigen land wezende boomgaard gelegen op Honslersdijk omtrent de
voorsz. woning, nog drie vierde parten van 4 morgen eigen land gelegen over de Kleine Gantel in
Monster, nog drie vierde parten van 4,5 hond eigen land gelegen in Monster gemeen in een kamp land
groot 3 morgen, nog drie vierde parten van 5 morgen 3 hond eigen kloosterland gekocht van
Brouckhoven gelegen in Monster gekomen van het convent te Rijnsburg gelegen gemeen met een 0,5
morgen toebehorende juffrouw Meliszant te Rotterdam, nog drie vierde parten van 3 morgen eigen land
gellegen in Wateringen gemeen in een kamp land groot 18 morgen, nog drie vierde parten van 3 morgen
eigen kloosterland gekomen van St. Agnietenconvent te Delft gelegen in Wateringen gemeen in voorsz.
18 morgen, nog drie vierde parten van 6 morgen 4 hond 75 roeden eigen land gelegen omtrent
Honselersdijk in Wateringen, nog drie vierde parten van de toegift van omtrent 48 morgen bruikwaar,
nog drie vierde van het gewas in de bargen en in den velden staande etc., waarvan voorn. Adriaen Jansz.
van Adrichem het resterende vierde part zelf is competerende.
[651]
f. 104: Bijbehorende schuldbrief.
[653]
f. 106: Bijbehorende schuldbrief.
[655]
f. 108 d.d. (z.d.; 1638) [ook te Wateringen]: 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 Jorisdr. nagelaten weeskind van Jonge
Joris Jorisz. en Floorgen Leendertsdr. beide zaliger in haar leven woonachtig op Honselersdijk,
gepasseerd voor Jan Pietersz. Timmers notaris te ’s Gravenzande d.d. 29-6-1637, heeft vanwege de
voorsz. Maritgen Jorisdr. en als actie en transport hebbende van Leendert Jorisz. haar broeder
getransporteerd aan Cornelis Vrancken van Rijt wonende 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 staande zijn, alles staande en 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 en toegift van 16
morgen bruikwaar gelegen in Wateringen en in het kwartier van achter de dijk.
[656]
f. 109: Bijbehorende schuldbrief.
[658]
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f. 110v d.d. 4-6-1640 [ook te Wateringen]: Cornelis Vrancken van Rijt wonende op Honselersdijk bekende
verkocht te hebben aan Cornelis Sijmonsz. van der Meer mede woonachtig op Honseersdijk een woning
als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met 1 hond land, wezende erfpacht daar ten dele de voorsz.
goederen op staande zijn, in Honselersdijk zoals Jonge Joris Jorisz. en Foortgen Leendertsdr. de voorsz.
goederen bezeten hebben. Nog 7 hond eigen land met de vruchten van de braaktarwe daarop staande
gelegen in de ban van Wateringen. En nog 16 morgen bruikwaar gelegen in Wateringen en in het
kwartier van Achterdijk. Dit alles verder volgens de custingbrief gepasseerd voor schepenen van
Wateringen en Honselersdijk op 15-7-1637. Tot zekerheid hebben Pieter Pietersz. ’t Hert wonende op
Honselersdijk en Louris Joosten van Suijtgeest wonende in de Dortweg zich borg gesteld voor voorn.
Cornelis Sijmonsz. van der Meer.
[659]
f. 112 d.d. 4-6-1640: Jan Alewijnsz. wonende op Maassluis bekende verkocht te hebben aan Cornelis
Jansz. metselaar onze inwoner de helft van een hofstede, huis, erf en geboomte met de helft van
omtrent 8 hond erfpacht zowel boomgaard als teelland daar ten dele de voorsz. goederen op staande
zijnde, waarvan de wederhelft de voorn. Cornelis Jansz. zelf is toebehorende, alles staande en gelegen
op Honselersdijk en zoals Cornelis Cornelisz. lindewever deze bezeten heeft.
[660]
f. 113 (z.d.0: Bijbehorende schuldbrief.
[662]
f. 114v d.d. 7-7-1638: Willem Jacobsz. Dom, Anthonis Leendertsz. van Vijversberch en Cornelis Dircxsz.
Bosch alle drie heiligegeestmeesters van Naaldwijk, mr. Johan de Roo en Cornelis Pietersz. van Driel
beide diakenen van de christelijke gemeente van Naaldwijk bekenden voor respectievelijk twee derde en
een derde parten in het openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Gerritsz. van Egmont smid wonende
in de ban van Wateringen een huis en erf toebehoord hebbende Anthonis Adriaensz. en Maritgen
Adriaensdr. anders genaamd Maritgen Theuntges staande en gelegen op Honselerdijk.
[663]
f. 115v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 116 (z.d.): Pieter Adriaensz. Coningh wonende in Naaldwijk bekende verkocht te hebben aan zijne
hoogheid de Prins van Oranje een hofstede als huis, schuur, bargen en geboomte met omtrent 6 hond
zowel boomgaard als teelland waarop ten dele de voorsz. hofstede staande is, alle staande en gelegen
op Honselersdijk, met het gewas van de tarwe op het voorsz. land staande. Voor 2000 car. gld. contact
geld en tot speldegeld voor zijn comparants huisvrouw en kinderen 150 gld. Comparant belooft de
voorsz. goederen te vrijen en waren van alles lasten die zijn comparants vaer en hij comparant
gedurende haar possessie daarop gesteld zouden mogen hebben.
[664]
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f. 117 (z.d.): Pieter Pietersz. ’t Hert onze inwoner als man en voogd van Maritgen Jansdr. voormaals
weduwe van Sijmon Fransz. van der Meer bekende verkocht te hebben aan zijne hoogheid de Prins van
Oranje 8 hond 14 roeden land elegen in Honselersdijk met de vruchten van de tarwe daarop staande.
