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Inleiding
In het Historisch Archief Westland te Naaldwijk bevinden zich een aantal protocollen
van transporten en schuldbrieven van Zandambacht. Inv. nr. 32 bestrijkt de periode
1633-1653.
Deze bewerking geeft korte regesten van alle inschrijvingen uit dit protocol. De
nummers tussen [ en ] verwijzen naar de digitale foto’s die gebruikt zijn voor de
bewerking.
De regesten zijn kort gehouden en daarom is in het origineel meestal meer informatie
te vinden zoals belendingen en renten die jaarlijks betaald moeten worden.
Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt u contact opnemen met de bewerker,
Teun van der Vorm, Zoetermeer (t.vandervorm@planet.nl).
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Bewerking
[8336 t/m 8343] <Eigentijdse index op voornaam comparanten>
[8343]
f. 1 d.d. 31-8-1633: Comp. de weledele jonkheer Adriaen van Naeldijck geboren
erfmaarschalk van Holland residerende op het huis van Westercamp tot Loosduinen of in
Haagambacht gelegen en bekende schuldig te wezen aan de tafel van de Heiligegeestarmen
tot ’s Gravenzande en Zandambacht een losrente van 12 gld. 10 st. ’s jaars.
[8345]
f. 2v d.d. 10-1-1634: Comp Lenaert Joostensz. onze buurman wonende in Zandambacht en
bekende verkocht te hebben aan Cornelis Lenaertsz. herder op Pickenhill 4 morgen 4 hond
63 roeden eigen land gelegen in het bedijkte Nieuweland van Zandambacht gekomen van
het kapittel op het Hof in Den Haag.
[8346]
f. 3v: Bijbehorende penningbrief.
[8347]
f. 4v d.d. 17-3-1634: Comp. Jacpb Doesen Lucq en bekende verkocht te hebben aan de heer
Franchois Meerman schepen van Delft 4,5 morgen eigen geestelijk land genaamd de
Kaecke weide en eertijds gekomen van het Regulieren convent in die tijd tot ’s Gravenzande
en bij de comparant op 18-5-1594 gekocht en hem getransporteerd bij jonkheer Adriaen
Duijck eertijds gewoond hebbende tot ’s Gravenzande, gelegen in Zandambacht in de Grote
Noordtiende.
[8348]
f. 6 d.d. 29-3-1634: Comp. Johan van Velsen commissaris ordinaris van de monstering
wonende in ’s Gravenhage als procuratie hebbende van Jan Gielisz. van Hoogendorp
kapitein van een compagnie voetknechten ten dienste van de landen garnisoen houdende
binnen de stad Maastricht, dezelve procuratie d.d. 22-2-1634 gepasseerd voor noaris Jacob
de Bos in ’s Gravenhage, en verklaarde opgedragen te hebben aan de heer Cornelis Rosa
secretaris van het Hof van Holland 5 gemeten wei- en teelland leggende in het Nieuweland
van ’s Gravenzande met de aanwas vandien gemeen met de erfgenamen van zaliger Jacob
Heermans.
[8350]
f. 7v d.d. 29-3-1634: Idem verklaarde opgedragen te hebben aan de heer Johan van den
Brouck commies van de financien van de heren Staten van Holland en West-Friesland
wonende in ’s Gravenhage eerst 10 hond teelland gelegen in het Nieuweland van ’s
Gravenzande met de aanwas vandien. Idem nog 3 gemeten 1 hond meest teelland met de
aanwas vandien gelegen in het Nieuweland voorsz.
[8351]
f. 8v: Bijbehorende brieven van octrooi d.d. 30-1-1634.
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[8352]
f. 10 d.d. 4-4-1634: Comp. Anthonis Corssen van Vliedt wonende tot Monster en bekende
verkocht te hebben aan Crijn Willemsz. Duijnmeijer onze buurman twee 0,5 morgen land, de
ene wezen patrimonie land en de andere geestelijk gekomen van het kapittel op het Hof in
Den Haag, gelegen in de Kleine Noordtiende binnen Zandambacht.
[8353]
f. 11 d.d. [niet gedateerd]: Comp. [ook voor schepenen ’s Gravenzande] Huijbrecht Pietersz.
van der Meer als getrouwd hebbende Jannitge Crijnen weduwe was van Pieter Jansz. Rijvert
en bekende getransporteerd te hebben aan de heer Julio van er Muer zijn woning als huis,
schuur, bargen en geboomte met de eigen grond daar al hetzelve op staat wezende vrij
eigen met belasting van opstallen of eeuwige rentes, staande de voorsz. woning binnen ’s
Gravenzande op het zuideinde aan de Langestraat. Met diverse partijen land in
Zandambacht.
[8356]
f. 13v d.d. 10-5-1634: Comp. Adriaen Louwen wonende aan de Maasdijk in Willem
Woutersz. Wecht binnen Zandambacht en bekende bij overgift van Abraham Pietersz.
Westerlee mede wonende aan de Maasdijk binnen Zandambacht onze buurman, en dat uit
zaak van laatste custing aan hem beloofd en verschenen op mei 1633 volgens de
custingbrief daarvan zijnde en bij hem comparant van de koop van 17 hond eigen geestelijk
land onder meer andere betaalde penningen belooft, volgens de custingbrief d.d. 15-7-1631,
schuldig te wezen de tafel van de Heiligegeest van ’s Gravenzande een jaarlijkse losrente
van 25 gld.
[8357]
f. 15 d.d. 9-4-1634: Comp. Adriaen Cornelisz. de Goede onze mede broeder in rechte en
bekende schuldig te wezen aan het nagelaten weeskind van Pouwel Arentsz. in de echt
geprocreerd bij Beatris Adriaensdr. van ’s Gravenzande nu tegenwoordig wonende in ’s
Gravenhage een jaarlijkse rente van 15 gld. 12 st. 8 pen. ’s jaars. Tot waarborg 10 hond
eigen patrimonie land leggende in de Grote Geest binnen Zandambacht.
[8359]
f. 16v: Kopie uit de generale koopbrief van de heren Staten van Holland om de convent
goederen en meer andere landen van het convent Betanien te verkopen.
19-1-1634: De ridderschap etc. verkopen aan Johan van den Brouck commies in de
financien van Holland, eerst 5 hond land leggende in Zandambacht in de jurisdictie van ’s
Gravenzande gekomen van het convent er Regulieren tot ’s Gravenzande. Nog 2 morgen
1,5 hond weiland [...].
[8361]
f. 19 d.d. 11-5-1634: Bijbehorende opdrachtbrief.
[8362]
f. 19v: Bijbehorende custingbrief.
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f. 20 d.d. 19-1-1634: De ridderschap etc. verkopen aan Cornelis Zijvertsz. 2 morgen 1.5 hond
land leggende gemeen in een kamp van 13 morgen in het Noorland van ’s Gravenzande
gekomen van het convent der Regulieren tot ’s Gravenzande.
[8363]
f. 20v d.d. 11-5-1634: Bijbehorende opdrachtbrief.
f. 21: Bijbehorende custingbrief.
[8384]
f. 22 d.d. 19-1-1634: De ridderschap etc. verkopen aan Cornelis Willemsz. Boegaert 8 hond
land gelegen in het Nieuweland in ’s Gravenzande gekomen van het convent der Regulieren
tot ’s Gravenzande.
f. 22 d.d. 11-5-1634: Bijbehorende opdrachtbrief.
[8365]
f. 22v: Bijbehorende custingbrief.
[8366]
f. 23v d.d. 19-1-1634: De ridderschap etc. verkopen aan Pieter Jansz. Vos eertijds tot ’s
Gravenzande nu in Naaldwijkerbroek 2 morgen met een boomgaartje daarin gelegen aan de
Maasdijk in de jurisdictie van ’s Gravenzande in Zandambacht.
f. 24 d.d. 11-5-1634: Bijbehorende opdrachtbrief.
f. 24: Bijbehorende custingbrief.
[8367]
f. 25 d.d. 19-1-1634: De ridderschap etc. verkopen aan de heer Franchoijs Meerman
schepen van de stad Delft 15 morgen 8 roeden land gelegen aan drie percelen […].
[8368]
f. 25v d.d. 11-5-1634: Bijbehorende opdrachtbrief.
f. 26: Bijbehorende custingbrief.
[8369]
f. 26v d.d. 19-1-1634: De ridderschap etc. verkopen aan Simon van Catshuijsen kastelein op
het huis van Honselersdijk 2,5 hond geestland leggende aldaar in het opperland in
Doenisveldertiende.
f. 26v d.d. 11-5-1634: Bijbehorende opdrachtbrief.
f. 27: Bijbehorende custingbrief.
[8370]
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f. 28 d.d. 19-1-1634: De ridderschap etc. verkopen aan Govert Pietersz. Knoll wonende
binnen Delft 8,5 hond land gelegen in het Nieuweland in de jurisdictie van ’s Gravenzande.
f. 28 d.d. 11-5-1634: Bijbehorende opdrachtbrief.
