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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. 5 hiervan bestrijkt de periode
1672-1752.
Deze bewerking geeft korte regesten van alle inschrijvingen uit dit protocol uit de
periode 1672-1710. De periode daarna valt buiten de interesse van de bewerker is niet
gedaan. 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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[987] t/m [992] Eigentijdse index op voornaam comparanten
[993]
f. 1 d.d. 17-1-1672: Arij Leendertsz. van der Speck als getrouwd hebbende Lijsbeth Claesdr. van
Duijn bekenden getransporteerd te hebben aan Cornelis Claesz. van Duijn zijn zwager wonende
op Honselersdijk een vierde part van een huis en erf op Honselersdijk daarvan de helft is
toebehorende Maritge Cornelisdr. weduwe van Claes Cornelisz. van Duijn en het resterende
vierde part voorn. koper zelf.
[994]
f. 2 d.d. 27-5-1672: Johannes van Warmen onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Willemijna Verneij weduwe van Jan Maertensz. van der Kodde wonende in ’s Gravenhage een
huis en erf op Honselersdijk.
[995]
f. 3 d.d. 31-3-1673: Dieuwertje Jacobsdr. Houwaert weduwe en boedelhoudster van Jan
Arentsz. van der Does wonende op Honselerdijk, en Hendrick de Jongh burgemeester van ’s
Gravenzande en Claes Boogert wonende omtrent Monster als omen en bloedvoogden van de
nagelaten onmondige kinderen van de voorn. Jan Arentsz. van der Does bekenden aan Leentje
Arentsdr. weduwe van Hendrick Hendricksz. de Groot van aangetelde gelden schuldig te wezen
de som van 200 car. gld. Tot waarborg een woning als huis, bijhuis, berg, duifhuis en geboomte
met omtrent 7 hond 30 roeden land wezende erfhuur daar hetzelfde op is staande, alles staande
en gelegen op Honselersdijk.
[997]
f. 4v d.d. 5-5-1673: Jan Cornelisz. van Dorp onze inwoner bekende verkocht te hebben aan
Johannes van Warmen mede onze inwoner een hofstede, huis, barg, boomgaarden en singels
met de grond daar de voorsz. goederen op zijn staande wezende erfpacht, alles staande en
gelegen op Honselersdijk.
[998]
f. 6 d.d. 5-5-1673: Johannes van Warmen wonende op Honselersdijk als principaal schuldenaar,
Cornelis Jansz. de Roo wonende aldaar in de ban van Wateringen en Jan Hendricksz.
Overgaegh wonende mede op Honselersdijk beiden als borgen, bekenden schuldig te zijn aan
de diakenen van de christelijke kerk van Naaldwijk en Honselersdijk ten behoeve van de armen
aldaar de som van 800 car. gld.
[1000]
f. 7v d.d. 10-5-1673: Gerrit Heijndricksz. Breuckhooven onze inwoner als principaal schuldenaar,
Joris Crijnen van der Putten wonende in de heerlijkheid van het Opstal en Cornelis Jansz. de
Roo wonende op Honselersdijk in de ban van Wateringen beiden als borgen, bekenden schuldig
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te zijn aan de diakenen van de christelijke kerk en gemeente van Naaldwijk en Honselersdijk ten
behoeve van de armen aldaar de som van 300 car. gld.
[1001]
f. 8v d.d. 6-5-1673 [ook te Wateringen]: Balthasar van der Hoijkens onze secretaris en mr.
Willem den Roos als gestelde curatoren door schout en schepenen van Honselersdijk over de
boedel en goederen van Cornelis Cornelisz. Molewerff en Cornelia Cornelisdr. van Rijt
bekenden verkocht te hebben aan de heer Johan Lamoreus wonende in ’s Gravenhage een
woning als huis, bijhuis, schuur, bargen, boomgaarden en plantagie met omtrent 3 morgen land
daar de voorsz. goederen op zijn staande, alles staande en gelegen op Honselersdijk.
[1004]
f. 12 d.d. 3-5-1674: Jan Jaspersz. wonende op Honselersdijk in de ban van Wateringen bekende
verkocht te hebben aan Hendrick Barentsz. van Dijck wonende te Oegstgeest een huis en erf
binnen Honselersdijk, te weten het huis voor vrij egen en het erf voor erfhuur.
[1005]
f. 13 d.d. 31-7-1674: Trijntje Gillisdr. weduwe van Thonis Jansz. Hout wonende op Honselersdijk
bekende schuldig te wezen aan Maghtelt Hermensdr. weduwe van Arij Gerritsz. Houttuijn
wonende te Delft de som van 125 gld. ter zake van geleende penningen.
[1006]
f. 14 d.d. 5-4-1675: Stijntje Gillisdr. laatst weduwe van Gerrit Cornelisz. Moerkercken wonende
op Honselersdijk bekende getransporteerd te hebben aan het gemene land van Delfland haar
erf en boomgaard op Honselersdijk.
[1007]
f. 15 d.d. 5-4-1675: Maritje Cornelisdr. Roskam weduwe van Cornelis Pietersz. Foreest wonende
op Honselersdijk geassisteerd met Thonis Jansz. Foreest haar gekoren voogd in deze bekende
getransporteerd te hebben aan het gemene land van Delfland 52 roeden erfje gelegen op
Honselersdijk.
[1009]
f. 16v d.d. 6-6-1675: Gerrit Corssen Kerckhoff en Maritge Roelantsdr. van der Marel zijn
huisvrouw die toen hij haar trouwde weduwe was van Dirck Dircksz. de Hoogh bekende
verkocht te hebben aan de heer Johan Lamoreus wonende in ’s Gravenhage een partij zowel
wei- als teelland gelegen op Honselersdijk groot volgens meting 5 morgen 5 hond 62 roeden, en
nog een partij teelland wezende erfpacht gelegen als voren groot volgens meting 2 morgen.
[1010]
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f. 17v d.d. 22-6-1675: Cornelis Jacobsz. van Dijck wonende op Honselersdijk in de ban van
Wateringen bekende verkocht te hebben aan de heer Johan Lamoreus wonende in ’s
Gravenhage een huis en erf op Honselersdijk.
[1011]
f. 18v d.d. 23-10-1675: De heer Fredrick Schoon rentmeester van zijne hoogheids domeinen van
Naaldwijk etc. te kennen gevende dat Jan Lamoureux solliciteur in Den Haag zeker strookje land
groot 213 roeden krijgt overgedragen van zijne hoogheid […].
[1014]
f. 21v d.d. 12-5-1676: Pieternelle Jacobsdr. weduwe Andries Wormbrechtsz. Zeeman en Arent
Wormbrechtsz. Zeeman beide kinderen en erfgenamen van Wormbrecht Pietersz. Seeman in
echt gewonnen bij Geertjen Arentsdr. bekenden verkocht te hebben aan Jan Meesz. Brasser
onze inwoner de twee derde parten van een huis en erf op Honselersdijk waarvan de koper als
getrouwd hebbende Maritje Wormbrechtsdr. het resterende derde part zelf is toebehorende.
[1015]
f. 22v d.d. 19-5-1676: Cornelis Pietersz. Post wonende in de Kethel bekende al op 24-2-1672
verkocht te hebben aan Jan Gerritsz. van Wijn waard en herbergier op Honselersdijk het huis en
erf en stalling zijnde een herberg alwaar uithangt ’s Lands Wel Vaeren. Idem diverse goederen.