[665]
f. 118 d.d. 17-4-1638: Pieter Phillipsz. Heemskerck onze inwoner bekende verkocht te hebben aan zijne
hoogheid de Prins van Oranje 1 morgen 2 hond 41 roeden eigen land gelegen op Honselersdijk die aan
de warande van zijne hoogheid is verheeld.
[666]
f. 118v d.d. 17-4-1638 [ook te Monster]: Pieter Phillipsz. Heemskerck wonende op Honselersdijk bekende
verkocht te hebben aan de heer baljuw Sijmon van Catshuijsen een huis, barg en geboomte met omtrent
4 hond 62 roeden land waarop ten dele de voorsz. goederen staande zijn. Nog een woning als huis,
schuur, bargen en geboomte met 1 morgen 5 hond 97 roeden land daarop ten delde de voorsz.
goederen staande zijn staande en gelegen op Honselersdijk. En nog 10 morgen vrij eigen tiend vrijland
gelegen in Monster.
[667]
f. 120 d.d. 17-4-1638: De heer baljuw van Naaldwijk Sijmon van Catshuijsen als procuratie hebbende van
zijne hoogheid de prins van Oranje bekende aan Pieter Phillipsz. Heemskerck wonende op Honselersdijk
overgegeven te hebben het recht van erfpacht van 27 gld. 19 st. ’s jaars als zijne hoogheid hebbende was
op de woning, huising, grond, boomgaarden, land en al hetgeen de voorn. Heemskerck aan hem heeft
behouden alsmede op de 8 hond 41 roeden land voor deze aan de voorsz. woning en huising behoord
hebbende door zijne hoogheid van de voon. Heemskerck gekocht
[668]
f. 121 d.d. 4-5-1638: Mr. Otto Moliaert doctor in de rechten voor een derde part en Arent van Leeuwen
secretaris te Naaldwijk als man en voogd van Maria van Reijnegom voor twee derde parten hebben
verkocht aan Joost Jansz. Vos de Hoochwerff wonende op Honselersdijk drie huiskens met een
boomgaard, mantelingen, duifhuis en duivenvluct groot in het geheel omtrent 2 morgen patrimoniaal
land.
[671]
f. 123v d.d. 13-5-1638: Gillis Jorisz. van der Meer wonende in de ban van Wateringen bekende verkocht
te hebben aan Cornelis Dircxsz. Bosch onze mede schepen een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen
en geboomte met omtrent 7 hond land wezende erfpacht daar de voorsz. goederen ten dele op staande
zijn alles staande en gelegen op Honselersdijk. Idem het gewas van de braaktarwe te velde op het voorsz.
land staande. Nog de toegift van omtrent 11 hond bruikwaarlanden toebehorende zijnde hoogheid.
[672]
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f. 124v: Bijbehorende schuldbrief.
[673]
f. 125v d.d. 18-5-1638: Gillis Jorisz. van der Meer transporteert deze schuldbrief aan de kerk van
Naaldwijk.
f. 126 d.d. 7-7-1638: Cornelis Gerritsz. van Egmont smid wonende in de ban van Wateringen bekende
verkocht te hebben aan Lenert Gillisz. Duijffhuijs wonende op Honselersdijk een huis en erf op
Honselersdijk zoals Anthonis Adriaensz. en Maritgen Adriaensdr. het bezeten hebben.
[674]
f. 127: Bijbehorende schuldbrief.
[675]
f. 128 d.d. 24-9-1638: Pieter Pietersz. ’t Hert onze inwoner bekende schuldig tew wezen aan de heer
baljuw en weesmeesters te Naaldwijk als oppervoogden van het nagekaten weeskind van Jan Pietersz.
van Adrichem en Neeltgen Jorisdr. beide zaliger in haar leven woonachtig op Honselersdijk ten behoeve
van hetzelfde weeskind genaamd Maritgen Jansdr. van Adrichem een losbare weesrente van 30 car. gld.
’s jaars.
[677]
f. 129v (z.d.): Pieter Pietersz. ’t Hert onze inwoner als man en voogd van Maritgen Jansdr. voormaals
weduwe van Sijmon Fransz. van der Meer bekenden verkocht te hebben aan de heer baljuw Catshuijsen
omtrent 0,5 morgen patrimoniaal weiland gelegen op Honselersdijk.
f. 130 d.d. 4-5-1638: Blaserus Joosten Vos de Hogewerff bekende verkocht te hebben aan Joost Jansz.
Vos de Hoogewerff zijn vader een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met zeker stuk land
wezende erfpacht daar de voorsz. woning op staande is, staande en gelegen in Honselersdijk. Nog 2
morgen eigen patrimonieland wezende ten dele boomgaard gelegen op Honselersdijk achter de voorsz.
erfpacht. Nog drie huiskens en erf staande en gelegen op Honselersdijk.
[678]
f. 131 d.d. 22-9-1638: Cornelis Jacobsz. Colen substituut schout van Monster als man en voogd van Maria
Jansdr. voormaals weduwe van mr. Hertooch den Haen bekende getransporteerd te hebben aan de kerk
van Naaldwijk een custingbrief d.d. 25-7-1632gepasseerd voor schepenen van Honselersdijk inhoudende
tot last van Jonge Joris Jorisz. nog de som van 1005 gld., de voorn. mr. Hertooch den Haen aangekomen
bij twee bezegelde transportbrieven gepasseerd voor schepenen van Honselersdijk, de ene d.d. 28-111632 en de andere dd. 3-9-1636. En nog een obligatie d.d. 1-1-1638 inhoudende tot last van Joris Claesz.