[8371]
f. 28v: Bijbehorende custingbrief.
[8372]
f. 29v d.d. 19-1-1634: De ridderschap etc. verkopen aan [niet aangevuld; volgens de aanhef
Cornelis Willemsz. Coucxs ter Heijde die de koop overgenomen heeft van Govert Pietersz.
Knoll] 2 hond teelland leggende onder ’s Gravenzande in Zandambacht.
f. 29v d.d. 11-5-1634: Bijbehorende opdrachtbrief.
f. 30: Bijbehorende custingbrief.
[8372]
f. 31 d.d. 19-1-1634: De ridderschap etc. verkopen aan Jacob Franchois van Bouckhoven
6,5 morgen land leggende in het Nieuweland in de jurisdictie van ’s Gravenzande onder
Zandambacht gekomen van het convent van de Regulieren aldaar.
f. 31 d.d. 11-5-1634: Bijbehorende opdrachtbrief.
[8374]
f. 31v: Bijbehorende custingbrief.
[8375]
f. 32v d.d. 19-1-1634: De ridderschap etc. verkopen aan Franchois Meerman schepen van
de stad Delft 2 morgen 50 roeden land leggende in het Nieuweland in de jurisdictie van ’s
Gravenzande gekomen van het convent der Regulieren tot ’s Gravenzande.
f. 32v d.d. 11-5-1634: Bijbehorende opdrachtbrief.
f. 33: Bijbehorende custingbrief.
[8376]
f. 34 d.d. 23-5-1634: Comp. [ook voor schepenen van ’s Gravenzande] Jacob Doesen Lucq
als getrouwd hebbende Aeltge Willemsdr. van der Burch voor hem zelf en Crijntge
Willemsdr. van der Burch weduwe van Willem Andrisz. Boegaert zijnde geassisteerd met
Cornelis Willemsz. Boegaert alle wonende binnen ’s Gravenzande of de vrijheid vandien en
bekenden te samen en elk voor de helft verkocht te hebben aan Joris Claesz. Verlaen
[penningbrief: van Wateringen] alsnu wonende binnen ’s Gravenzande haar respectievelijke
woning als huis, schuur, bargen en geboomte met de grond daar al hetzelve op staat met
zijn uit- en ingangen van twee poorten ter zijde aan ’s Heerenstraat staande en zulks die
eertijds in eigendom bezeten is bij Willem Claesz. van der Burch en Arentgen Heijmansdr.
dezelve comparanten vader en moeder was. staande en gelegen binnen de stad ’s
Gravenzande aan de Kortestraat op het zuideinde (belend o.a. de huising van Lijduwij Claes
Pieren). Idem diverse percelen land.
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[8378]
f. 36: Bijbehorende penningbrief.
[8381]
f. 38v: Bijbehorende brief van indemnatie.
[8386]
f. 44 d.d. 25-5-1634: Comp. Pieter Jansz. Vos de Hoogewerff onze gewezen buurman
wonende in Naaldwijkerbroek en bekende verkocht te hebben aan Pieter Crijen van der
Burch onze buurman 4 hond eigen land gelegen in de Heertiende binnen Zandambacht.
[8387]
f. 44v: Bijbehorende penningbrief.
[8388]
f. 45v d.d. 25-5-1634: Comp. Pieter Jansz. Vos de Hoogewerff gewezen buurman van
Zandambacht en nu wonende in Naaldwijkerbroek en bekende in het openbaar verkocht te
hebben en draag op bij deze aan Pieter Crijnen van der Burch onze buurman wonende aan
de Maasdijk in Zandambacht 11 hond 24 roeden teelland eertijds gekomen van de abdij van
Loosduinen gelegen in de Pachtlandsetiende binnen Zandambacht.
[8389]
f. 47 d.d. 25-5-1634: Comp. Pieter Jansz. Vos de Hoogewerff gewezen buurman van
Zandambacht en nu wonende in Naaldwijkerbroek en bekende in het openbaar verkocht te
hebben en draag op bij deze aan de e. Simon van Catshijssen rentmeester en kastelein van
het Huis van Honselersdijk 2 morgen vrij eigen land gelegen binnen Zandambacht in de
Grote Geesttiende gemeen met de kerk en de Heiligegeest tot ’s Gravenzande. Idem
overdracht van bruikwaarlanden.
[8390]
f. 48: Bijbehorende penningbrief.
[8391]
f. 48v d.d. 30-5-1634: Comp. Crijn Simonsz. wonende opte Stellwoning aan de Oudendijk in
Zandambacht en bekende schuldig te wezen aan Cornelis Claesz. Voijs wonende op het
dorp van Westerheide in het ambacht van Monster een jaarlijkse losrente van 44 gld. ’s
jaars.
[8392]
f. 50 d.d. 5-6-1634: Comp. [ook voor schepenen ’s Gravenzande] de eerzame Govert
Pietersz. Knoll inwonende poorter van Delft en bekende verkocht te hebben aan Joris
Willemsz. Oudendijck tegenwoordig burgemeester van ’s Gravenzande 4,5 morgen
geestland gelegen ten dele in de vrijheid van ’s Gravenzande en ten dele in Zandambacht in
Deunisvledertiende.
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[8393]
f. 51 d.d. 8-6-1634: Comp. Gerridt Maertensz. Verschildt wonende binnen Zandambacht en
bekende verkocht te hebben aan Adriaen Louwen wonende in Willem Woutersz. Wecht onze
buurman desselfs woning als huis, schuur, bargen en geboomte met een zekere actie van
een laan en opdracht van 8 hond erftijns land daar de woning met zijn gevolgen op staat,
staande en gelegen in de Kleine Geesttiende, belend en belegen volgens de laatste
transportbrief d.d. 30-4-1630. Idem transport van meer eigen en bruikwaar landen.
[8395]
f. 52v: Bijbehorende penningbrief.
[8396]
f. 53v d.d. 13-6-1634: Comp. Adriaen Louwen wonende in Willem Woutersz. Wecht aan de
Maasdijk onze buurman en bekende verkocht te hebben aan Joris Lenaertsz. van
Loosduinen zekere woning als huis, bijhuis, boes, met een kleine barg met omtrent 4 hond
erfhuur land daar al hetzelve op staat, gekomen van Gerridt Maertensz. Verschildt nu
wonende aan de Maasdijk […].
[8397]
f. 54v: Bijbehorende penningbrief.
[8398]
f. 55v d.d. 13-6-1634: Comp. Dirick Ariensz. Tholl wonende in ’s Gravenhage als oom en
bloedvoogd uit naam van zijn huisvrouw Maertgen Engelen en bekende ten overstaan van
twee schepenen van Zandambacht in het openbaar verkocht te hebben aan het nagelaten
onmondige weeskind van zaliger Adriaentgen Engelen in haar leven gewoond hebbende aan
de Maasdijk binnen Zandambacht in de echt geprocreerd bij wijlen Maerten Cornelisz.
Duerslach, en aan Gerridt Maertensz. Verschildt uit naam van hetzelve onmondige kind hem
te transporteren, zijn nagelaten ouders huising, schuur, geboomte, buitendijks op de berm
van de Delflandse dijk op de hoefslag van Wateringen. Het weeskind heet Doe Maertensz.
[8399]
f. 56v d.d. 18-6-1634: Comp. Pieter Jansz. Vos de Hoogewerff eertijds in Zandambacht en
nu wonende in Naaldwijkerbroek en bekende verkocht te hebben aan de e. Joannes van
Loen wonende binnen de stad Delft 19 hond vrij eigen patrimonie land gelegen in het
bedijkte Nieuweland binnen Zandambacht buiten ’s Gravenzande met de gerechtigheid die
het voorsz. land heeft in de uitergorsen buitendijks.
[8400]
f. 58 d.d. 18-6-1634: Comp. Thijmon Pietersz. duijnmeijer wonende op het dorp van
Westerheide en bekende verkocht te hebben an de e. heer Johan van den Brouck commies
in de financien van de hoog mogende heren Staten van Holland het eigendom van het
gehele huis staande op de gemeen weide en de grond vandien aankomende de stad ’s
Gravenzande.
[8401]
f. 58v d.d. 11-7-1634:Bijbehorende brief van verzekering door Maertge Pietersdr weduwe
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Jan Pouwelsz. Vos de Hoogewerff [wonende tot Naaldwijk] gepasseerd voor haar zoon
Pieter Jansz. Vos wonende in Naaldwijkerbroek aangaande de indemniteit van de beloofde
of testamentaire dispositie van het testament bij de voorn. Vos en zijn eerxte overleden
huisvrouw getesteerd over het bewijs ten andere tijd vooor notaris en getuigen verleden van
haar moederlijk erf […].
[8402]
f. 59v d.d. 11-7-1634: Comp. Willem de Lange notaris te Delft als procuratie hebbende van
Maria Houdthuijs weduwe en boedelhoudster van Evert Cornelisz. van der Poll wonende
binnen de stad Schiedam (procuratie voor schout, burgemeesters en schepenen van
Schiedam d,d, 6-7-1634 gepasseerd) en bekende getransporteerd te hebben aan Simon
Sieren wonende op het dorp van Westerheide in het ambacht van Monster 4 hond land
gelegen binnen Zandambacht in de Kleine Noordtiend bij hem koper voor deze in huur
gebruikt.