[1016]
f. 24 d.d. 19-5-1676: Jan Gerritsz. van Wijn herbergier alhier bekende schuldig te wezen aan de
minderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Leonard Aelbrechtsz. Persoon verwekt bij
Neeltjen Maertensdr. Duijfhuijs tegenwoordig getrouwd met Cornelis Pietersz. Post de som van
660 gld. kapitaal ter zake van koop van zeker huis, erf en stalling zijnde een herberg daaruit
hangt ’s Lands Wel Vaeren staande en gelegen op Honselersdijk.
[1017]
f. 24v d.d. 19-5-1676: Jan Gerritsz. van Wijn herbergier alhier bekende schuldig te wezen aan
Cornelis Pietersz. Post de som van 741 gld. 12 st. ter zake van koop van zeker huis, erf en
stalling zijnde een herberg daaruit hangt ’s Lands Wel Vaeren staande en gelegen op
Honselersdijk.
[1018]
f. 25v d.d. 19-5-1676: Jan Gerritsz. van Wijn wonende op Honselersdijk als principaal, Volckje
Leendertsdr. weduwe van Gerrit Jansz. van Wijn wonende te ’s Gravenzande en Willem
Gerritsz. van Wijn wonende in het dorp van Maasland als borgen bekenden schuldig te wezen
aan Cornelis Cornelisz. van Rijn wonende op Honselersdijk de som van 500 car. gld. ter zake
van geleende penningen.
[1019]
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f. 26v d.d. 31-10-1676: Dievertje Jacobsdr. Houwaert weduwe van Jan Arentsz. van der Does
onze inwoonderesse, en Cornelis Jacobsz. Houwert wonende op ’t Wout, Hendrick Jacobsz. de
Jongh burgemeester van ’s Gravenzande en Claes Dircxsz. Bogert wonende te Monster als
voogden over de kinderen en erfgenamen van Jan Arentsz. van der Does in echt verwekt bij de
voorn. Dievertje Jacobsdr. bekenden verkocht te hebben aan de heer Johan Lamourex wonende
in ’s Gravenhage omtrent 10 hond land gelegen op Honselersdijk.
[1020]
f. 28 d.d. 10-4-1677: Arij Claesz. Duijfhuijs onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de
heer Johan Lamoureux wonende in ’s Gravenhage de som van 100 car. gld. ter zake van
geleende penningen.
[1021]
f. 28v d.d. 19-4-1677: Hendrick Barentsz. van Dijck bekende verkocht te hebben aan Arent van
Leuwen een huis en erf op Honselersdijk te weten het huis voor eigen en het erf voor erfhuur,
nog een huis en erf binnen Honselersdijk te weten het huis voor eigen en het erf voor erfhuur.
f. 29 d.d. 1-5-1677: Dirck Arentsz. de Waert als procuratie hebbende van zijn broeder Cornelis
Arentsz. de Waert bekende op 10-2-1677 verkocht te hebben en nu op te dragen aan de heer
Johan Lamoureux een huis en erf op Honselersdijk zoals voorn. Cornelis Arentsz. hetzelfde huis
en erf bezeten heeft.
[1022]
f. 30: Bijbehorende schuldbrief aan Cornelis Arentsz. de Waert wonende te Tholen.
[1023]
f. 30v d.d. 10-5-1677: Pieter Leendersz. van Dorp voor hem zelf en Jan Pietersz. Oosterlaen als
getrouwd hebbende Maritje Jansdr. Foreest bekenden verkocht te hebben aan Pieter Willemsz.
Buijs president schepen van ’s Gravenzande een partij land gelegen in de Poelweide achter de
dijk wezende kloosterland groot omtrent 10 hond zoals Jan Jansz. van Foreest en zij
comparanten het bezeten hebben.
[1024]
f. 31v d.d. 2-6-1677: Maertje Cornelisdr. voormaals weduwe van Claes Cornelisz. van Duijn
wonende alhier bekende getransporteerd te hebben aan Cornelis Claesz. van Duijn haar
schoonzoon mede wonende op Honselersdijk de helft van een huis en erf binnen Honselersdijk
waarvan de wederhelft de koper zelf is toebehorende.
f. 32: Bijbehorende schuldbrief.
[1025]
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f. 32v d.d. 8-6-1677: Arij van Leeuwen wonende te Wateringen bekende verkocht te heben aan
Jacob Dircxsz. ’t Jongh wonende op Honselersdijk een huis en erf binnen Honselersdijk, te
weten het huis voor vrij eigen en het erf voor erfhuur.
[1026]
f. 33v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 34 d.d. 26-6-1677: Dirck Arentsz. de Waert onze inwoner bekenden opgedragen te hebben
aan de heer Johan Lamoureux wonende in ’s Gravenhage een huis en erf in Honselersdijk.
[1027]
f. 34v d.d. 3-6-1678: Cornelis Jansz. Valck onze inwoner bekende schuldig te wezen aan Willem
Jansz. Valck zijn broeder de som van 1000 car. gld. ter zake van geleend geld.
[1028]
f. 35v d.d. 26-4-1679: Cornelis [Cornelisz.?] van Rijn, Jan Cornelisz. en Heijndrick Cornelisz. van
Rijn bekenden verkocht te hebben aan Jan Jansz. Breedervelt mede onze inwoner een huis en
erf, barg en geboomte met omtrent 2 hond land wezende erfpacht daar de voorn. goederen op
zijn staande, alles staande en gelegen op Honselersdijk.
[1029]
f. 36v d.d. 26-4-1679: Jan Jansz. Breedervelt bekende schuldig te wezen aan de kinderen en
erfgenamen van Cornelis Cornelisz. van Rijn over rest van koop van een huising en erf op
Honselersdijk de som van 660 gld.
f. 37 d.d. 7-6-1679: Mr. Maerten van der Kodde advocaat voor het Hof van Holland als
procuratie hebbende van Willemijna Vernoij weduwe van Jan Maertensz. van der Kodde
bekende verkocht te hebben aan Heijndrick Leendertsz. Brouckhooven wonende op
Honselersdijk een huis en erf staande en gelegen binnen het dorp van Honselersdijk.
[1030]
f. 38 d.d. 29-7-1679: De heer dominee Phineas Philat als man en voogd van juffrouw Johanna
Vernattij bekende getransporteerd te hebben aan de heer Johan Lamoureux een bezegelde
schudbrief gepasseerd voor schout en schepenen alhier op 6-3-1671 inhoudende tot last van
Jan Arentsz. van der Dous of tegenwoordig de weduwe of erfgenamen en zijn verbonden
hypotheek nog zuiver 800 car. gld.
[1031]
f. 39 d.d. 4-9-1679: Jan Gerritsz. van Wijn onze inwoner bekende schuldig te wezen aan Volktie
Leendersdr. weduwe van Gerrit Jansz. van Wijn zijn moeder de som van 2000 car. gld. ter zake
van geleende penningen.
[1032]
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f. 39v d.d. 10-9-1679: Arij van Leeuwen wonende in Wateringen bekenden verkocht te hebben
aan Cornelis Maertenz. van den Bos wonende op Honselersdijk een huis en erf op
Honselersdijk.
f. 40 d.d. 3-5-1680: Pieter Senten Suijtgeest bekende schuldig te wezen aan Margrieta
Heijndricksdr. de som van 210 car. gld. ter zake van koop van een huis en erf op Honselersdijk.
[1033]
f. 41 d.d. 3-5-1680: Maertie Pietersdr. van Onsselen weduwe van Heijnderick Barentsz. van
Dijck met haar dochter Maertie Heijndricksdr. in echt geprocreerd bij de voorn. Van Dijck
bekende getransporteerd te hebben aan Pieter Senten Suijtgeest een huising en erf op
Honselersdijk.