Valck als principaal, Pieter Doe van Ockenburch en Arent van Leeuwen seretaris van Naaldwijk als borgen
de som van 1047 gld. 17 st.
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[679]
f. 132 d.d. 22-9-1638: Cornelis Jacobsz. Colen substituut schout van Monster als man en voogd van Maria
Jansdr. voormaals weduwe van mr. Hertooch den Haen bekende getransporteerd te hebben aan de
heiligegeestarmen van Naaldwijk een rentebrief inhoudende tot last van Adriaen Corsz. wonende in de
ban van Wateringen 100 gld. kapitaal gepasseerd voor schepenen van Wateringen d.d.30-3-1632. Nog
een rentebrief inhoudende tot last van Meijnsgen Pietersdr. weduwe Jan Joosten Buijs in het
Honderdland 100 gld. kapitaal gepasseerd voor schepenen in Honderdand d.d. 15-4-1634. Nog een
custingbrief inhoudende nog tot last van Claes Claesz. van der Starre bode met de roede van Vlaardingen
700 car. gld. volgens de custingbrief gepasseerd voor schepenen van Vlaardingen d.d. 4-6-1635. En nog
een obligatie inhoudende tot last van Jan Joosten Wastijn als principaal en Pieter Pietersz. Cleijnneman
als bogr de som van 200 gld. kapitaal.
[680]
f. 133 (z.d.): Cornelis Dircxsz. Bosch onze mede schepen bekende verkocht te hebben aan Cornelis Jansz.
Hensbrouck onze inwoner een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met omtrent 7 hond
land wezende erfpacht daar de voorsz. goederen ten dele op staande zijn, alles staande en gelegen op
Honselersdijk, zoals Gillis Jorisz. en de comparant de voorsz. goederen bezeten hebben. En nog de toegift
van omtrent 11 hond bruikwaarlanden toebehorende zijne hoogheid.
[682]
f. 134v (z.d.): Pieter Pietersz. ’t Hert onze inwoner bekende verkocht te hebben aan Cornelis Dircxsz. de
Hooch mede onze inwoner een huis, bijhuis en geboomte met omtrent 7 hond 30 roeden land wezende
erfhuur daar de voorsz. goederen ten dele op staande zijn, alles staande en gelegen op Honselersdijk.
[683]
f. 136: Bijbehorende schuldbrief.
[684]
f. 137 d.d. 10-6-1639: Pieter Pietersz. ’t Hert onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de heer
schout en schepenen van Monster als oppervoogden van de twee nagelaten weeskinderen van Claes
Huijgensz. Valck en Jannetgen Jansdr. beide zaliger in haar leven woonachtig in het Uithof in Monster ten
behoeve van dezelfde weesknderen een losbare weesrente van 50 car. gld. ’s jaars.
[686]
f. 138v d.d. 10-5-1640: Jan Gillisz. wonende te ’s Gravenzande, Arent Phillipsz. backer wonende op
Honselersdijk als man en voogd van Sijtgen Gillisdr., Jan Woutersz. wonende in de ban van Wateringen
als man en voogd van Aechgen Gillisdr. bekenden verkocht te hebben aan Anthonis Jansz. Hout onze
inwoner drie vierde parten van de helft van een huising, barg en geboomte met nog drie vierde parten
van de helft van omtrent 7 hond 40 gaarden erfpacht zowel boomgaard als teelland of zoveel minder of
meer als Gillis Jansz. de voorsz. goederen bezeten heeft, op welk land ten dele de voorsz. huising, barg
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en geboomte is staande, waarvan het resterende vierde part van de helft de voorn. Thonis Jansz. nomine
uxoris zelf is toebehorende, alles staande en gelegen op Honselersdijk, en verder zoals Gillis Jansz.
cramer de helft van de voorsz. goederen bezeten heeft.
[687]
f. 140 d.d. 4-8-1641: Cornelis Jacobsz. Verbrugge onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Aelbrecht Jacobsz. van Dijck mede onze inwoner een huis en erf staande en gelegen op Honselersdijk
[688]
f. 141 d.d. 12-7-1640: Cornelis Claesz. van Rijn wonende in de ban van Wateringen bekebde verkocht te
hebben aan Cornelis Dircxsz. de Hooch een huis en erf staande en gelegen op Honselersdijk.
[690]
f. 142v d.d. 12-7-1640: Cornelis Dircxsz. de Hooch bekende verkocht te hebben aan Mees Jansz. Brasser
glaasmaker op Honselersdijk een huis en erf op Honselersdijk.
[691]
f. 143v d.d. 12-7-1640: Mees Jansz. Brasser glaasmaker onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de
drie nagelaten weeskinderen van Joris Pietersz. van den Schilde en Trijntge Ghijsendr. beide zaliger in
haar leven woonachtig te Zoetermeer, en dat met consent van Cornelis en Pieter Pietersz. van den
Schilde beide als omen en bloedvoogden van vaderszijde en Cornelis Ghijsbrechtsz. Dieloff als oom en
bloedvoogd van moederszijde over de voorsz. weeskinderen, een losbare weesrente van 31 car. gld. 5 st.
’s jaars. Tot waarborg zijn huis en erf op Honselersdijk. Tot meer zekerheid hebben Willem Claesz.
Geestbergen wonende te Rotterdam en Dominekus Doesen secretaris van Zoetermeer zich borg gesteld
voor voorn. Mees Jansz. Brasser.