[8403]
f. 60v: Bijbehorende rentebrief.
[8404]
f. 61v d.d. 11-7-1634: Comp. Olivier Vrancken Inhouck wonende binnen het dorp van
Naaldwijk en bekende verkocht te hebben aan Pieter Crijnen van der Burch 6 morgen eigen
geestelijk land gekomen eertijds van het kapittel op het Hof in Den Haag gelegen buiten ’s
Gravenzande in het bedijkte Nieuweland binnen Zandambacht.
[8405]
f. 62v: Bijbehorende custingbrief.
[8406]
f. 63v d.d. 22-7-1634: Comp. Pieter Joachimsz. duijnmeijer wonende op Staalduinen binnen
Zandambacht en bekende hoe dat hij op 4-3-1634 zekere uitkoop gedaan heeft jegens
Adriaen Cornelisz. de Goede als oom en bestorven bloedvoogd en Leentgen Ariensdr. als
bestemoeder van zijn comparants zes onmondige weeskinderen moederlijk bewijs die hij in
de echt geprocreerd heeft bij wijlen Niesgen Cornelisdr. alles volgens de getekende
uitkoopcedulle daarvan gemaakt luidende als volgt:
Op de navolgende condities en voorwaarden bekende Pieter Joachimsz. duijnmeijer
wonende Staalduinen geassisteerd met Cornelis Arentsz. van der Burch en Cornelis
Willemsz. Boegaert zijn gekoren raden ter eenre met Adriaen Cornelisz. de Goede wonende
aan de Maasdijk in Zandambacht als oom en bestorven bloedvoogd en Lenaertgen
Adriaensdr. de bestemoeder geassisteerd met schout en twee schepenen van Zandambacht
ter andere zijde aangaande de uitkoop en erfenis die de zes nagelaten weeskinderen van
Pieter Joachimsz. in de echt geprocreerd heeft bij voorn. zaliger Niesgen Cornelisdr. door
het overlijden van dezelve haar moeder, met namen Joachim Pietersz. oud 14 jaar, Cornelis
Pietersz. oud 10 jaar, Louweris Pietersz. oud 6 jaar, Pieter Pietersz. oud 2 jaar, de oudste
dochter genaamd Neeltge Pietersdr. oud 16 jaar en Maertge Pietersdr. oud 12 jaar, als volgt
[…]. Gedaan ten huize van Gerridt Jansz. van Wijn binnen ’s Gravenzande en ondertekend
op 4-3-1634.
Comparant approbeert alle voorwaarden van deze uitkoop.
[8408]
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f. 65v d.d. 8-8-1634: Comp. [ook voor schepenen van ’s Gravenzande] Cornelis Aertsz. van
der Arent en bekende getransporteerd te hebben aan Johan van Beest tot Delft de
bezegelde custingbrief d.d. 9-5-1634 gepasseerd bij Jan Gielisz. ’s Gravenzande
inhoudende alsnog als rest de som van 1500 car. gld.
[8409]
f. 66v d.d. 24-10-1634: Comp. Arent Doesen coorncooper binnen de stad Delft en bekende
getransporteerd te hebben aan de e. heer Franchois Meerman een perceel land groot
omtrent 17 hond land eertijds van het Regulieren conent tot ’s Gravenzande genaamd
Bethanien.
f. 67 d.d. 31-10-1634: Comp. Willem de Lange notaris binnen de stad Delft als procuratie
hebbende van Maria Houdthuijs weduwe en boedelhoudster van Euwert Cornelisz. van der
Poll wonende binnen de stad Schiedam gepasseerd voor schout, burgemeesters, schepenen
en raden van Schiedam op 13-9-1634 en bekende getransporteerd te hebben aan de e. heer
Juliaen de Meer mede wonende binnen de stad Delft omtrent 4 morgen vrij eigen land
gelegen in het Noorland.
[8410]
f. 68 d.d. 12-12-1634: Comp. Jacob Doesen Lucq wonende alhier en bekende verkocht en
geconstitueerd te hebben mr. Pieter de Bie [functie is vergeten te vermelden] voor het Hof
van Holland een jaarlijkse losrente van 18 ponden 15 sch. ’s jaars.
[8412]
f. 69v d.d. 12-12-1634: Comp. Gerridt Lenaertsz. van der Hill wonende binnen Zandambacht
en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben de tafel van de Heiligegeestarmen tot ’s
Gravenzande en Zandambacht een rente van 6 gld. 5 st. ’s jaars. Compareerde mede
Cornelis Lenaertsz. herder op Pickenhill binnen Zandambacht en Jan Jansz. wonende in het
ambacht van De Lier en stelden zich borg.
[8413]
f. 70v d.d. 12-12-1634: Comp. Pieter Jansz. Vos de Hoogewerff gewezen buurman in
Zandambacht alsnu wonende in Naaldwijkerbroek en bekende opgedragen te hebben aan
Vranck Jansz. jonggezel van de Geest tot Naaldwijk zijn wel getimmerde woning als huis,
schuur, bargen en geboomte staande op 0,5 morgen eigen land de koper mede cederende,
staande en gelegen binnen Zandambacht tussen de weg en Heijman Meessen woning. Idem
meer transporten. Koper heeft de landen verkregen van wijlen Heijnrick Jansz. Coppert
volgens brieven d.d. 7-12-1613 en 3-6-1614.
[8415]
f. 72v: Bijbehorende penningbrief.
[8416]
f. 74 d.d. 9-1-1635: Comp. Joris Willemsz. Oudendijck te ’s Gravenzande en Jan Cornelisz.
Duijnmeijer op de Cape Heiligegeestmeesters van ’s Gravenzande en Zandambcht
vervangende Adriaen Jorisz. decker en Cornelis Willemsz. van der Marck haar mede
broeder in officie ter eenre en Simon van Catshuijssen baljuw van Naaldwijk ter andere zijde,
en verklaarden dat zij met elkaar geruild hebben. Te weten dat de voorn. Catshuijssen van
de voorn. Heiligegeestmeesters zal hebben 1,5 morgen land gelegen in de Grote Geest met
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hem Catshuijssen gemeen, nog 4 hond land gelegen in de voorsz. tiende en nog 5 hond land
gelegen in de Heentiende gemeen met de kerk van ’s Gravenzande, makende te samen 3
morgen. En daar tegenover is aan de Heiligegeestmeesters getransporteerd drie vierde
parten van 4,5 morgen land genaamd De Ruijn? gelegen in de Grote Geest in Zandambacht.
[8418]
f. 75v d.d. 6-2-1635: Comp. Willem Jansz. van der Sluijs wonende aan de Maasdijk in
Zandambacht als getrouwd hebbende Trijntge Pietersdr. weduwe van Maerten Louwen en
bekende dat zijn voorsz. huisvrouw al op 8-7-1625 zekere uitkoop gedaan had jegens de
voogden van de twee onmondige weeskinderen die de voorn. zijn huisvrouw geprocreerd
had bij de voorn. Maerten Louwen aangaande de erfenis daar in de voorsz. twee
weeskinderen door overlijden van haar voorsz. vader bestorven zijn, breder volgens zekere
uitkoopcedulle luidende aldus:
Op de navolgende condities en voorwaarden bekende Trijntge Pietersdr. weduwe Maerten
Louwen wonende aan de Maasdijk in Zandambacht zijnde geassisteerd met Adriaen
Cornelisz. Verhuel en Maerten Reijnen tot Monster haar vader(!) en zwager gekoren
voogden in deze zekere uitkoop gedaan te hebben jegens Willem Louwerisz. tot Naaldwijk,
Simon Louwerisz. tot Honselersdijk, Thijs Louwerisz. tot ’s Gravenzande en Adriaen Louwen
in Zandambacht te samen als omen en bloedvoogden van de twee nagelaten weeskinderen
die zij weduwe in de echt geprocreerd heeft bij de voorsz. haar zaliger man, aangaande de
voorsz. twee onmondige weeskinderen vaderlijke erfenis, met name Pietertgen Maertensdr.
oud Kersmis voorleden 7 jaar en Volckge Maertensdr. oud 2 jaar, zulks als volgt […]. Aldus
geaccordeerd ten huize van de weduwe door tussenspreken en arbitrage van Jasper Jansz.
van Alenburch, Dirick Cornelisz. Tuijt, Adriaen Cornelisz. de Goede en Claes Claesz. van
Zwieten als arbiters, ondertekend op 8-7-1625.
Welke voorwaarden hij comparant belooft punctueel te voldoen. Compareerde mede
Maerten Reijnen wonende in het Uithof van het ambacht van Monster en Gielis Jansz. van
der Sluijs wonende aan de Maasdijk en stelden zich borg voor de voorn. Willem Jansz.