[1034]
f. 41v d.d. 11-5-1680: Trintie Gillisdr. weduwe van Teunijs …?hout bekende schuldig te wezen
aan de weduwe en boedelhoudsteer van de heer Johan Lammoreus de som van 300 car. gld.
ter zake van aangetelde penningen.
[1035]
f. 42v d.d. 11-5-1681: Johannes van Warmen schepen van Honselersdijk bekende verkocht te
hebben aan Pieter Claesz. Arckesteijn een hofstede, huis, barg, boomgaard en singels met de
grond daar de voorschreven goederen staan wezende erfhuur, alles staande en gelegen op
Honselersdijk.
[1036]
f. 43v: Bijbehorende schuldbrief.
f. 44 d.d. 6-6-1681: De heer baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van alle
onmondige weeskinderen van deze heerlijkheid present, Cornelis Joorisz. van Hoogendijck en
Pieter Gaerloffsz. van der Werven als getrouwd hebbende Cornelia Tonnisz. van der Hout
bekenden in het openbaar verkocht te hebben en nu in eigendom opgedragen te hebben aan
Jan Arentsz. Vellekoop een huis en erf met een boomgaard groot omtrent 1,5 morgen land op
Honselersdijk, laatste bezeten en nagelaten door Trin Gillis.
[1037]
f. 45 d.d. 6-6-1681: Dezelfden bekenden in het openbaar verkocht te hebben en nu in eigendom
opgedragen te hebben aan Jan Gerritsz. van Wijn een stuk weiland groot omtrent 1 morgen
gelegen achter de boomgaard op Honselersdijk laatst bezeten en nagelaten door Trin Gillis.
[1038]
f. 45v d.d. 16-2-1682: Willem Jacobsz. van Sande en Arij Leendertsz. van Duijn, Sijme Jansz.
van der Maerel en Cors Jansz. van Sijl als voogden van de nagelaten kinderen van Sier
Cornelisz. Maerlevelt en Lisbeth Cornelisdr. Bruinswijck zijn huisvrouw bekenden in het
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openbaar verkocht en nu in eigendom op te dragen ten overstaan van schout en schepenen van
Honselersdijk op 19-8-1681 aan Gerrittie(!) Siere een huis en erf op Honselersdijk. Betaald met
202 gld. contant geld gekomen van de voogden van Neeltie alias grootmoeder van de voorn.
Grietie(!) Siere in voldoening van dezelfde haar erfenis volgens testament d.d. 21-4-1675
gepasseerd voor notaris Pieter van Scrijten? en volgens codicil d.d. 6-9 (?) gepasseerd voor
notaris Spoor etc.
[1039]
f. 46v d.d. 2-5-1682: Willem Jacobsz. van Sande, Arij Leendersz. van Duijn, Sijmon Jansz. van
der Marel en Cors Jansz. van Sijl als voogden van de nagelaten weeskinderen Sier Cornelisz.
Marelevelt en Lijsbet Cornelisdr. van Brunswijck zijn huisvrouw verklaren in het openbaar
verkocht te hebben ten overstaan van schout en schepenen van Honselersdijk op 19-8-1681 en
nu in eigendom opgedragen te hebben aan Dirck Arentsz. van der Waert een huis en erf op
Honselersdijk.
f. 47 d.d. 10-5-1682: Pieter Claesz. Arrekesteijn bekende schuldig te wezen aan de diakonie vn
de christelijke kerk van Naaldwijk en Honselerdijk ten behoeve van de armen aldaar de som van
800 car. gld. ter zake van geleende penningen.
[1040]
f. 47v d.d. 19-5-1682: Henderick Cornelisz. Coppert en Dirck Joorisz. van der Valck als
testamentaire voogden van de weeskinderen nagelaten door Jan Jansz. Breedervelt en Hilegont
Jansdr. van Baertwijck zijn huisvrouw bekenden in het openbaar verkocht te hebben ten
overstaan van schout en schepenen van Honselersdijk op 14-5-1682 en nu in eigendom
opgedragen te hebben aan de heer kapitein Willem Lammoureux een huis en erf, barg en
geboomte met omtrent 2 hond land wezende boomgaard zijnde erfpacht daar de voorsz.
goederen op staan.
[1041]
f. 48v d.d. 23-1-1683 [ook te Monster en Polanen]: Loodewijck van Hulsentop als in huwelijk
hebbende IJda van Meedenblijck, Albert Ambrosijusz. van Hogh als in huwelijk gehad hebbende
Cornelia van Meedenblijck als vader en voogd van zijn minderjrige kinderen geprocreerd bij de
voorn. Cornelia van Meedenblijck, en Jan Babtista Keijser mede als vader en voogd van zijn
minderjraige dochter geprocureerd bij Johanna van Meedenblijck, item Jacobus Lamstaert klerk
ter secretarie van ’s Gravenhage als procuratie hebbende van Maria Pau als moeder en
voogdesse van haar minderjarige kinderen, en van Gerrit van Meedenblijck haar meerderjarige
zoon bekenden verkocht te hebben aan juffrouw Maria van Meedenblijck weduwe en enige
geinstitueerde erfgenaam van sr. Matijs van Berckeloo in zijn leven procureur voor het gerecht
van ’s Gravenhage de helft van 2 morgen 150 roeden land geheten het Finalle Weer bij de ZuidGantel waarvan de koopster de andere helft is competerende.
[1042]
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f. 49v d.d. 16-4-1683: Uit kracht van zeker appointement van het Hof van Holland d.d. 15-4-1683
zijn op heden 16-4-1683 gecompareerd voor raden van het Hof van Holland als
commissarissen, Claes Dircksz. Boogaert en Cornelis Jacobsz. Houwaert als voogden over de
minderjarige kinderen van Jan Arentsz. Verdoes geprocreerd bij Dievertie Jacobsdr. Houwaert
en Annetie Jansdr. Verdous meerderjarige dochter van dezelfde Jan Arentsz. Verdoes en
Dievertie Jacobsdr. Houwaert voor haar zelf en haar te samen sterk makende voor Harmen
Cornelisz. van Houten als in huwelijk hebbende Grietie Jansdr. Verdoes wonende te Zoetermeer
geassisteerd met haar procureur ter eenre en voorschreven Divertie Jacobsdr. Houwaert
geassisteerd met haar procureur ter andere zijde, en zijn geaccordeerd […].
[1043]
f. 50v d.d. 9-6-1683 [ook te ’s Gravenzande, Zandambacht en Naaldwijk]: De heer Hillebrant
Brant directeur van de registers van de uitheemse zaken en negotien van de staat als
procuuratie hebbende van zijn drie zusters juffrouw Alida, Catrina Brant, mevrouw louwijsa Brant
weduwe van de heer fiscaal Van Wouw en juffrouw Maria Brant, mitsgaders mevrouw Maria
Reuijl weduwe en boedelhoudster van de heer en mr. Ewout Brant in zijn leven griffier van de
lenen van Holland en burgemeester van ’s Gravenhage als moeder en voogdesse van haar
minderjarige kinderen geprocreerd bij de voorn. haar man zaliger, idem de heer en mr. Ewout
Brant griffier van de lenen van zijne hoogheid de Prins van Oranje en advocaat voor de hoven
van justitie, en juffrouw Geertruij Brant beide meerderjarige zoon en dochter van wijlen de
voorsz. heer griffier en burgemeester Brant en vrouwe Maria Reuijl geassisteerd voor zover
nodig met de heer en mr. Geerart Tuijningh raadsheer in de raad en het leenhof van Braband en
landen van Overmaas als verkopers ter eenre en de heer Pieter van Wouw oud schepen en
medicine dokter in ’s Gravenhage ter andere zijde betreffende transport van een woning van
ouds genaamd De Waelwoninge gelegen tussen Naaldwijk en ’s Gravenzande, ten dele in
Zandambacht, ten dele onder Honselersdijk en ten dele onder Naaldwijk groot met boomgaard,
plantagie en vijver te samen 18 morgen 2 hond 25 roden bij meting.