[694]
f. 146v (z.d.): Cornelis Dircxsz. de Hooch bekende verkocht te hebben aan Cornelis Gerritsz. van Egmont
wonende tegenwoordig in de ban van Wateringen een huis, bijhuis en geboomte met omtrent 7 hond 30
roeden land wezende erfhuur daar de voorsz. goederen ten dele op staande zijn, alles staande en
gelegen op Honselersdijk.
f. 147: Bijbehorende schuldbrief.
[696]
f. 148v d.d. 4-8-1641: Aelbrecht Jacobsz. van Dijck onze inwoner bekende schuldig te wezen aan Cornelis
Jacobsz. Verbrugge mede onze inwoner de som van 325 car. gld. ter zake van koop van een huis en ef op
Honselersdijk.
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f. 149 d.d. 4-6-1641: Arent Philipsz. backer wonende op Honselersdijk bekende verkocht te hebben aan
zijne hoogheid de Prins van Oranje 1 morgen 64 roeden erfpachtland wezende teelland tegenwoordig
bezaaid met tarwe gelegen achter de huising van hem comparant in Honselersdijk.
[697]
f. 150 d.d. 4-6-1641: Cornelis Vrancken van Rijt onze inwoner bekende verkocht te hebben aan zijne
hoogheid de Prins van Oranje 2 hond 22 roeden erfpachtland wezende weiland gelegen in Honselersdijk.
[698]
f. 151 d.d. 23-9-1644: Aelbrecht Jacobsz. van Dijck onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Cornelis Dircxsz. de Hooch mede onze inwoner een huis en erf staande en gelegen op Honselersdijk.
[699]
f. 152: Bijbehorende schuldbrief.
[700]
f. 153 d.d. 30-8-1641: Pieter Heijnricxsz. van der Burch onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Leendert Jansz. van der Wael mede onze inwoner een huis en erf op Honselersdijk.
[702]
f. 154v d.d. 30-8-1641: Pieter Heijnricxsz. van der Burch onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Cornelis Gerritsz. van Egmont smith op Honselersdijk omtrent 5 hond land weeznde erfpacht gelegen op
Honselersdijk (belend o.a. Machtelt Heijmonts weduwe Gillis Jansz. met erfpachtland).
[703]
f. 156 d.d. 1-10-1641: Pieter Phillipsz. Heemskerck wonende in Naaldwijk bekende verkocht te hebben
aan de heer baljuw Sijmon van Catshuijzen een huis staande op Honselersdijk gekomen van Jop Jansz.
Heijdra, nog een huis staande op Honselersdijk gekomen van Gerrit Jansz. Brouck, en nog omtrent 4
morgen erfpachtland met het gewas van de tarwe daarop staande gelegen in Honselersdijk waarop
beide de voorsz. huizen ten dele zijn staande.
[704]
f. 157 d.d. 1-10-1641: Sijmon van Catshuijsen baljuw van Naaldwijk bekende verkocht te hebben aan
Cornelis Cornelisz. van Rijn wonende op Honselersdijk een huis en erf op Honslersdijk met een vrije uiten ingang met wagen en paarden aan de westzijde van het voorsz. huis en erf.
[705]
f. 158 d.d. 17-2-1642: Pieter Pietersz. ’t Hert onze inwoner bekende schuldig te wezen aan Hester
Adriaensdr. van der Made wonende binnen Delft een losrente van 50 car. gld. ’s jaars.
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[707]
f. 159v (z.d.): Cornelis Vrancken van Rijt wonende op Honselersdijk bekende verkocht te hebben aan
zijne hoogheid de Prins van Oranje 193 roeden land gelegen in de ban van Wateringen. [doorgehaald en
bijgeschreven: per abuis hier gezet maar hoort in het protocol van Wateringen]
f. 160 (z.d.): Neeltie Arentsdr. weduwe Pieter Gillisz. wonende in ’t Opstal geassisteerd met Arent
Willemsz. haar gekoren voogd in deze bekende verkocht te hebben aan Goris Jansz. wonende in de
heerlijkheid van ’t Opstal een woning, barg en geboomte met het erf daar de voorsz. goederen op
staande zijn, staande en gelegen in ’t Opstal.
[708]
f. 161: Bijbehorende schuldbrief [deze is niet afgemaakt].
[709]
f. 161v (z.d.) [ook te Naaldwijk]: Rusgen Pietersdr. weduwe van Adriaen Adriaensz. wonende in het
baljuwschap van Naaldwijk geassisteerd met Huijch Cornelisz. Arckesteijn haar gekoren voogd in deze
bekende verkocht te hebben aan Pieter Sijmonsz. van der Meer mede wooanchtig in het baljuwschap
van Naaldwijk een woning, huis, bijhuis, schuur, bargen met 19 morgen 2 hond land voor erfhuur daar de
voorsz. woning ten dele op staat, staande en gelegen in het baljuwschap van Naaldwijk. Nog 3 morgen
land wezende klooster eigen gelegen in het ambacht van Naaldwijk. Nog 4 hond eigen land mede
gelegen in het ambacht van Naaldwijk in een kamp van 2 morgen. Nog de toegift van 8 hond bruikwaar,
het gewas van 2 morgen tarwe en 2,5 morgen rogge tegenwoordig te velde staande, nog alle levende
have etc.
[710]
f. 163: Bijbehorende schuldbrief.
[712]
f. 164v d.d. 6-1-1643 [ook te Naaldwijk]: Neeltgen Arentsdr. weduwe Pieter Gillisz. wonende in ’t Opstal
geassisteerd met Arent Willemsz. haar gekoren voogd in deze bekende verkocht te hebben aan Goris
Jansz. wonende in de heerlijkheid van ’t Opstal omtrent 4 hond geestland gelegen in Naaldwijk wezende
erfhuur. Nog een woning, barg en geboomte met het erf daar de voorsz. goederen op staande zijn,
staande en gelegen in de heerlijkheid van ’t Opstal.