[8420]
f. 78 d.d. 6-2-1635: Comp. Jan Dirickxsz. Vercroft wonende tot Wateringen en bekende, uit
kracht van zijn procuratie gepasseerd voor notaris Pieter Dirickxsz. van Leuwen te Leiden
d.d. 2-4-1634 bij Trijntge Jansdr. weduwe Wigger Dirickxsz. [aanhef: van der ..oet?] van
Naeldijck en in zijn leven herbergier woonachtig aan de Doesbrugge in Leiderdorp,
getransporteerd te hebben aan Lenaert Dirickxsz. Camerman buurman van Zandambacht
zekere woning als huis, schuur, bargen en geboomte met de eigendom van de grond,
boomgaard daar de voorsz. woning op staat, staande en gelegen aan de Maasdijk binnen
Zandambacht. Met de toegift van 1,5 morgen bruikwaar.
[8422]
f. 79v d.d. 6-3-1635: Comp. de heer Crispijn van Mierop [schout] van ’s Gravenzande en
Zandambacht en bekende verkocht te hebben aan de e. heer Franchois Meerman wonende
binnen de stad Delft 10 hond eigen geestelijk land, bij de comparant in 1629 gekocht van de
gecommitteerde raden van de ed. mog. heren Staten van Holland en gekomen van de
Regulieren convent eertijds tot ’s Gravenzande, gelegen in het bedijkte Nieuweland van
Zandambacht en dat met de gevolgen van de gerechtheid dat het land pro rata heeft in de
uitergorsen buitendijks.
[8423]
f. 80v d.d. 27-3-1635: Comp. Mathijs Ariensz. wonende in Naaldwijk en bekende uit kracht
van een toegewezen naasting tot behoef van hem op het genaast land in Heijnrcik Meijns
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tiende gelegen aan zekere 6 morgen 2 hond 60 roeden land als voren in Heijnrick Meijns
tiende gelegen het eigendom verkregen hebben tot nadeel van jonkheer Aller luitenant
kolonel wonende in Naaldwijk, bij deze te voren gekocht van Bortel Claesz. van Zwieten
wonende tot Leiderdorp des comparants huisvrouws broeder was […] en alsnu weder
verkocht te hebben de beterschap van de voorsz. 6 morgen 2 hond 60 roeden erfhuur land
aan Engel Lenaertsz. wonende tot Naaldwijk.
[8424]
f. 81v: Bijbehorende penningbrief.
[8425]
f. 82v d.d. 22-4-1635: Aangaande het verlij gedaan bij Elisabeth Jan Coppertsdr. weduwe
laatst van Willem Ariensz. van Leuwen te ’s Gravenzande tot behoef van Gideon Philipsz.
haar zwager en schoonzoon voor de respectievelijke gerechte van ’s Gravenzande en
Zandambacht van de koop van haar huis en erf staande en gelegen binnen ’s Gravenzande,
mitsgaders van 8 hond weiland ten dele liggende in ’s Gravenzande en ten dele in
Zandambacht, met de huisraad etc. d.d. 22-4-1635 staat in het lang verhaald in het protocol
van ’s Gravenzande.
f. 83 d.d. 12-6-1635: Comp. Pouwels Lijvensz. onze gewezen buurman van Zandambacht nu
wonende in het Honderdland en bekende verkocht te hebben aan Lenaert Matheusz.
[penningbrief: Van Soeterwou] zijn woonhuis, schuur barg, staande bezijden het huis bij hem
comparant nu laatst gekocht van Maertge Pietersdr. weduwe hetwelk hij comparant aan hem
behoud, staande ten dele op de hoefslag van Naaldwijk en Wateringen.
[8426]
f. 84: Bijbehorende penningbrief.
[8427]
f. 85 d.d. 12-6-1635: Comp. Crijn Simonsz. als weduwnaar van Maertge Pietersdr. wonende
alhier op de Stell woning omtrent of aan de Oudendijk binnen Zandambacht en bekende hoe
dat hij op 23-3-1635 zekere uitkoop gedaan heeft jegens Lenaert Simonsz. vrachtschipper
als getrouwd hebbende Maertge Jacobsdr. wonende binnen ’s Gravenzande en Michiel
Jansz. als oom en bloedvoogd van Sillitge Jacobsdr. te samen kinderen en erfgenamen van
de voorn. Maertge Pietersdr. die zij verwekt heeft bij Jacob IJvensz. haar eerste man ter
zake van dezelve twee kinderen moederlijke erfenis. De comparant zal de boedel blijven
bezitten en behouden de woning als huis, schuur, barg en geboomte en al de eigen geerfde
huurlanden met de toegift van de bruiklanden aan de woning behorende en moet betalingen
doen aan de kinderen. Tot waarborg hiervoor zijn woning als huis, schuur, barg en geboomte
genaamd de Stell woning.
[8429]
f. 86v d.d. 12-6-1635: Comp. Lenaert Simonsz. vrachtschipper alhier van ’s Gravenzande als
man en voogd van Maertge Jacobsdr. mitsgaders Sillitge Jacobsdr. zijnde geassisteerd met
Michiel Jansz. haar oom en voogd wonende tot Naaldwijk en bekenden uit kracht van
uitkoop bij Crijn Simonsz. wonende op de Stel woning gedaan op 23-3-1635 jegens hen
comparanten over de erfenis van elks moederlijke erve, daarvan op heden mede brief van
uitkoop verleden is, getransporteerd te hebben aan de voorn. Crijn Simonsz. onze buurman
de helft van de woning als huis, schuur, barg en geboomte met de helft van de 4 hond land
daar de voorsz. getimmerte op staat genaamd de Stell woning, item de helft van 7 hond
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erfhuur land, nog de helft van 5 hond eigen land alles in de woning gelegen in de Grote
Geest tiende, mitsgaders nog de helft van 2,5 morgen eigen geestelijk land in het
Nieuweland gelegen zuid van gelijke partij land van Pieter Joachimsz. Verder alle inboedel
etc.
[8430]
f. 87v d.d. 30-6-1635: Comp. Cornelis Willemsz. Boegaert poorter van de stad ’s
Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan de heer Johan van den Brouck [commies]
van de financien van Holland [wonende Den Haag] 5 morgen 5 hond land daarvan 4,5
morgen als eigen patrimonie land en de rest als 8 hond geestelijk gekomen van het
Regulieren convent eertijds tot ’s Gravenzande, leggende gemeen met het gasthuis van ’s
Gravenzande met 0,5 morgen en de vicarie van Abbenbrouck nu Gielis van Hoogendorp
kapitein wonende mede in Den Haag. Met de toegift van bruikwaar.
.
[8431]
f. 89 d.d. 12-7-1635: Comp. Jan Jansz. Hoogewerff wonende in Zandambacht aan de
Maasdijk en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben de e. Cornelis Rosa secretaris
van het Hof van Holland een erfelijke losrente van 31 gld. 5 st. ’s jaars.
[8432]
f. 90 d.d. 14-7-1635: Comp. Eduwaaert Jansz. Backlaet wonende in ’s Gravenhage en
bekende verkocht te hebben aan Johan van den Brouck [commies] van de financien van
Holland 5 morgen 1,5 hond land gekomen van het Regulieren convent eertijds tot ’s
Gravenzande en gelegen in het bedijkte Nieuweland buiten ’s Gravenzande in Zandambacht
buiten de Noorlandsedijk met de gevolgen van alzulke gerechtigheden als hetzelve land
heeft in de uitergorsen buitendijks.
[8433]
f. 91: Bijbehorende penningbrief.
[8434]
f. 92 d.d. 24-7-1635: Comp. Lenaert Crijnen van der Burch wonende in Zandambacht als
getrouwd hebbende Neeltgen Jansdr. weduwe van Reijer Vranckensz. van Adrichem en
bekende verkocht te hebben aan Vranck Jansz. mede wonende in Zandambacht 3 morgen 3
hond land aan twee partijen gelegen, als eerst omtrent 13 of 12,5 hond land gekomen van
het Regulieren convent alsdoen buiten de stad Haarlem, de andere partij groot stijf 9 hond
land gekomen van het voorn. convent van Koningsveld.
[8435]
f. 93 d.d. 9-10-1635: Comp. Willem Thomasz. watermolenaar van de Nieuwelandse molen
en bekende getransporteerd te hebben aan Jasper Jansz. van Alenburch te ’s Gravenzande
zekere vier koebeesten.
[8436]
f. 94 d.d. 17-10-1635: Comp. Maertge Jansdr. weduwe van Wigger Jacobsz. van Velde uit
het Noorland van Zandambacht zijnde geassisteerd met Willem Arentsz. van der Salm haar
zwager en gekoren voogd wonende tot Monster, mitsgaders Cornelis Jacobsz. van Velde als
oom en bloedvoogd van de vier nagelaten weeskinderen van wijlen Wigger Jacobsz. van
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Velde voorn. in de echte geprocreerd bij de voorn. Maertge Jansdr., en bekenden verkocht te
hebben aan Willem Doesz. Storm uit De Lier, als eerst de nagelaten woning van de voorn.