[1046]
f. 54 d.d. 5-4-1684: Trintie Cornelisdr. weduwe van Sijmen Dircksz. van Schaage en
testamentaire erfgenaam van Cornelis Hendericksz. van Oosten gewoond hebbende en
overleden zijnde op Honselersdijk volgens testament gepasseerd voor notaris Johan van
Heininge binnen Monster, verklaarde te transporteren aan Dirk Sijmonsz., Pieter Sijmonsz. en
Rijmtie Sijmonsdr. van Schaagen een huising en erf met een tuintje of erfje daar achter aan,
binnen het dorp van Honselersdijk.
[1047]
f. 55 d.d. 1-6-1684: Trintie Jansdr. Verkrocht weduwe en boedelhoudster van Cornelis Jansz.
van der Valck, Claes Dircksz. van Cleeff als in huwelijk hebbende Maertie Cornelisdr. van der
Valck en Issack Jacobsz. van Dijck als in huwelijk hebbende Jaeptie Cornelisdr. van der Valck,
kinderen en erfgenamen van de voorn. Cornelis Jansz. van der Valck in echt verwekt bij de
voorn. Trintie Jansz. Verkrocht bekenden verkocht te hebben een huis en erf met een tuin
aanelkaar aan Jan Vrancken van der Valck.
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[1048]
f. 56 d.d. 11-3-1685: Annetien Ariensdr. als speciale last hebbende van haar moeder Judicktie
Jansdr. weduwe en boedelhoudster van Adriaen Gerritsz. bekende verkocht te hebben een huis
en erf op Honselersdijk aan Huijberecht Sollevelt
[1049]
f. 56v d.d. 23-5-1685: Johannis van Warmen oud schepen en schoolmeester te Honselersdijk
bekende als procuratie hebbende van Claes Dircksz. Boogart wonende te Monster als voogd
van de drie onmondige kinderen van Jan Arentsz. Verdoes in zijn leven bouwman te
Honselersdijk geprocreerd bij Dievertie Jacobsdr. Houwaert te weten Annetie Jansdr. Verdoes,
Harmen Cornelisz. van Houten als getrouwd hebbende Grietie Jansdr. Verdoe en Marijtie
Jansdr. Verdoes alle meerderjarige kinderen van de voorsz. Jan Arentsz. Verdoes, gepasseerd
voor notaris Pieter van Roon in ’s Gravenhage d.d. 13-4-1685, en volgens authorisatie van het
Hof van Holland d.d. 30-4-1685, bekende schuldig te wezen aan de heer en mr. Willem Boureel
raad en generaal muntmeester van de geunieerde provincies en de heer Geeraert de Bruijn te
samen als voogden van juffrouw Anna Douw de som van 2200 car. gld. ter zake van geleende
penningen.
[1050]
f. 58 d.d. 22-11-1685: Huijberecht Sollevelt bekende verkocht te hebben aan Jan Meesz.
Brassert een huis en erf op Honselersdijk.
[1051]
f. 58v d.d. 28-9-1686: Pieter Claesz. Arrekesteijn en Machteltie Reijersdr. echtelieden bekenden
schudig te wezen aan juffrouw Lisabeth Tats de som van 1000 car. gld. ter zake van geleende
penningen.
[1052]
f. 59v d.d. 4-6-1687: Jan Teunisz. Foureest, Arij Teunisz. Foureest en Sijbert Cornelisz. van der
Maarel als in huwelijk hebbende Maertie Teunisdr. Foureest te samen kinderen en erfgenamen
van Teunis Jansz. Foureest verklaarden te transporteren aan sr. Johannis van Warmen
schoolmeester van Honselersdijk een bezegelde schepenschuldbrief gepasseerd voor schout en
schepenen van Honselersdijk d.d. 18-5-1666 inhoudende tot last van Maertie Cornelisdr.
Roskam weduwe van Cornelis Pietersz. Foureest en het verbonden hypotheek de som van 900
car. gld.
[1053]
f. 60v d.d. 23-9-1688: De heer Willem Lammoureux kapitein ten dienst van deze landen
bekende verkocht te hebben aan Isack Jacobsz. van Dijck onze inwoner een huis en erf op
Honselersdijk.
[1054]
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f. 61v d.d. 1-01-1688: Trintie Pietersdr. van der Valck weduwe van Bonnefaes Cornelisz. van
Dickshooren geassisteerd met Jan en Maerten bonnen van Dickshooren haar zonen en haar
zelf sterk makende voor haar zuster Judicktie Boonnen bekenden verkocht te hebben Pieter
Jansz. Swaennevelt als in huwelijk hebbende Geertie Bonne Dirckshooren een huis en erf op
Honselersdijk, volgens de opdrachtbrief gepasseerd voor schout en schepenen van
Honselersdijk d.d. 27-5-1658.
[1055]
f. 62v d.d. 29-5-1690 [ook te Monster en Polanen]: Notaris Willem van der Slijck als sequester
over de boedel van Matthijs van Berckeloo en zijn overleden huisvrouw in zijn leven procureur
voor het gerecht van ’s Gravenhage bekenden verkocht te hebben aan de heer Willem
Turnhouts schepen van ’s Gravenhage 2 morgen 150 roeden land geheten het Smalle Weer bij
de Zuid-Gantel.
[1056]
f. 63v d.d. 8-7-1690: Willem de Roo, Joannes van Warmen en Pieter Abransz. Verhoorn
curatoren over de geabandonneerde boedel van Pieter Claesz. Arckesteijn en Machtelt
Reijersdr. echtelieden bekenden al op 20-6-1690 publiekelijk verkocht en nu opgedragen te
hebben aan juffrouwen Elisabeth en Margrieta Taets wonende in ’s Gravehage een hofstede,
boomgaard en singels met de grond daar de voorsz. goederen op staan wezende erfpacht, alles
staande en gelegen op Honselersdijk.
[1057]
f. 64v d.d. 9-8-1690: Isaack van Dijck onze inwoner bekende verkocht te hebben aan Leendert
Jansz. Baes een erfje of stukje land zo groot als het huis dat tegenwoordig daarop getimmerd is
(mits dat de heer Crispijn Boeije daar contentement in zal nemen) gelegen op Honselersdijk.
[1058]
f. 65v d.d. 12-2-1691: Pieternella de Groot weduwe en boedelhoudster van Jan Gerritsz. van
Wijn onze inwoonderesse bekende schuldig te wezen aan de heer Abraham van Bleisjwijck
brouwer te Delft de som van 400 car. gl. ter zake van geleende penningen.