[713]
f. 166: Bijbehorende schuldbrief.
[715]
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f. 167v (z.d.): Leendert Jansz. van der Wael herbergier onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
Cornelis Maertensz. Hogershouck brouwer binnen Delft een losrente van 12 car. gld. ’s jaars.
[doorgehaad en bijgeschreven: niet gepasseerd]
[716]
f. 169 (z.d.) [ook te Wateringen]: Lenert Gillisz. van Duijffhuijse wonende op Honselersdijk in de ban van
Wateringen ter eenre en Cornelis Claesz. van Rijn wonende op Honselersdijk ter andere zijde en
verklaarden met elkaar geruild te hebben huis en erf in Honselersdijk in de ban van Wateringen resp. in
Honselersdijk.
[718]
f. 170v d.d. 22-3-1645: Cornelis Gerritsz. van Egmont wonende op Honselersdijk bekende dat hij Jan
Cornelisz. Sluijtoe wonende te Leiderdorp uitgekocht heeft van zijn moederlijke erfenis als volgt: ‘Op 213-1645 zijn geaccordeerd Cornelis Gerritsz. van Egmont wonende op Honselersdijk weduwnaar en
boedelhouder van Maritjen Louwen ter eenre, Jan Cornelisz. Sluijtoe wonende te Leiderdorp als enige en
universele erfgenaam van de voorn. Maritjen Louwen zijn zaliger moeder ter andere zijde nopende de
erfenis de voorn. Jan Cornelisz. opgekomen door overlijden van dezelfde Maritjen Louwen als volgt […].’
waarvoor hij comparant tot zekerheid verbindt een huis en erf met omtrent 7 hond 30 roeden zowel
boomgaard als teelland wezende erfhuur daar de voorsz. goederen ten dele op staande zijn, alles
staande en gelegen op Honselersdijk.
[719]
f. 171v d.d. 23-9-1644: Cornelis Dircxsz. de Hooch wonende in de ban van Wateringen bekende verkocht
te hebben aan Cors Adriaensz. van Egmont onze inwoner een huis en erf op Honselersdijk.
f. 172: Bijbehorende schuldbrief.
[720]
f. 173 d.d. 23-6-1645: Huijch Huijbrechtsz. van Sollevelt onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Adriaen Claesz. van Duijffhuijs mede onze inwoner een erf gelegen op Honselersdijk achter de huising
door Duijffhuijs gekocht van Huijbrecht Cornelisz. Coopman.
[721]
f. 174 d.d. 27-6-1645: Huijbrecht Cornelisz. Coopman wonende in de ban van Wateringen bekende
verkocht te hebben aan Adriaen Claesz. van Duijffhuijs onze inwoner een huis met het erf daar het
voorsz. huis op staan op Honselersdijk.
[723]
f. 176: Bijbehorende schuldbrief.
[724]
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f. 177 d.d. 23-6-1645: Huijch Huijbrechtsz. van Sollevelt onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Adriaen Claesz. van Duijffhuijs mede onze inwoner een erf gelegen op Honselersdijk achter de huising
door Duijffhuijs gekocht van Huijbrecht Cornelisz. Coopman. [doorgehaal en bijgeschreven: staat
hiervoor geregistreerd]
[725]
f. 178 d.d. 20-6-1645: Jan Ponpeeuwis wonende te Voorburg bekende verkocht te hebben aan de heer
baljuw Sijmon van Catshuijsen omtrent 5 hond allodiaalland gelegen in de heerlijkheid van ’t Opstal
gemeen met zijne hoogheid en enige andere eigenaren in een kamp land groot omtrent 27 morgen 2
hond 19 roeden.
[726]
f. 178v d.d. 22-10-1645: Sijmon van Catshuijsen baljuw van Naaldwij bekende verkocht te hebben aan
zijne hoogheid 2 morgen 5 hond 53 roeden patrimoniaal land gelegen op Honselersdijk met een vrij
uitpad over zijn comparants laan gelegen aan de oostzijde van de nieuwe tuin op Honslersdijk tot aan ’s
Herenweg.
[727]
f. 180 d.d. 29-9-1648: Sijmon van Catshuijsen baljuw en schout van Naaldwij bekende uit kracht van
zekere procuratie van de Prins van Oranje opgedragen te hebben aan juffrouw Catharina Brant
huisvrouw van de heer Sijmon van Beaumont raad en pensionaris van Rotterdam en de heer Eeuwout
Brant griffier van de lenen van Holland wonende in ’s Gravenhage een partij zowel wei- als teelland
gelegen in de heerlijkheid van t Opstal groot 15 morgen 2 hond 38 roeden wezende vrij patrimoniaal
land.
[729]
f. 182 d.d. 11-11-1648: Cornelis Dircxsz. Bogaert wonende in Honselersdijk als getrouwd hebbende
Maritgen Jansdr. van Adrichem nagelaten dochter van Jan Pietersz. van Adrichem en Neeltgen Jorisdr.
beide zaliger bekende getransporteerd te hebben aan juffrouw Christina Cocq een rentebrief
inhoudende tot last van Pieter Pietersz. ’t Hert 600 gld. kapitaal gepasseerd voor schepenen van
Honselersdijk d.d. 24-9-1638.
[730]
f. 183 d.d. 11-10-1647: Adriaen Jansz. van Adrichem wonende binnen het dorp van Naaldwijk
verklarende dat hij op 11-10-1646 heeft verkocht aan de heer commies Johan Verhair de navolgende
woning en landen staande en gelegen op Honselersdijk die rechtelijk is genaast door Cornelis Dircxsz.