Wigger Jacobsz., huis, schuur, bijhuis, bargen en geboomte, met de gevolgen van 2 morgen
1 hond 74 roeden erfpacht land gehouden van de Heiligegeestarmen van ’s Gravenzande en
Zandambacht mede in het Noorland gelegen daar de voorsz. woning met zijn gevolgen op
staat. Idem verdere transporten van land.
[8340]
f. 96v: Bijbehorende penningbrief.
[8438/8439] <los briefje>
26-7-1644: Comp. ter secretarie van Zandambacht Arijen Cornelisz. Goutappel dewelke
aanbrenging deed dat hij comparant had gekocht van zijn broeders en zwager mitsgaders
Cornelis Jacobsz. van der Post vader en voogd van zijn drie minderjarige weeskinderen in
echte gewonnen bij zaliger Trijntge Cornelisdr. zijn comparants zuster was, zekere woning
en erve staande en gelegen in het ambacht van Naaldwijk beneffens 14 morgen land
gelegen in Zandambacht als Naaldwijk, beneffens een grauw merrie paard, de mest en
vuiligheid op de werf etc.
[8441]
f. 98 d.d. 13-11-1635: Comp. Lenaert Joestensz. in het Noorland en bekende verkocht te
hebben aan Cors Florisz. Bruijsser poorter van de stad ’s Gravenzande het eigendom van
het getimmerte alleen van zekere woning als huis, schuur, barg en geboomte staande in het
Noorland van Zandambacht bij overgift aan hem gekomen laatst van wijlen Adriaentgen
Heijmansdr. weduwe van Willem Claesz. van der Burch beiden in haar leven binnen ’s
Gravenzande, staande het voorsz. getimmerte op omtrent 7 morgen prove land daarvan
tegenwoordig patroon en collator is Willem Dirickxsz. Bos wonende op de Zouteveen, met de
gevolgen van het gebruik van de portie van de Noorlandsedijk, 3 morgen bruikwaar
toebehorende de heer commies Johan van den Brouck, mitsgaders ook van de voorsz.
omtrent 7 morgen proveland.
[8443]
f. 99v: Bijbehorende penningbrief.
[8444]
f. 100v d.d. 13-11-1635: Comp. Pieter Jansz. Vos de Hoogewerff tegenwoordig wonende in
Naaldwijkerbroek in Naaldwijk eertijds in Zandambacht en mede gewezen weduwnaar van
Maertge Jansdr.zijn overleden eerste huisvrouw, en bekende in die kwaliteit veraccordeerd
te zijn met Adriaen Jansz. Achterthoff en Jan Jansz. beide wonende tot Monster vervangen
gehad hebbende Jacob Lenaertsz. lijndraijer en Pieter Pietersz. Zeeman op 31-1-1629 te
samen als bestorven omen en bloedvoogden van de vijf nagelaten weeskinderen van wijlen
Maertge Jansdr. haar zuster was en die zij in de echt geprocreerd had bij Pieter Jansz. Vos
comparant voorn., aangaande de erfenis daarin de voorsz. weeskinderen bestorven waren
door het overlijden van haar moeder. Alles volgens de inhoud van zekere ongetekende
voorwaarden van uitkoop gedaan als volgt.
Op de condities en voorwaarden bekende Pieter Jansz. Vos de Hoogewerff weduwnaar van
Maertge Jansdr. zijn eerste overleden huisvrouw veraccordeerd te zijn met Adriaen Jansz.
Achterthoff en Jan Jansz. beide tot Monster te samen vervangende Jacob Lenaertsz.
lijndraijer en Pieter Pietersz. Zeeman alle mede wonende tot Monster te samen als omen en
bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen van wijlen Maertge Jansdr. voorsz. haar
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zuster was, aangaande de uitkoop en erfenis daarin de voorn. weeskinderen zijn bestorven,
met namen Jan Pietersz. oud 19 jaar, Maertge Pietersdr. oud 13 jaar, Pieter Pietersz. oud 11
jaar, Jacob Pietersz. oud 9 jaar en Jannitge Pietersdr oud 7 jaar. De weduwnaar zal de
boedel blijven bezitten en de kinderen opvoeden. Ondertekend op 31-1-1629.
Comparant belooft deze uitkoop punctueel te voldoen. Compareerde mede Joest Jansz. Vos
de Hoogewerff wonende in Naaldwijkerbroek en Jan Jansz. Vos de Hoogewerff wonende
omtrent Loosduinen in het ambacht van Monster en stellen zich borg.
[8446]
f. 103 d.d. 29-1-1636: Comp. Adriaen Cornelisz. de Goede onze buurman wonende aan
Maasdijk binnen Zandambacht en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben de tafel
van de Heiligegeest van ’s Gravenzande en Zandambacht een rente van 6 gld. 5 st. ’s jaars.
[8447]
f. 104 d.d. 12-2-1636: Comp. Louweris Adriaensz. Achterthoff inwonende poorter van ’s
Gravenzande en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben aan de tafel van de
Heiligegeest van ’s Gravenzande en Zandambacht een rente van 18 gld. 15 st. ’s jaars.
[8449]
f. 105v d.d. 1-4-1636: Comp. [voor schepenen van ’s Gravenzande] Jonge Jan Jansz.
Schellevisch als getrouwd hebbende Baertge Jorisdr. en nagelaten dochter van Joris
Adriaensz. Ruijter en overzulks alsnu wezende nazaat van Sijmon Pietersz. de voorn.
Baertge Jorisdr. eerste man, en bekende verkocht te hebben aan Willem Jansz. lindewever
inwoner van de stad ’s Gravenzande desselfs huis, erf staande en gelegen op het zuideinde
van het Grote Molenslop zijn voorsz. huisvrouw aangekomen door overlijden van haar
zaliger moeder Lijntge Leendertsdr. eertijds weduwe van Jan Claesz. moelenaer alhier.
[ Bijgeschreven: per abuis hier gesteld. Moet in het protocol van ’s Gravenzande. ]
f. 106: Bijbehorende penningbrief.
[ Bijgeschreven: per abuis hier gesteld. Moet in het protocol van ’s Gravenzande. ]
[8451]
f. 107v
Hierna volgen al de brieven van de verkochte landen toebehoord hebbende het Regulieren
convent eertijds alhier tot ’s Gravenzande bij diverse personen als volgt gekocht.
Eerst de generale koopbrief van de hoogmogende heren Staten de koper te dienen tot
waring.
f. 107v d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen Harman van Middelcoop [aanhef: in Den
Haag] 2,5 morgen 50 gaarden teelland gekomen van de Regulieren tot ’s Gravenzande
gelegen in het Oudeland.
[8453]
f. 110 d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
[8454]
f. 110v: Bijbehorende custingbrief.
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f. 111 d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen Pieter Govertsz. Knoll 1 morgen teelland,
gekomen van het convent der Regulueren tot ’s Gravenzande, leggende in Zandambacht in
de Pastorietiende gemeen in 16 hond land.
[8455]
f. 111v d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
f. 112: Bijbehorende custingbrief.
[8456]
f. 113 d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen Jasper Crijnen van der Velde 1 morgen
land, gekomen van het convent der Regulueren tot ’s Gravenzande, gelegen in
Costverloeren tiende leggende gemeen in een stuk van 5 morgen.
[8455]
f. 114 d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
f. 114: Bijbehorende custingbrief.
[8458]
f. 115 d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen Crijn Willemsz. duijnmeijer 2,5 morgen
land gelegen bij de ’s Gravenzande galg in Doenisvelder tiende in Zandambacht, gekomen
van het convent der Regulueren tot ’s Gravenzande.
[8459]
f. 115v d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
f. 116: Bijbehorende custingbrief.
[8460]
f. 117 d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen Jan Giliesz. 3 morgen teelland, gekomen
van het convent der Regulueren tot ’s Gravenzande, leggende in het Noorland buiten de
Delflandsedijk, zijnde eeuwig vrij van de korentiende, gemeen in een stuk van 6 morgen 2
hond.
[8461]
f. 117v d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
f. 118: Bijbehorende custingbrief.
[8462]
f. 118v d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen Lenaert Bastiaensz. tot Eikenduinen als
voogd van de kinderen van Cornelis Adriaensz. Groen 4 morgen teelland gekomen van het
convent der Regulieren tot ’s Gravenzande leggende in het Noorland buiten de Delflandse
dijk zijnde eeuwig vrij van korentiende, daarop staande is een huis, barg, schuur met het
geboomte en overzulks wezende het huisweer van de kinderen en erfgenamen voorn.
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[8463]
f. 119v d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
f. 120: Bijbehorende custingbrief.
[8464]
f. 120v d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen Dirick Lenaertsz. [aanhef: tot Monster] 6
morgen 1 hond land leggende in het ambacht van Monster in de Boechorst tiende gekomen
van de Regulieren tot ’s Gravenzande.
f. 121 d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
[8465]
f. 121v: Bijbehorende custingbrief.