[1059]
f. 66v d.d. 11-6-1692: Isack van Dijck inwoner alhier verklaarde te transporteren aan Johannis
van Warmen bode alhier een schuldbrief van 300 gld. kapitaal gepasseerd voor schepenen van
Honselersdijk op 6-12-1669 houdende tot last van Maritgen Cornelisdr. Roscam weduwe van
Cornelis Pietersz. Foreest zijnde speciaal gehypothekeerd op haar huising en erf aan de
Valbrugge alhier.
f. 67 d.d. 12-6-1692: Johannis van Warmen gerechtsbode alhier verklaarde te transporteren aan
de heer Francois Ravens rentmeester van zijne koninklijke majesteit van Groot-Brittannië in het
Westland een schuldbrief van 900 gld. kapitaal d.d. 18-5-1666 houdende tot last van Maritgen
Cornelisdr. Roscam weduwe van Cornelis Pietersz. Foreest bij hem comparant in transport
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ontvangen van de kinderen en erfgenamen van Teunis Jansz. Foreest op 4-6-1687. Ten tweede
een schuldbrief van 150 gld. kapitaal houdende ten laste als voren door de voorn. Maritgen
Cornelisdr. Roscam ten behoeve van hem comparant op 4-6-1685 verleden en in het voorsz.
transport geinsereerd. Ten laatste nog een schuldbrief van 300 gld. kapitaal ten laste als voren
d.d. 6-12-1669 bij hem comparant in transport verkregen door Isack van Dijck op 11-6-1692.
Monterende te samen de som van 1350 gld. respectievelijk en verhypothekeerd op de huising
en erf van voorn. Maritgen Cornelisdr. Roscam aan de Valbrugge alhier.
[1060]
f. 67v d.d. 23-6-1692: Jacob Dircxsz. ’t Jong onze inwoner bekende schuldig te wezen aan srs.
Doe Schim en Adraen van Roijen kooplieden op Maaslandse Sluis de som van 100 caar. gld. ter
zake van koop en gedane levering van leer.
[1061]
f. 68v d.d. 17-7-1692: Pieternella de Groot voor haar zelf en als geinstitueerde erfgenaam van
wijlen Jan Gerritsz. van Wijn haar overleden man verklaarde tot verzekering van de som van
1000 gld. kapitaal volgens obligatie door haar comparante en haar voorn. man op 16-5-1687
voor notaris mr. Johan van der Burght in ’s Gravenhage gepasseerd ten behoeve van Clara
Costerus speciaal te verbinden een huis, erf en stalling op Honselersdijk genaamd de herberg
van ’s Lants Welvaeren.
[1062]
f. 69v d.d. 18-10-1692: De heren mr. Jacob Huet, Theodorus Huet en juffrouw Cornelia Huet alle
kinderen en erfgenamen van juffrouw Catharina van Rosendael weduwe van de heer advocaat
mr. Casper Huet zaliger bekenden verkocht te hebben aan mevrouw Johanna de Bijde twee
stukjes erf gelegen ten westen van de huising van de voorn. mevrouw de Bijde op de dijk in
Honselersdijk.
[1063]
f. 71 d.d. 30-4-1693: Pieter Centen van Zuijgeest verklaarde op te dragen aan Sophia van
Sonnevelt jonge dochter een huis en erf staande op Honselersdijk.
[1064]
f. 71v d.d. 16-5-1693: Maertgen Cornelisdr. Roscam weduwe van Cornelis Pietersz. Foreest
verklarde op te dragen aan de heer Francois Ravens rentmeester van zijne koninklijke majesteit
van Groot-Brittannië in het Westland een huis en tuin aan de Valbrugge alhier.
[1065]
f. 73 d.d. 29-11-1693: Cornelis Claesz. en Trijntje Willemsdr. echtelieden verklaarden op te
dragen aan het Oude Mannen en Vrouwenhuis te Naaldwijk haar comparanten huis en erf
staande op Honselersdijk.
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[1066]
f. 73v d.d. 28-4-1694: Sr. Gerard Thuijningh voor zich zelf en zich sterk makende voor zijn
broeder de heer Simon Thuijningh en nog als procuratie hebbende van vrouw Catharina
Thuijningh weduwe van de heer en mr. Daniel de Cordes, juffrouw Elisabeth en Petronella
Thuijningh die zich hebben sterk gemaakt voor juffrouw Agneta en Alida Thuijningh, alle
kinderen en erfgenamen van de heer Gerard Thuijningh in zijn leven raad ordinaris in de rad en
het leenhof van Braband verklaarden verkocht te hebben aan sr. Pieter van Wouw m.d.
[medisch doctor] 8 morgen 2 hond 79 roeden weiland gelegen in twee percelen in het Opstal
schoutschap van Honselersdijk aan wederzijden van de vaart.
[1067]
f. 74v: Bijbehorende schuldbrief.
[1068]
f. 75v d.d. 1-6-1694: Jan Cornelisz. en Hendrick Cornelisz. van Rijn verklaarden verkocht te
hebben aan Johannis van Warmen haar comparanten huis, zomerhuis, erf, bargen en geboomte
alles staande en gelegen op Honselersdijk.
[1069]
f. 76v: Bijbehorende schuldbrief aan Hendrick Cornelisz. van Rijn vanwege de voorgaande koop
door de voorn.Van Rijn met zijn broeder Jan Cornelisz. van Rijn op heden opgedragen.
[1070]
f. 77v d.d. 11 en 13-12-1694: Sr. Hendrick ter Beeck van coesvelt notaris en solliciteur militair in
’s Gravenhage verklaarde uit kracht van zekere akte bij sr. Servaes Faijet en juffrouw
Machdalena Lamoureus zijn huisvrouw te verhypothekeren ten behoeve van de heer Cornelis
Francois van der Hoogen een vijfde part in de goederen die voorn. juffrouw Machdalena
Lamoureus is competerende gelegen op Honselersdijk en onder Wateringen, gemeen met haar
andere broederrs en zusters gekomen uit de boedel van haar puders en dat ter verzekerning
van een som van 450 gld.
f. 78 d.d. 11 en 13-12-1694: Idem bekende schuldig te wezen aan sr. Robbrecht van Dolen
burger in ’s Gravenhage de som van 1500 gld. ter zake van geleende penningen.
[1071]
f. 79 d.d. 3-3-1694: Bijbehorende notariële schuldakte.
[1073]
f. 81 d.d. 3-12-1694: Bijbehorende procuratie.
[1075]
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f. 82v d.d. 8-3-1695: Sr. Francois Ravens rentmeester van zijne koninklijke majesteits domeinen
van Naaldwijk, Honselersdijk etc. verklaarde in erfpacht uit te geven een strookje zowel land,
water als bosen? groot 1 hond 77 roeden gelegen in het Opstal onder Honselersdijk aan de heer
doctor Pieter van Wouw.
f. 83 d.d. 1-4-1695: De heren en mr. Jacob Huet en Theodorus Huet bekenden schuldig te
wezen aan de gezamenlijke erfgenamen van de heer Jaques Turnhout en juffrouw Catharina
van Burchende de som van 2000 gld. ter zake van geleende gelden.
[1077]
f. 84v d.d. 15-5-1695: Annetje Jansdr. van der Does, Harmen van Houten in huwelijk hebbende
Grietje Jansdr. van der Does, de secretaris Dirck Helt als procuratie hebbende van Maertje van
der Does (procuratie voor notaris Jan van Heijningen te Monster op 1-3-1695), Annetje van der
Does de Jongste, Arent van der Does voor haar zelf en zich sterk makende voor Jacob van der
Does tegenwoordig in Engeland, te samen kinderen van Jan Arentsz. van der Does en Divertje
Jacobsdr. Hauwaert verklaarden op te dragen aan Jan Arentsz. Vellecoop een huis en stalling
met omtrent 3 hond tuin of boomgaard daar hetzelfde huis op staat.
[1078]
f. 85v d.d. 17-5-1692: De heer Francois Ravens als rentmeester van het Oude Mannen en
Vrouwen Huis te Naaldwijk bekende verkocht te hebben aan Jannetjen Teunisdr. Overgaegh
een huis en erf op Honselersdijk gekomen van Cornelis Claesz. van Duijn.
f. 86 d.d. 4-6-1695: Jan Arentsz. Vellecoop verklaarde op te dragen aan de heer rentmeester
Francois Ravens een tuin of boomgaard groot omtrent 0,5 morgen gelegen op Honselersdijk
omtrent de Valbrugge.