Bogaert als getrouwd hebbende Marigen Jansdr. van Adrichem zjn comparants zwager op 27-6-1647 […],
waarna hij aan voorn. Cornelis Dircxsz. Bogaert heeft getransporteerd een woning als huis, schuur, barg
met 0,5 morgen land wezende erfhuur staande en gelegen op Honselersdijk op welke voorsz. 0,5 morgen
land ten dele de voorsz. woning is staande. Nog een boomgaardje of kooltuintje gelegen oost van de
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voorsz. 0,5 morgen land wezende mede erfhuur. Nog 2 morgen eigen land wezende boomgaard gelegen
op Honselersdijk omtrent de voorsz. woning met al de vruchten aan de bomen. Nog de toegift van 25
morgen 3 hond bruikwaar gelegen in de Nieuwe Broekpolder in de ban van Wateringen. Nog de toegift
van 1,5 morgen bruikwaar mede gelegen in Wateringen en nog het gewas van 1,5 morgen tarwe te velde
gestaan hebbende.
[733]
f. 185v d.d. 6-4-1648: Pieter Doensz. van Ockenburch wonende te Wateringen bekende verkocht te
hebben aan de heer baljuw Sijmon van Catshuijsen 7 hond 35 gaarden erfpachtland gelegen op
Honselersdijk en nog een partij erfpachtland geegen naast het voorsz. land groot 7 hond 95 gaarden met
een huis en plantagie ten dele op de voorsz. partij land staande.
[734]
f. 187: Bijbehorende schuldbrief.
[736]
f. 189 d.d. 7-4-1648: De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen bekende verkocht te hebben aan Heijndrick
Pietersz. schoenmaker onze inwoner een huis met 2 hond 44 roeden erfpacht land daar ten dele het
voorsz. huis op staat, alles staande en gelegen op Honselersdijk.
[738]
f. 191: Bijbehorende schuldbrief.
[740]
f. 192v d.d. 20-2-1649: Pieter van Ruijven houtkoper te Delft als procuratie hebbende van Huijch Jansz.
van der Elst waard in de Moriaen in Honselersdijk (procuratie voor notaris Cornelis van Vliet te Delft d.d.
10-9-1648) bekende schuldig te wezen aan sr. Pieter Hogenhouck wijnkoper en brouwer binnen delft de
som van 315 car. gld. 16 st. ter zake van gekochte en geleverde wijnen.
[742]
f. 194v d.d. 2-5-1649: Gerraert Bulsinck als man en voogd van Trijntgen Willemsdr. Buijs wonende in ’s
Gravenhage bekende verkocht te hebben aan Leendert Aelbrechtsz. Persoon onze inwoner een huising
en boomgaard met omtrent 7 hond land op Honselersdijk waarop ten dele de voorsz. huising en
boomgaard zijn staande, wezende erfpachtland in erfpacaht gehouden van zijne hoogheid. Verder zoals
Thonis Adriaensz. van Adrichem en Neeltgen Vrancken beide zaliger de voorsz. goeeren bezeten hebben.
[743]
f. 196 d.d. 22-5-1649: Leendert Jansz. van der Wael herbergier en schipper binnen Honselersdijk
bekende schuldig te wezen aan Annitgen Pietersd. van Veen jonge dochter wonende in
Naaldwijkerbroek de som van 400 car. gld. ter zake van geleende penningen.
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[745]
f. 197v d.d. 18-6-1649 [ook te Wateringen]: Pieter Pietersz. ’t Hert onze inwoner als vader en
testamentaire voogd van zijn minderjarige kinderen geprocreerd bij wijlen Maritgen Jansdr. de
Hogewerff zijn overleden huisvrouw verklaarde volgens de dispositie d.d. 28-3-1630 aan haar twee
kinderen bij hem comparant aan haar verwerkt met namen Roockjen en Maritgen Pietersdr. in plaats
van haar legitieme portie gemaakt heeft gehad met haar beiden de som van 3000 gld. eens uit te keren
bij ouderdom van 22 jaar of huwelijk. Hij stelt hiervoor tot zekerheid zijn woning en 3 morgen
erfpachtland staande en gelegen op Honselersdijk. Idem 10 hond weiland gelegen in de ban van
Wateringen aan de oostzijde van de laan van zijne hoogheid bezuiden aan het Huis van Honselersdijk.
[747]
f. 200 d.d. 22-6-1649: Leendert Jansz. van der Wael herbergier en schipper van Honselersdijk bekende
schuldig te wezen aan de heer Cornelis Maertensz. Hogenhouck oud schepen van Delft de som van 350
car. gld. ter zake van gehaalde bieren.
[748]
f. 201 (z.d.): Leendert Aelbrechtsz. Persoon onze inwoner bekende schuldig te wezen aan Geeraert
Bulsinck wonende in ’s Gravenhage de som van 1000 car. gld. als rest van meerder som uit koop van een
huising en boomgaard met omtrent 7 hond land gelegen op Honselersdijk waarop ten dele de voorz.
huising en boomgaard zijn staande, wezende erfpachtland in erfpacht gehouden van zijne hoogheid.
[750]
f. 202v d.d. 11-5-1650: Leendert Jansz. van der Wael wonende in de ban van Wateringen bekende
verkocht te hebben aan Sijmon Boonsz. van Vlucht schipper op Honselersdijk een huis en erf op
Honselersdijk volgens de jongste waarbrief d.d. 30-8-1641. Idem nog een marktschuit met toebehoren,
schuitpaard etc.