[8466]
f. 122v d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen Lenaert Bastiaensz. voor hem zelf en als
voogd van de kinderen van Cornelis Ariensz. Groen 3 morgen 55 roeden land leggende op
zichzelf gekomen van het convent der Regulieren tot ’s Gravenzande in het Noorland buiten
de Delflandsedijk zijnde eeuwig vrij van korentiende.
f. 123 d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
[8467]
f. 123v: Bijbehorende custingbrief.
[8468]
f. 124v d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen Crijntge Willemsdr. 3 morgen 2 hond 37
roeden land gekomen van het [convent] der Regulieren tot ’s Gravenzande gelegen in het
Noorland buiten de Delflandsedijk en zijnde eeuwig tiendevrij, en dat aan twee percelen.
f. 125 d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
[8469]
f. 125v: Bijbehorende custingbrief.
[8470]
f. 126v d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen Louweris Adriaensz. 3,5 morgen land in
het Noorland buiten de Delflandsedijk op zichzelf, gekomen van het convent der Regulieren
tot ’s Gravenzande zijnde eeuwig vrij van korentiende.
f. 127 d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
[8471]
f. 127v: Bijbehorende custingbrief.
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[8472]
f. 128v d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen Lambrecht Heijnricxsz. 1,5 morgen goed
weiland gekomen van het convent der Regulieren tot ’s Gravenzande leggende in het
Noorland buiten de Noorlandsedijk op zichzelf, zijnde eeuwig vrij van korentiende.
f. 129 d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
[8473]
f. 129v: Bijbehorende custingbrief.
[8474]
f. 130v d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen de heer Julio van der Moer [aanhef: tot
Delft] 3 morgen 4,5 hond teelland gekomen van het convent der Regulieren tot ’s
Gravenzande, zijnde eeuwig vrij van korentiende, leggende in het Noorland buiten de
Delflandsedijk gemeen in een stuk van 8 morgen 1,5 hond.
f. 131 d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
[8475]
f. 131v: Bijbehorende custingbrief.
[8476]
f. 132v d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen de heer Julio van der Moer [aanhef: tot
Delft] 1,5 morgen land leggende op zichzelf in het Noorland buiten de Delflandsedijk
gekomen van het convent der Regulieren tot ’s Gravenzande, zijnde eeuwig vrij van
korentiende.
f. 133 d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
[8477]
f. 133v: Bijbehorende custingbrief.
f. 134 d.d. 8-2-1636: De ridderschap etc. verkopen de commies Johan van den Brouck 2
morgen 1 hond 20 gaarden teelland gekomen van het convent der Regulieren tot ’s
Gravenzande leggende in het Noorland buiten de Delflandsedijk, zijnde eeuwig vrij van
korentiende.
[8478]
f. 135 d.d. 8-5-1636: Bijbehorende opdrachtbrief.
[8479]
f. 135v: Bijbehorende custingbrief.
f. 136 d.d. 27-5-1636: Comp. Pieter Joachimsz. duijnmeijer wonende op Staalduinen in
Zandambacht als getrouwd hebbende Beelitgen Engbrechtsdr. de Graeff weduwe was van
Willem Jansz. Dom op Doenisveld van wie te voren voorzaat was Pieter Jansz op

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Doenisveld, en bekende verkocht te hebben van zijn vooraats verkregen erfhuur brieven d.d.
20-12-1609 van de Heiligegeestarmen van ’s Gravenzande en Zandambacht en op zijn
comparants voorzaat gepasseerd, aan Gerridt Gerridtsz. Druijvesteijn wonende in ’s
Gravenhage een zekere woning, huising, timmerage, barg en boomgaard staande binnen
Zandambacht op 7 morgen 5 hond erfhuurland gelegen in Doenisveldertiende.
[8481]
f. 137v: Bijbehorende custingbrief.
[8482]
f. 138v d.d. 4-6-1636: Comp. Willem Thomasz. moelenaer van de Nieuwelandse watermolen
en bekende getransporteerd te hebben twee melkkoe vaarsen ten behoeve van Cornelis
Willemsz. Boegaert, penningmeester van het Nieuweland genaamd den Andeel, poorter van
de stad ’s Gravenzande.
[8483]
f. 139v d.d. [ongedateerd]: Comp. [voor schepenen van ’s Gravenzande] Maerten Willemsz.
Voijs wonende binnen de stad Rotterdam en Cornelis Willemsz. van der Thuijn als getrouwd
hebbende Maertge Willemsdr. Voijs wonende op de Watersloot van de stad Delft,
vervangende Adriaentgen Maertensdr. haar meder en Trijntge Willemsdr. Voijs haar zuster,
en bekenden verkocht te hebben aan de heer Franchois Meerman wonende binnen de stad
Delft het eigendom van het huis, erf, tuin, boomgaard genaamd het Bagijne Paetershuis, tuin
en erf, staande en gelegen binnen de deze stad bij, aan en omtrent het gasthuis aldaar. [niet
afgemaakt]
[ bijgeschreven: deze brief is hier niet afgemaakt omdat hij in het protocol van ’s
Gravenzande is gesteld. ]
f. 140 d.d. 10-6-1636: Comp. Pieter Jansz. Vos de Hoogewerff eertijds in Zandambacht nu
wonende in Naaldwijkerbroek in het ambacht van Naaldwijk en bekende, na openbare veilig
binnen ’s Gravenzande op 16-3-1636 in het stadhuis aldaar, verkocht te hebben aan Jan
Dirckxsz. Vercroft wonende binnen het dorp van Wateringen 14 hond vrij eigen land
gekomen van de kerk tot Tricht in het graafschap van Buren […] en laatst gekomen en bij de
comparant op 20-6-1632 gekocht van Cornelis Willemsz. van der Thuijn als in die tijd
weduwnaar van Hestertge Pietersdr. Buijs.
[8484]
f. 141: Bijbehorende penningbrief.
[8485]
f. 141v d.d. 10-6-1636: Comp. Pieter Jansz. Vos de Hoogewerf eertijds in Zandambacht nu
wonende in Naaldwijk in de ban van Wtaeringen en bekende getransporteerd te hebben aan
Jan Dirickxsz. Vercroft tot Wateringen 14,5 hond eigen land gelegen binnen Zandambacht in
de Heentiende en bij hem comparant gekocht beneffens de woning, andere eigen landen en
gevolgen vandien van wijlen Heijnrick Jansz. Coppert in zijn leven aldaar.
[8487]
f. 143v: Bijbehorende penningbrief.
[8488]
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f. 145 d.d. 8-7-1636: Comp. Jan Gerridtsz. Bruijn wonende in het Nieuweland van
Zandambacht en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben van de tafel van de
Heiligegeestarmen van ’s Gravenzande en Zandambacht een rente van 6 gld. 5 st. ’s jaars.
[8489]
f. 146 d.d. 22-7-1636: Comp. Anthonis Corsz. van Vliet wonende tot Monster en verklaarde
dat hij op 29-7-1633 ten behoeve van de weledele heren erfgenamen van wijlen jonkheer
Anthonis van Wassenaer heer van Den Bosch gepasseerd heeft gehad een rentebrief van
de hoofdsom van 1000 gld. kapitaal volgens de rentebrief d.d. als voren, daarvoor hij
comparant speciaal verbonden had 2 morgen 3 hond land gelegen in Zandambacht. Verbindt
nog speciaal zekere twee delen in 5 hond patrimoniaal land leggende gemeen met de
Heiligegeest tot Delft in de Kleine Noordtiende.
[8490]
f. 146v d.d. 21-7-1636: Comp. [ook voor schepenen ’s Gravenzande] Fijtge Dirickxsdr.
weduwe Gedeon Philipsz. tot ’s Gravenzande zijnde geassisteerd met Gerridt Philipsz. haar
zwager wonende tot Monster, dezelve mede als voogd van de nagelaten weeskinderen van
de voorsz. Gedeon Philipsz. zijn broeder was en in de echte geprocreerd bij de voorsz.
weduwe, en bekenden verkocht te hebben aan Joris Claesz. Verlaen [penningbrief: poorter
van de stad ’s Gravenzande] 8 hond eigen land leggende aan de Hoflaan ten dele meest in
de vrijheid van ’s Gravenzande en ten dele in Zandambacht.
[8491]
f. 147v: Bijbehorende penningbrief.
[8492]
f. 149 d.d. 22-7-1636: Comp. Adriaen Cornelisz. de Goed onze buurman wonende aan de
Maasdijk in Zandambacht en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben tot behoeve
van de Heiligegeestarmen tot ’s Gravenzande en Zandambacht een losrente van 6 gld. 5 st.
’s jaars.
[8493]
f. 150 d.d. 5-8-1636: Comp. Pieter Simonsz. van Kwintsheul nazaat van Dirick Cornelisz.