[1079]
f. 87 d.d. 11-9-1696: Sophia Jansdr. Sonnevelt verklaarde op te dragen aan Jan Meesz.
Brassers een huis en erf staande op Honselersdijk.
[1080]
f. 87v d.d. 27-2-1697: Jan Mesen Brassers verklaarde op te dragen aan Leendert Jansz. Baes
zijn comparants huis en erf staande op Honselersdijk.
f. 88 d.d. 27-2-1697: Jan Mesen Brassers verklaarde op te dragen aan Leendert Jansz. Baes
zijn comparants huis en erf staande op Honselersdijk.
[1081]
f. 88v d.d. 7-6-1697: De heer en mr. Daniel de Witte advocaat voor het Hof van Holland als bij
verbaal van de Hoge Raad d.d. 5-2-1697 geauthoriseerd verklaarde verkocht te hebben aan
Aelbrecht Pietersz. Schoonhoven 5 hond allodiaal land gelegen in het Opstal gemeen met zijne
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majesteit van Groot-Brittannië en enige andere eigenaren in een kamp land groot 27 morgen 2
hond 19 roeden.
f. 89 d.d. 4-9-1697: Arij Claesz. Duijfhuijs den Oude verklaarde op te dragen aan Pieter Dircxsz.
Tammarin zijn comparants huis en erf met de vrijdom van een uitpad door het slop aan de
oostzijde van de voorsz. huising, staande en gelegen op Honselersdijk, volgens de jongste
opdrachtbrief d.d. 15-7-1657.
[1082]
f. 90 d.d. 11-3-1698 [ook te Zandambacht]: De heer Pieter van Wou oud schepen en medicine
doctoe in ’s Gravenhage en vrouwe Alida Gool echtelieden bekenden te samen schuldig te
wezen aan srs. Johannis van der Liden en Adam Halff-Wassenaer mede wonende in ’s
Gravenhage te samen de som van 4000 car. gld. ter zake van geleende penningen.
[1086]
f. 94 d.d. 10-3-1698 [te Den Haag]: Willem Hendrick koning van Groot-Brittannië, Prins van
Oranje etc. doen konde dat voor mr. Ewoud Brants en leenmannen gecompareerd is mr. Pieter
Emonts advocaat voor het Hof van Holland volgens condities van verkoping bij hem uit kracht
van de procuratie van de hoogedelgeboren heer Florens Carel van Beijeren van Schage, graaf
van Warfuze en zijn vrouws zusters ter eenre en de crediteuren van de gemelde graaf van
Warfuze ter andere zijde […] en belenen ten behoeve van Pieter Jorisz. van der Valck een
woning en gezate met haar toebehoren genaamd De Poel groot te samen 15 morgen 4 hond
land gelegen aan elkaar in ’t gescheij tussen de ambachten van Monster en Naaldwijk.
[1087]
f. 95: Bijbehorende schuldbrief.
[1088]
f. 96 d.d. 3-5-1698: De heer Simon Schoon luitenant ten dienste van deze landen bekende
schuldig te wezen aan Pieter Teunisz. van der Cruck wonende in Rijswijk de som van 1000 gld.
ter zake van geleende gelden.
[1089]
f. 97 d.d. 30-7-1698: Gerrit Jansz. van Wijn en Gerritje Jansdr. van Wijn nagelaten kinderen van
Pieternella de Groot in haar leven laatste weduwe van Jan Gerritsz. van Wijn verklaarden op 57-1698 in het openbaar verkocht en nu in eigendom opgedragen te hebben aan sr. Jaques de
Crux haar huis, erf en stalling zijnde een herberg alwaar uithangt ’s Lands Welvaren, staande en
gelegen op Honselersdijk.
[1090]
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f. 98 d.d. 30-7-1698: Gerrit Jansz. van Wijn en Gerritje Jansdr. van Wijn nagelaten kinderen van
Pieternella de Groot in haar leven laatste weduwe van Jan Gerritsz. van Wijn verklaarden
opgedragen te hebben aan Jan Vrancken van der Valck 1 morgen weiland op Honselersdijk.
[1091=1092]
f. 98v d.d. 30-7-1698 [ook te Naaldwijk]: Sr. Jaques de Crux bekende schuldig te wezen aan de
heer Pieter Verweij in ’s Gravenhage de som van 200 gld. ter zake van geleende penningen.
[1093]
f. 100 d.d. 10-10-1698: Jan Vrancken van der Valck te kennen gevende dat hij van de kinderen
van wijlen Pieternella de Groot in haar leven laatste weduwe van Jan Gerritsz. van Wijn had
gekocht ruim 1 morgen weiland gelegen op Honselersdijk, dat de opdracht daarvan reeds aan
hem op 30-7-1698 is gedaan, en geconsidereerd dat de heer rentmeester Francois Ravens op
9-9-1698 van het voorsz. land ten behoeve van zijne koninklijke majesteit van Groot-Brittannië
als heer van Honselersdijk naasting kwam te doen, verklaarde daarom afstand te doen van het
voorsz. land ten behoeve van voorsz. majesteit.
[1094]
f. 100v d.d. 25-11-1698: Crispijn Boeije raad en secretaris van Amersfoort voor hem zelf en als
getrouwd hebbende juffrouw Maria Schoon bekende verkocht te hebben aan Cors Andriesz. van
der Hoeve een woning, huis, berg en geboomte staande en gelegen in het Opstal onder
Honselersdijk daarvan de voorsz. woning is staande ten dele op het land van zijne majesteit.
[1095]
f. 101v d.d. 4-12-1698: De heer Anthonij van Ravesteijn verklaarde verkocht te hebben aan de
heer Francois Ravens rentmeeser van zijne koninklijke majesteit van Groot-Brittannië een stukje
land groot omtrent 50 roeden gelegen achter de tuin van de voorn. heer rentmeester Ravens op
Honselersdijk zijnde afgenomen van een kamp van 7 hond land gelegen aan de Nieuweweg.
f. 102 d.d. 27-4-1699: Juffrouwen Margrete en Elisabeth Taets verklaarden verkocht te hebben
aan de heer Laurens Schacht controleur van zijne koninklijke majesteit van Groot-Brittanniës
stal in Den Haag een hofstede, boomgaard en singels met de grond daar de voorsz. goederen
op staan wezende erfpacht, staande en gelegen op Honselersdijk.
[1096]
f. 103 d.d. 12-6-1699: Jannetgen Teunisdr. Overgaech bejaarde dochter bekenden schuldig te
wezen aan Cornelis Damesz. van der Spuij de som van 200 gld. ter zake van geleende
penningen.
[1097]
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f. 104 d.d. 15-1-1700 [ook te Naaldwijk]: De heer Fredrick Schoon bekenden schuldig te wezen
aan de heer Pieter de Joucourt predikant van de Waalse gemeente van ’s Gravenhage de som
van 2500 gld. ter zake van geleende penningen.
[1099]
f. 105v d.d. 24-2-1700 [ook te Monster en Polanen]: De heer Willem Turnhout schepen van ’s
Gravenhage bekende verkocht te hebben aan Isaac de Cru hospes in ’s Lands Welvaren op
Honselersdijk een stuk land genaamd de Smalleweeer groot volgens de oude brieven de jongste
d.d. 29-5-1690 2 morgen 150 roeden en naderhand groot bevonden 13 hond 54 roeden 75
voeten volgens meting, gelegen ten noorden van het dorp van Honselersdijk.
f. 106: Bijbehorende schuldbrief.