[752]
f. 205 d.d. 13-5-1650: Cornelis Sijmonsz. van der Meer onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Abraham Thoonisz. wonende te Monster een stuk erf gelegen op Honselersdijk wezende erfpacht en nog
een schuur staande ten dele op het voorsz. erf.
[754]
f. 206v: Bijbehorende schuldbrief.
[755]
f. 208 d.d. 27-5-1650: Abraham Thonisz. onze inwoner als principaal en Willem Heijndricxsz. mede
woonachtig op Honselersdijk als borg bekenden schuldig te wezen aan Maerten Arentsz. Lagervelt
wonende in De Lier de som van 300 gld. ter zaake van geleende penningen.
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[757]
f. 209v d.d. 31-5-1650: Cornelis Jansz. Hensbrouck onze inwoner bekende schuldig te wezen Dirck
Davitsz. van Borgongien timmerman wonende aan Kwintheul een losrente van 30 car. gld. ’s jaars.
[759]
f. 211v d.d. 1-6-1650: De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen bekende verkocht te hebben aan Cornelis
Jansz. metselaer onze inwoner omtrent 9 hond 48 gaarden zowel boomgaard als teelland wezende
erfpachtland gelegen op Honselersdijk.
[760]
f. 213: Bijbehorende schuldbrief.
[761]
f. 214 d.d. 5-8-1650: Wormbrecht Pietersz. Zeeman onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de
heer baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van het nagelaten weeskind van zaliger
Achgen Pietersdr. in echt gewonnen bij Leendert Jansz. van der Wael wonende in de ban van Wateringen
ten behoeve van hetzelfde kind de som van 50 car. gld. ter zake van geleende penningen.
[762]
f. 215 d.d. 5-11-1650 te Honselersdijk] en (z.d.) [te Wateringen]: Trijntgen Baesen weduwe van Jacob
Cornelisz. Verbrugge in zijn leven bode op Honselesdijk geassisteerd met Blazius Jacobsz. Verbrugge haar
zoon en verkoren voogd in deze ter eenre, en Sijmon Boonsz. van Vlucht wonende in de ban van
Wateringen ter andere zijde verklaarden met elkaar geruild te hebben huis en erf met een boomgaardje
in de ban van Wateringen tegen een huis en erf op Honselersdijk.
[766]
f. 219 d.d. 5-11-1650 [te Honselersdijk] en (z.d.) [te Wateringen]: Leendert Gillisz. van Duijffhuijs
wonende op Honselersdijk in de ban van Wateringen ter eenre en Cornelis Claesz. van Rijn wonende op
Honselersdijk ter andere zijde verklaarden met elkaar geruild te hebben huis en erf te Wateringen tegen
huis en erf op Honselersdijk.
[768]
f. 221 d.d. 12-4-1651: Cornelis Cornelisz. van Rijt, Vranck Joosten van Rijt en Isbrant Willemsz. van Rijt als
testamentaire voogden over de kinderen van zaliger Vranck Cornelisz. van Rijt en bekende verkocht te
hebben aan Jan Jansz. Outshooren haar mede voogd een woning als schuur, barg en geboomte staande
in Honselersdijk en nog 2 morgen 3 hond 1 roede land waarvan omtrent 2 hond 50 roeden boomgaard is
op een gedeelte vandien de voorsz. woning staat en het verdere weiland, welke partij land (neffens nog
2 hond 22 roeden daar noordwaarts van gelegen en door zijne hoogheid gekocht) is geweest erfpacht
belast met 15 gld. 7 st. ’s jaars ten behoeve van zijne hoogheid gekocht […].
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[770]
f. 222v d.d. 21-5-1651: Cornelis Gerritsz. van Egmont smith op Honselersdijk bekende schuldig tewe zen
aan juffrouw Sara Nivernis de som van 1000 car. gld. ter zake van geleende penningen.
[771]
f. 224 d.d. 2-7-1651: Machtelt Heijmonts weduwe van Gillis Jansz. wonende in Honselersdijk geassisteerd
met Jan Gillisz. van Dijck wonende binnen de stad ’s Gravenzande haar zoon en gekoren voogd in deze
bekende verkocht te hebben aan Anthonis Jansz. Hout haar zwager mede woonachtig aldaar de helft van
een huising, barg en geboomte en nog de helft van 7 hond 14 gaarden erfpacht zowel boomgaard als
teelland op welk land de voorsz. huising, barg en geboomte ten dele is staande, waarvan de wederhelft
de voorn. Anthoonis Jansz. zelf zijn toebehorende, alles staande en gelegen op Honselersdijk.
[773]
f. 225v: Bijbehorende schuldbrief.
[774]
f. 226v d.d. 3-9-1651: Pieter Pietersz. ’t Hert onze inwoner bekende schuldig te wezen de heer Lambart
d’Overschie de som van 300 car. gld. ter zake van geleende penningen.
[776]
f. 228v d.d. 18-10-1651: Cornelis Gerritsz. van Egmont smith op Honselersdijk bekende schuldig te wezen
aan Pieter Doensz. van Ockenburch wonende te Wateringen de som van 500 car. gld. ter zake van
cassatie van een obligatie die Hester Adriaensdr. van der Made wonende binnen Delft tot last van de
voorn. van Egmont sprekende had inhoudende meerder som.
[777]
f. 230 d.d. 18-10-1651: Cornelis Gerritsz. van Egmont smith op Honselersdijk bekende schuldig te wezen
aan Jan Jansz. Outshoorn wonende in Naaldwijkerbroek de som van 500 car. gld. ter zake van cassatie
van een obligatie die Hester Adriaensdr. van der Made wonende binnen Delft tot last van de voorn. van
Egmont sprekende had inhoudende meerder som.