Tuijt wonende aan de Maasdijk binnen Zandambacht onze mede broeder in rechten en
bekende verkocht en geconstitueerd te hebben ten behoeve van de nagelaten weeskinderen
van wijlen Adriaen Jansz. Ham in de echte geprocreerd bij Claesge Lenaertsdr.
tegenwoordige huisvrouw van Adriaen Lenaertsz. Veenwecht wonende in het ambacht van
Kethel en die nu mede gekoren voogd is van de voorsz. weeskinderen een rente van 28 gld.
2,5 st. ’s jaars. De hoofdsom van 450 gld. is de voorn. weeskinderen bij erfenis aangekomen
door overlijden van wijlen Annitgen Philipsdr. weduwe van Jan Jansz. Ham, dezelve
kinderen bestemoeder.
[8494]
f. 151 d.d. 5-8-1636: Comp. Cors Florisz. Bruijsser inwonende poorter van de stad ’s
Gravenzande en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben tot behoeve van de tafel
van de Heiligegeestarmen tot ’s Gravenzande en Zandambacht een rente van 18 gld. 15 st.
’s jaars.
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[8495]
f. 152 d.d. 5-8-1636: Comp. [ook voor schepenen ’s Gravenzande] Jan Gielisz. van
Honselersdijk nu wonende binnen de stad ‘s Gravenzande en bekende verkocht en
geconstitueerd te hebben tot behoeve van de tafel van de Heiligegeestarmen tot ’s
Gravenzande en Zandambacht een rente van 18 gld. 15 st. ’s jaars.
[8497]
f. 153v d.d. 9-8-1636: Comp. Leendert Dirickxsz. Camerman onze buurman wonende aan de
Maasdijk in Zandambacht en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben tot behoeve
van de tafel van de Heiligegeestarmen tot ’s Gravenzande en Zandambacht een jaarlijkse
rente van 6 gld. 5 st. ’s jaars.
[8498]
f. 154v d.d. 9-8-1636: Comp. Doe Dirickxsz. Camerman wonende aan de Maasdijk onze
buurman en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben tot behoeve van de tafel van de
Heiligegeestarmen tot ’s Gravenzande en Zandambacht een losrente van 6 gld. 5 st. ’s jaars.
[8499]
f. 156 d.d. 9-8-1636: Comp. Jacob Doesen Lucq poorter van de stad ‘s Gravenzande en
bekende verkocht en geconstitueerd te hebben tot behoeve van de tafel van de
Heiligegeestarmen tot ’s Gravenzande en Zandambacht een jaarlijkse losrente van 43 gld.
15 st. ’s jaars.
[8500]
f. 157 d.d. 16-12-1636: Brief van willig decreet door de vierschaar van schout en gerecht van
Zandambacht over de verkoping van omtrent 2 morgen teelland gelegen in Zandambacht in
Doenisveld bij Jacob Doesen Lucq wonende binnen de stad ‘s Gravenzande impetrant van
hetzelve decreet verkocht aan Gerridt Gerridtsz. Druijvesteijn laeckencooper in Den Haag.
[8503]
f, 159v d.d. 10-2-1637: Comp. Jacob Doesen Lucq wonende binnen de stad ’s Gravenzande
en bekende conform de brief van decreet d.d. 16-12-1636 getransporteerd te hebben aan
Gerrit Gerritsz. Druijvesteijn wonende in ’s Gravenhage omtrent 2 morgen land gelegen in
Zandambacht in Deunisvelder tiende.
f. 160 d.d. 26-2-1637: Comp. Jacob van Bochoven commies van de artlillerie van de
hoogmogende heren Staten Generaal en bekende van de gecommitteerde van de heren
Staten van Holland gekocht te hebben 6,5 morgen land met de gerechtigheid van de gorsen
en buitenlanden gekomen van het convent der Regulieren tot ’s Gravenzande gelegen in het
Nieuweland alhier gemeen in een stuk van 12 morgen 4 hond met hem comparant en het
Gasthuis tot Delft.
[8504]
f. 160v d.d. 12-3-1637: Comp. mr. Clements van Baersdorp als rentmeester van de
universiteit van Leiden […] en bekende verkocht te hebben aan Crijntgen Willemsdr. weduwe
van Willem Andriesz. Bogert wonende tot ’s Gravenzande 2,5 morgen weiland gelegen in
Zandambacht in een kamp van omtrent 5,5 morgen land gebruikt bij de voorn. Crijntgen
Willemsdr.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

[8505]
f. 161v: Bijbehorende schuldbrief. De weduwe wordt geassisteerd door Cornelis Willemsz.
Bogert haar zoon. Joris Claesz. Verlaen tot ’s Gravenzande en Gerrit Jansz. Thoen wonende
in het ambacht van Maasland stellen zich borg.
[8506]
f. 162v: Bijbehorende rentebrief.
[8509]
f. 166 d.d. 14-4-1637: Comp. Cors Florisz. Bruijser wonende binnen de stad ’s Gravenzande
en bekende verkocht te hebben aan mr. Aelbrecht van Hoogeveen secretaris van de Leiden
een partij weiland gelegen in het Nieuweland in Zandambacht groot omtrent 14 hond land
leggende in een stuk of weer groot 9 morgen, met de gerechtigheid in de aanwas van
hetzelve land.
[8510]
f. 166v d.d. 10-5-1637: Comp. Joris Leendertsz. als man en bogd van Jannetgen Herpersdr.
voor hem zelf en nog benevens Jan Claesz. wonende in ’s Gravenhage als voogden van de
onmondige weeskinderen van Harper Danielsz. in echte geprocreerd bij Wijven Adriaensdr.,
en bekende in de voorsz. kwaliteit verkocht te hebben aan Frans Sijmonsz. van der Meer
zekere woning, huis, schuur, bargen en geboomte, staande en gelegen in het Noorland van
Zandambacht met 1 morgen eigen land daarop de voorsz. woning en boomgaard staat.
[8511]
f. 168: Bijbehorende custingbrief. Zijn borgen zijn Cornelis Adriaensz. van der Burch en
Leendert Pietersz. ’t Hert wonende in De Lier.
[8512]
f. 169 d.d. 10-5-1637: Comp. Jan Gerritsz. Bruijn wonende in het Nieuweland van
Zandambacht en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben ten behoeve van de tafel
van de Heiligegeestarmen van ’s Gravenzande en Zandambacht een rente van 6 gld. 5 st. ’s
jaars.
[8513]
f. 170 d.d. 26-5-1637: Comp. Doe Dirckxsz. Kaemerman in Zandambacht en verklaarde
verkocht te hebben aan Martgen Egbersdr. zekere 11 hond erfpachtland gelegen in de
Hoendertiende binnen Zandambacht eertijds gekomen van Gerrit Huijmansz.
[8514]
f. 171: Bijbehorende custingbrief.
[8515]
f. 172 d.d. 26-5-1637: Comp. Crispijn van Mierop landdrost van Delfland en verklaarde
verkocht te hebben aan Jacob Claesz. gerechtsbode van dit ambacht zekere 4 morgen 5
hond weiland eertijds gekomen van het convent der Regulieren genaamd Bettanien tot ’s
Gravenzande.
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[8517]
f. 173v: Bijbehorende schuldbrief.
[8518]
f. 175 d.d. 8-7-1637: Comp. Cornelis Dirckxsz. Langevelt wonende aan de Maasdijk en
bekende schuldig te wezen aan Leendert Dirckxsz. Camerman de som van 400 gld. uit zaak
en per rest van overneming of mangeling van desselfs Camermans huising, berg en
geboomte met omtrent 4 hond land hem comparant op huide opgedragen.
[8519]
f. 176 d.d. 8-7-1637: Comp. Leendert Dirckxsz. Camerman wonende aan de Maasdijk en
bekende bij ruiling of mangeling tegen zeker huisken en erve van Cornelis Dirckxsz.
Langeveldt staande en gelegen aan de Maasdijk, dezelve Cornelis Dirckxsz. Langeveldt
getransporteerd te hebben zekere huising, schuren, barg en geboomte met omtrent 4 hond
land daar het voorsz. getimmerte en plantagie op staat, staande en gelegen aan de Maasdijk
binnen Zandambacht, met de toegift van 1,5 morgen bruikwaar mitsgaders de toegift van het
aanzeggen van de dijk.
[8520]
f. 177 d.d. 8-7-1637: Comp. Cornelis Dirckxsz. Langeveldt als man en voogd van Martgen
Pietersdr., dochter van Pieter Gijsen Vogelaer geprocreerd bij Martgen Jacobsdr. zijn
huisvrouw was, wonende aan de Maasdijk, en bekende bij ruiling of mangeling tegen zekere
huising, schuur, barg en geboomte met omtrent 4 hond land van Leendert Dirkxsz.
Camerman, dezelve Leendert Dirckxsz. Camerman getransporteerd te hebben zeker
huisken en erve staande en gelegen aan de Maasdijk binnen Zandambacht, zijn comparants
huisvrouw aangekomen bij uitkoop van haar voorsz. vader over haar moederlijke erfenis
volgens de brieven van uitkoop.