[1101]
f. 107v d.d. 19-3-1700 [ook te Wateringen]: Willem Cornelisz. van der Marck rietdekker op
Honselersdijk als principaal en Abraham Hendricxsz. Overgaech als borg bekenden schuldig te
wezen aan de heer Hendrick Groenesteijn klerk ter griffie van het Hof van Holland de som van
1000 gld. ter zake van geleende penningen.
[1102]
f. 108v d.d. 30-4-1700: De heer Simon Schoon luitnant ten dienste van deze landen bekende
schuldig te wezen aan Cornelis Jansz. van Rijn wonende in de Poeldijk de som van 2300 gld. ter
zake van geleende penningen.
[1103]
f. 110 d.d. 18-5-1700 [ook te Zandambacht]: Teuwis Claesz. Rodenburch en Dirck Arensz.
Hogeveen vervangende voor Leendert Claesz. Rodenburch als voogden over de vier
minderjarige kinderen van wijlen Simon Dircxsz. van der Lee en Maertje Claesdr. Rodenburch
verklaarden verkocht te hebben aan Aebrecht Pietersz. Schoonhoven de helft van een huising,
bijhuis, schuur, barg en geboomte met omtrent 4 hond land daar al hetzelfde ten dele op staat
gelegen in het Opstal odner Honselersdijk baljuwschap van Naaldwijk. Idem de helft in 5 hond
allodiaal land mede gelegen in het Opstal gemeen met zijne majesteit en enige andere
eigenaren in een kamp land groot 27 morgen 2 hond 19 roeden. Idem de helft in 4 morgen 2
hond land gelegen in het Nieuweland in Zandambacht. Nog de helft in 0,5 morgen 4 hond land
gelegen in twee percelen in Zandambacht. De koper is de wederhelft toebehorende.
[1104]
f. 111: Bijbehorende schuldbrief.
[1105]
f. 112 d.d. 5-1-1701: De heer rentmeester Francois Ravens te kennen gevende dat hij van de
hee Anthonij van Ravesteijn had gekocht een stukje land groot omtrent 50 roeden gelegen op
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Honslersdijk, dat de opdracht daarvan aan hem op 4-12-1698 is gedaan, en geconsideerd dat
de heer Maxmiliaen Lamoureux op [niet ingevuld] van het voorsz. stukje land naasting kwam te
doen, verklaarde bij deze afstand te doen van het voorsz. stukje land ten behove van de voorn.
heer Maxmiliaen Lamoureux.
[1106]
f. 112v d.d. 5-1-1701: Johannis van Armen bekende schuldig te wezen aan het Oude Mannen
en Vrouwen Huis te Naaldwijk de som van 650 gld. ter zake van geleende penningen.
[1107]
f. 113v d.d. 7-6-1701: De heer Anthonij van Ravesteijn als administrerende voogd over de
minderjarige nageaten kinderen van wijlen de heer Gervaes Fajet en juffrouw Machdalena
Lamoureus in haar leven echtelieden verklaarde op te dragen aan de heer Francois Ravens
rentmeester van zijne koninklijke majesteit van Groot-Brittannië een strookje land of elsakker
groot 213 roeden gelegen op Honselersdijk, volgens de opdrachtbrief voor schout en schepenen
van Honselersdijk op 23-10-1675.
f. 114 d.d. 7-6-1701: Het voorsz. stukje land is genaast door Maxmiliaen Lamoureus waarop de
koper hiervan afstand doet.
[1108]
f. 114v d.d. 21-7-1701: De heren Jacob Hueth en Theodurs Huet bekenden schuldig te wezen
aan Lijsbeth van Eijcken weduwe van Abraham Wiltschut tegenwoordig wonende te Rotterdam
de som van 1000 gld. ter zake van geleende penningen.
[1109]
f. 115v d.d. 13-8-1701 [ook te Naaldwijk]: Juffrouw Elisabeth Vernagie weduwe van de heer
rentmeester Willem Schoon verklaarde tot verzekering van de som van 1500 gld. die haar
zwager de heer Fredrick Schoon over huurpenningen van 21 morgen 2 hond 98 roeden land
aan de heer en mr. Hendrick Vockestaert als administrerende de fidei commissaire goeeren van
wijlen vrouw Helena Verburch schuldig is te hypothekeren de helft van een woning, huis, bargen
en plantagie met 19 morgen 2 hond zowel wei- als teelland staande en egelegen ten oosten en
westen van het Nieuwater in het Opstal onder Naaldwijk en Honselersdijk en waarvan de
wederhelft de voorn. heer Fredrick Schoon is toebehorende.
[1110]
f. 116v d.d. 14-2-1703: De heer Thieleman Erckelens klerk ter financie van Holland als
procuratie hebbende van de heer Jacobus Erckelens president burgemeester van Gorinchem
als getrouwd hebbende vrouw Heva Lus en de heer Cornelis Matelieff Lus secretaris van
Gorinchem, nog als procuratie hebbende van de heer en mr. Willem van Schoterbosch, ieder
voor een derde part geinstitueerde erfgenamen van wijlen de heer Anthonij Lus volgens diens
testament gepasseerd voor notaris Otto van Voort te Rotterdam op 1-10-1701, verklaarde op te
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dragen aan de heer Bernardus Kaescoper een partij weiland groot 13 morgen gelegen in de
Poel onder Honselersdijk.
[1111]
f. 117v d.d. 16-1-1703: Bijbehorende procuratie.
f. 118 d.d. 23-1-1703: Bijbehorende procuratie.
[1112]
f. 119 d.d. 14-6-1703: Pieter Jansz. Swanevelt bekende schuldig te wezen aan Barbara
Stevensdr. van Creethuijsen bejaarde dochter in ’s Gravenhage de som van 800 gld. ter zake
van geleende penningen.
[1113]
f. 120 d.d. 28-7-1703: De heer Maxmiliaen Lamoureus en juffrouw Elisabeth van der Vrecken
zijn huisvrouw bekenden schuldig te wezen aan de heer Johannis Wintercamp de som van 2500
gld. ter zake van geleende penningen.
[1114]
f. 121 d.d. 10-1-1704: Dirck Simonsz. van Schagen en Marten Fransz. van Campen in huwelijk
hebbende Rijmtje Simonsdr. van Schagen verklaarden op te dragen aan Pieter Sijmonsz. van
Schagen haar broeder en zwager twee derde parten in een huis en erf op Honselersdijk en
waarvan het resterende derde part de voorn. Pieter Sijmonsz. van Schagen zelf is
toebehorende. Volgens de jongste opdrachtbrief d.d. 6-4-1684.
[1115]
f. 121v d.d. 1-5-1704: Pieter Jansz. Swanevelt bekende schuldig te wezen aan de heer Carel
Germet in ’s Gravenhage de som van 500 gld. ter zake van geleende penningen.
[1116]
f. 123 d.d. 13-6-1704: Sr. Adriaen Schrap verklaarde verkocht te hebben aan Arent Dircxsz.
Bogert 2 morgen 1 hond 90 roeden weiland gelegen in Honselersdijk volgens de jongste
opdrachtbrief d.d. 13-10-1657.
[1117]
f. 123v d.d. 1-7-1704 [ook te Wateringen]: Sjaecq de Crux wonende op Honselersdijk bekende
schuldig te wezen aan de heer Mathijs van Langevelt koopman te Rotterdam de som van 1600
gld. ter zake van geleen penningen.