[779]
f. 231v d.d. 25-5-1652: Willem Heijndricksz. wonende binnen het dorp van Naaldwijk bekende verkocht
te hebben aan Mees Gerritsz. van der Meer wonende in Honselersdijk een huis en erf gelegen in
Honselersdijk.
[780]
f. 232v: Bijbehorende schuldbrief.
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[781]
f. 233v d.d. 31-5-1652: Cors Adriaensz. van Egmondt wonende in de ban van Wateringen bekende
verkocht te hebben aan Aem Jacobsz. van Dijck onze inwoner een huis en erf in Honselersdijk.
[782]
f. 234v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 235 d.d. 31-5-1652: Huijch Huijbrechtsz. Sollevelt onze inwoner bekende schuldig te wezen aan
Adriaen Claesz. Duijffhuijs de som van 200 car. gld. ter zake van geleende penningen.
[784]
f. 236v d.d. 15-12-1652: Maria Vrancken van der Urck weduwe van Sijmon van Catshuijsen in zijn leven
baljuw en rentmeester van zijne hoogheids domeinen van Naaldwijk en Fredrick Schoon tegenwoordig
rentmester van zijne hoogheids domeinen van Naaldwijk etc. als bij sententie van het Hof van Holland
d.d. 7-11-1651 tot de navolgende verkoping geauthoriseerd […] bekenden verkocht te hebben aan de
voorn. Fredrick Schoon 7 hond 35 gaarden erfpachtland gelegen op Honselersdijk, nog 5 hond 51
gaarden erfpachtland zijnde het overpad van 7 hond 95 roeden omdat door de overleden Catshuijsen
daarvan verkocht is 2 hond 44 roeden en een huis en plantagie daarop staande, volgens de opdrachtbrief
van beide partijen voor schepenen alhier gepasserd d.d. 6-4-1648.
[786]
f. 238v d.d. 15-12-1652: Dezelfden bekenden verkocht te hebben aan zijne hoogheid de Prins van Oranje
een laan gelegen op Honselersdijk ten oosten van de niewue tuin van zijne hoogheid met de plantagie
daarop staande.
[787]
f. 240 d.d. 15-12-1652: Dezelfden bekenden verkocht te hebben aan Arent Willemsz.Topstal omtrent 5
hond allodiaal land gelegen in de heerlijkheid van ’t Opstal gemeen met zijne hoogheid en enige ander
eigenaren in een kamp land groot omtrent 27 morgen 2 hond 19 roeden.
[789]
f. 241v: Bijbehorende schuldbrief.
[790]
f. 243 d.d. 11-12-1653: Pieter Pietersz. ’t Hert onze inwoner bekende schuldig te wezen aan Cornelis
Cornelisz. Dieloff en Pieter Heijndricksz. Broeckhoven zijnde erfgenamen van Leendert Adriaensz.
Ouwerkerck in zijn leven borstelverkoper gewoond hebbende buiten het Hofpoortje te Rotterdam de
som van 230 car. gld. 3 st. ter zake van cassatie van een vorige obligatie verleden tot zijn comparants last
die inhoudende was de som van 189 gld. 13 st. kapitaal en nog uit andere afrekeningen de som van 40
gld. 10 st. uitmakende te samen de voorsz. 230 gld. 3 st.
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[792]
f. 244v d.d. 9-8-1653: Pieter Pietersz. ’t Hert onze inwoner bekende schuldig te wezen aan Cornelis
Jacobsz. Colen officier te Monster de som van 600 car. gld. ter zake van verschoten penningen door
voorn. Coolen voor hem comparant verstrekt en betaald voor verpondingen en schildtalen tot het jaar
1651 inclusief.
[793]
f. 246 d.d. 9-8-1653: Pieter Pietersz. ’t Hert onze inwoner bekende schuldig te wezen aan juffrouw Maria
van der Urck weduwe van de heer Sijmon van Catshuijsen wooanchtig binnen het dorp van Naalwijk de
som van 232 car. gld. 6 st. 3 denier ter zake van verschenen landpachten, landrenten, erfpachten,
korentienden, verschenen renten en anders.
[795]
f. 247v d.d. 19-5-1654: Cornelis Jansz. Hensbroeck onze inwoner bekende verkocht te hebben aan de
heer Frederick Schoon rentmeester van zijne hoogheids domeinen van Naaldwijk omtrent 5 hond
erfpachtland zijnde het overschot van 7 hond 20 gaarden erfpachtland omdat hij comparant daarvan
behouden heeft omtrent 2 hond 20 gaarden met een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en
geboomte op welke voorsz. 2 hond 20 gaarden land ten dele de voorsz. goederen staande zijn, alles
staande en gelegen op Honselersdijk.
[797]
f. 250 d.d. 8-3-1653: Johan van Middelcoop commissaris ordinaris van de monstering bekende uit kracht
van zekere procuratie van Harman van Middelcoop wonende in ’s Gravenhage zijn vader tot meer
zekerheid van de restitutie van betaling van de som van 10.000 gld. door deze geleend van de voogden
van het nagealten weeskind van zaliger de heer Beuckel van Zanten sorterende onder de weeskamer van
Delft volgens de schuldbrief d.d.24-2-1653 verleden voor schepenen van ’s Gravenzande en
zandambacht mede speciaal te verbinden 15 morgen 4 hond 70 roeden lan in drie partijen gelegen in
Honselersdijk, als eerst een partij weiland groot 2,5 morgen bij het wipmolentje in de heerlijkheid van ’t
Opstal achter de dijk, nog 6 morgen 60 roeden gelegen west aan de voorsz. 2,5 morgen, nog 7 morgen 1
hond 10 roeden.
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