[1118]
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f. 124v d.d. 4-7-1704: Hendrick Cornelisz. van Rijn verklaarde verkocht te hebben aan Cornelis
en Philips Jansz. van Rijn 7 hond weiland met Jan Cornelisz. van Rijn gemeen en onverdeeld
gelegen in Honselersdijk.
f. 125 d.d. 26-11-1704: De heer Simon Schoon luitenant ten dienste van deze landen verklaarde
verkocht te hebben aan Leendert Cornelisz. Bouman 3 morgen 92 roeden weiland gelegen in
verscheidene percelen aan elkaar op Honselersdijk, met uitpad volgens de opdrachtbrief van 5
hond land nu in de voorsz. 3 morgen 92 roeden ingelijft gepasseerd voor schepenen van
Honselersdijk d.d. 19-5-1654. Compareerde Jan Cornelisz. van Rijn en verklaarde zich borg te
stellen voor de verkoper.
[1119]
f. 126 d.d. 8-3-1705: Sjaecq de Creux wonende alhier bekende schuldig te wezen aan de heer
Leendert Turnhout koopman in wijnen in ’s Gravenhage de som van 1000 gld ter zake van
geleverde wijnen ter som van 630 gld. en de rest wegens aangetelde penningen.
[1120]
f. 127 d.d. 13-5-1705: Juffrouw Elisabeth Vernagie weduwe van de heer rentmeester Willem
Schoon verklaarde te transporteren aan Cornelis Damen van der Spuij een hypotheekbrief van
400 gld. kapitaal sprekende tot last van Vranck Pietersz. Noordervliet en zijn verbonden
hypotheek zijnde gepasseerd voor schout en schepenen van Wateringen op 13-5-1692.
[1121]
f. 127v d.d. 10-11-1705: Sjaecq de Creux bekende schuldig te wezen aan juffrouw Hester van
der Haer, de heer en mr. Gerrit van der Does als enige en universele erfgenaam van wijlen zijn
broeder, mr. Theodoris van der Does, de heer Johan van der Haer, en juffrouwen Vincentia en
Maria van der Haer de som van 706 gld. 5 st. ter zake van resterende huurpenningen van 9
morgen 1 hond en enige roeden weiland volgens huurcedulle d.d. 5-5-1702 en wegens onkosten
gevallen tot inning van de voorsz. huurpenningen volgens de afrekening.
[1122]
f. 129 d.d. 14-1-1706 [ook te Monster]: Jaques du Creux hospes in ’s Lands Welvaren op
Honselersdijk bekende verkocht te hebben aan mejuffrouw Alitea van Walenburch weduwe van
de heer Willem Turnhout in zijn leven schepen van ’s Gravenhage een stuk land genaamd het
Smalle Weer gelegen ten noorden van het dorp van Honselersdijk groot 13 hond 54 roeden 75
voeten, alles volgens de oude brieven de jongste d.d. 24-2-1700.
[1123]
f. 129v d.d. 1-5-1706 [ook te Naaldwijk]: De heer Fredrick Schoon bekende verkocht te hebben
aan juffrouw Elisabeth Vernagie weduwe van de heer rentmeester Willem Schoon de helft van
een woning, huis, bijhuis, schuur en bargen met omtrent 17 morgen 3 hond zowel wei- als
teelland daar de voorsz. woning etc. op staat, gelegen in de schoutschappen van Honselersdijk
en Naaldwijk in het Opstal.
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[1124]
f. 130v d.d. 14-10-1706: Sjaacx de Creux verklaarde op 31-8 lestleden in het openbaar verkocht
te hebben en nu in eigendom op te dragen aan zijne koninklijke majesteit van Pruisen in wiens
plaats compareerde zijn excellentie de baron van Chiuettau? ambassadeur van hooggemelde
zijne majesteit bij de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden een huis, erf, stalling en barg
op Honselersdijk genaamd ’s Lands Welvaren.
[1125]
f. 131v d.d. 27-4-1707: Annetje Cornelisdr. de Roo weduwe van Gerrit Hendricxsz. Broekhoven
verklaarde verkocht te hebben aan Jan Vrancken van der Valk een huis en erf staande en
gelegen op Honselersdijk.
f. 132 d.d. 3-5-1707: Claes Claesz. Overgaag als geinstitueerde erfgenaam van wijlen zijn oom
Abraham Hendricxsz. Overgaag verklaarde opgedragen te hebben aan Huibrecht Arensz. van
der Vaart een huising en 2 hond 44 roeden tuin of boomgaard zijnde erfpachtland daar de
voorsz. huising op staat, op Honselersdijk.
[1126]
f. 133: Bijbehorende schuldbrief.
[1127]
f. 134 d.d. 18-6-1707: De heer kapitein Anthonij van Ravesteijn verklaarde opgedragen te
hebben aan Leendert Grabelsz. van Rijn een huis en erf op Honselersdijk.
[1128]
f. 134v d.d. 5-10-1708 [ook te Monster]: De heer Simon Claas schout van Loendersloot, Den
Ouden Rijn etc. wonende te Utrecht als procuratie hebbende van de hoogwelgeboren rouwe
Justina baronesse van Amstel vrouwe douaireri van Waalwijk, Beek etc. wonende in de Meijerije
van ’s Hertogenbosch bekende over te dragen aan de hoogwelgeboren heer van Doddendaal,
Duistervoorden, Loendersloot etc. de nagespecificeerde partijen van wei- en teellanden alle
gelegen in de respectievelijke heerlijkheden […].
[1129]
f. 136 d.d. 22-7-1709 [ook te Monster]: De heer mr. Johan Huet voor hem zelf voor de ene helft,
Nicolaas van Amerongen eerste klerk ter secretarie van ’s Gravenhage en Johan Cattel notris
en procureur aldaar als curatoren over de boedel en goederen van mr. Jacob en Theodorus
Huet voor een vierde part, en Otto van Hessel als procuratie hebbende van juffrouw Alides
Magdalena van Rosendaal wonende te Delft voor een vierde part, bekenden verkocht te hebben
aan de heer en mr. Gijsbert van Kinschot regerende burgemeester van ’s Gravenhage omtrent 8
morgen teelland (daarvan ruim 7 morgen 1 hond ligt in Monster en omtrent 5 hond onder
Honselersdijk).
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[1130]
f. 137 d.d. 21-5-1710: Maartje Zachariasdr. weduwe en boedelhoudster van Leendert Jansz.
Papendrecht verklaarde verkocht te hebben aan Poulus Dortweg een huis en erf op
Honselersdijk door de voorn. Papedrecht zelf getimmerd, volgens de grondbriefd.d. 9-8-1690.
[1131]
f. 137v d.d. 29-5-1710: Claas Dircxsz. van Cleeff zoon van Dirk Jansz. van Cleeff alias Decker
verklaarde te transporteren aan Vrank Jansz. van der Valk een custingbrief van 300 gld. kapitaal
gepasseerd voor schout en schepenen van Wateringen op 7-5-1695 houdende tot last van
Gerrit Vriesen de Graaff en zijn verbonden hypotheek daarin gemeld.
f. 138 d.d. 9-7-1710: Srs. Steven van Dijk in huwelijk hebbende Annetje Cornelisdr. van Dijk,
Cornelis Ouwater in huwelijk hebbende Sara Cornelisdr. van Dijk en Jacob Cornelisz. van Dijk te
samen voor drie vijfde parten verklaarden verkocht te hebben aan Maria en Neeltje Jacobsdr.
van Dijk de comparanten zusters drie vijfde parten van een tuintje groot omtrent 2 hond zijnde
erfpachtland gelegen op Honselersdijk waavan de resterende twee vijfde parten de voorn. Maria
en Neeltje Jacobsdr. van Dijk zelf zijn toebehorende.
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