[8521]
f. 177v d.d. 26-6-1637: Comp. Pieter Huijgensz. wonende in het ambacht van Monster voor
hem zelf en vervangende Cornelis Dirckxsz. tot Delft als last hebbende vanwege Adriaen
Dirckxsz. wonende Overmaas in het land van Den Briel, en bekende getransporteerd te
hebben aan Jasper Jansz. van Alenburch, burgemeester van de stad ’s Gravenzande, 13
hond land gelegen in de Hoftiende binnen Zandambacht.
[8522]
f. 179 d.d. 7-7-1637: Comp. Heijman Meesz. wonende aan de Maasdijk en bekende verkocht
te hebben aan Crijntgen Willemsdr. weduwe van Willem Andrijesz. Bogardt zekere 8 hond
leenland en 4 hond eigen land met zijn gerechtigheid van het buitenland op de uitergorsen
buitendijks, mitsgaders met de toegift van de actie van 7,5 hond bruikwaar, alles gelegen in
het bedijkte Nieuweland binnen Zandambacht.
[8523]
f. 180 d.d. 7-7-1637: Comp. Crijntgen Willemsdr. weduwe van Willem Andrijesz. Bogardt en
Cornelis Willemsz. Bogardt haar zoon en gekoren voogd in deze wonende zij comparanten
in de stad van ’s Gravenzande, en bekenden verkocht te hebben aan Pieter Jochumsz.
duijnmeijer op Staalduinen zekere 8 hond leenland, met consent van de voorschreven haar
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gekoren voogd als leenhouder, en 4 hond eigen land met zijn gerechtigheid van het
buitenland op de uitergorsen buitendijks, mitsgaders met de toegift van de actie van 5 hond
bruikwaar, alles gelegen in het bedijkte Nieuweland binnen Zandambacht, en haar
comparante op heden voor schout en schepenen van Zandambacht opgedragen bij Heijman
Meessen aan de Maasdijk. Mitsgaders nog 2,5 hond geestelijk eigen land gekomen van het
convent der Regulieren genaamd Betanien tot ’s Gravenzande mede gelegen in hetzelve
Nieuweland genaamd den Andeel gemeen met de voorschreven 8 hond leenland en 4 hond
eigen land hier te voeren geroerd, en dit met zulke gerechtigheid van uiterlanden en
gorsingen volgens de oude brieven.
[8524]
f. 181: Bijbehorende custingbrief.
[8526]
f. 182v d.d. 22-9-1637: Comp. Leendert Dirckxsz. Camerman en bekende verkocht te
hebben aan Jan Arijensz. van der Marel zekere custingbrief d.d. 8-7-1637 houdende tot last
van Cornelis Dirckxsz. Langeveldt wonende aan de Maasijk inhoudende nog de som van
400 gld. kapitaal.
[8527]
f. 183v d.d. 6-10-1637: Comp. Doe Dirckxsz. Camerman wonende aan de Maasdijk en
bekende verkocht te hebben aan Jacob Claesz. de Jonge zekere custingbrief d.d. 26-5-1637
houdende tot last van Martgen Egbersdr. inhoudende de som van 200 gld. kapitaal.
[8528]
f. 184v d.d. 13?-11-1637: Op heden hebben schout en schepenen van Zandambacht
getaxeerd ten verzoek van de secretaris van Naaldwijk de navolgende partijen van landen
gelegen in Zandambacht dewelke Jan Jansz. Dom in zijn leven bij uitkoop verkregen heeft
van zijn stiefkinderen met verscheidende andere roerende goederen, actie van bruiklanden,
gewas van koren en anders.
Ten eerste 0,5 morgen 21 roeden 9 voeten vrij eigen lang gekomen van de kerk van ’s
Gravenzande gelegen in de Olibloktiende in Zandambacht.
Nog 1 morgen 1,5 hond land gemeen in 5 morgen land gelegen in Zandambacht.
En nog 3,5 morgen waarvan 3 morgen kloosterland en 3 hond leenland, gelegen in
Zandambacht aan de Groeneweg.
[8529]
f. 186 d.d. 5-5-1637: Schout en schepenen van Zandambacht hebben ten verzoek van de
secretaris getaxeerd zekere koren of gewas op 23,5 morgen bruikwaarlanden te velde
staande in Zandambacht met de toegift van dezelve bruikwaarlanden en zeker einde dijks bij
Frans Simonsz. van der Meer met zekere woning, huis, schuur, barg en geboomte benevens
1 morgen eigen land gekocht van de mondige en voogden van de onmondige kinderen van
zaliger Herper Danielsz.
[8530]
f. 186v d.d. 9-6-1637: Idem getaxeerd de voorschreven woning van Leenert Dirckxsz. als
huis, schuur, barg en geboomte met omtrent 4 hond land.
f. 186v d.d. 9-6-1637: Idem getaxeerd zekere huising en erve staande en gelegen aan de
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Maasdijk in Zandambacht hetwelk Cornelis Dirckxsz. Langeveldt aan Leendert Dirckxsz. aan
de Maasdijk voorschreven vermangeld heeft tegen desselfs Leendert Dirckxsz.’s huis, berg
en geboomte met omtrent 4 hond land en toegift van 1,5 morgen bruikwaar mitsgaders de
toegift van het aanzeggen van de voorschreven dijk.
f. 187 d.d.7-7-1637: Idem getaxeerd zekere 6,5 hond tarwe bezaaid en te vedle staande
onder de nombre van 13 hond land gelegen in de Hofftiende in Zaandambacht hetwelk
Jasper Jansz. van Alenburch gekocht heeft van Pieter Huijgen wonende in het ambacht van
Monster en Adriaen Dirckxsz. wonende in het land van Den Briel.
[8531]
f. 188 d.d. 12-1-1638: Comp. Jan Gerritsz. Bruijn wonende in de polder van het bedijkte
Nieuweland binnen Zandambacht en bekende verkocht te hebben aan Pieter Jochumsz.
Duijnmeijer op Staalduinen zekere 3 morgen 1 hond eigen kloosterland leggende in 2
morgen toekomende de voorsz. Pieter Jochumsz. te samen gekomen van de abdij van
Loosduinen, alles gelegen in de Kleine Geesttiende van Zandambacht.
[8532]
f. 188v: Bijbehorende custingbrief.
[8533]
f. 189v d.d. 20-3-1638: Comp. Jan Gillisz. wonende binnen de stad ’s Gravenzande en
verklaarde geconstitueerd en verkocht te hebben aan het gemene land van Holland en WestFriesland twee jaarlijkse losrente van 25 gld. jaarlijks.
[8534]
f. 191 d.d. 27-4-1638: Comp. Dirck Leendertsz. Boogaert [schuldbrief: wonende tot Monster]
en bekende verkocht te hebben aan Abraham Pietersz. Westerlee wonende aan de Maasdijk
4 morgen 3 hond teellland gelegen in het Oudeland in verscheiden percelen met 17 hond
tarwe daarop bezaaid en te velde staande.
[8536]
f. 192v: Bijbehorende schuldbrief.
[8537]
f. 193v d.d. 2-6-1638: Comp. Gerrit Maertensz. van der Schildt en bekende verkocht te
hebben aan Cornelis Maertensz. van der Schildt en Jacob Cornelisz. Touw wonende aan de
Maasdijk zijn comparants huis, schuur, barg en geboomte staande en gelegen op de berm
van de Delflandsedijk op de hoefslag van Wateringen binnen Zandambacht alwaar hetzelve
bij vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en het ambacht van
Wateringen, tot kennelijk wederzeggen toe, gesteld getimmerd en gebouwd is.
[8538]
f. 194v d.d. 6-6-1638: Comp. Cors Florisz. Bruijser en bekende verkocht te hebben aan
Herper Jansz. van der Valck een woning als huis, schuur, barg en geboomte staande en
gelegen in het Noorland van Zandambacht met nog 1 morgen eigen patrimonie land mede
gelegen in het voorsz. Noorland. Met de toegift van een einde dijks toebehorende het voorsz.
Noorland met nog de toegift van 3 morgen bruikwaarland toebehorende de kerk tot ’s
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Gravenzande met nog de toegift van 7 morgen vicarieland toebehorende Arij Willemsz. van
den Bos alwaar het voorsz. huis, schuur, barg en geboomte op staat.
[8539]
f. 196: Bijbehorende custingbrief.
[8540]
f. 197 d.d. 8-6-1638: Comp. Hendrick Heijmansz. en bekende verkocht te hebben aan Willem
Tobiasz. een huis, barg en geboomte staande en gelegen buiten aan de Maasdijk op de
hoefslag van Naaldwijk aan de westzijde van dezelve Maasdijk binnen Zandambacht, en
aldaar bij vergunning van de ed. heren dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland gesteld en
getimmert. Met de toegift van 5 morgen bruikwaarlanden en nog de toegift van een einde
van de Maasdijk.
[8541]
f. 198: Bijbehorende custingbrief.
[8542]
f. 199 d.d. 8-6-1638: Comp. Jacob Claesz. de Jonge gerechtsbode van Zandambacht als
procuratie hebbende van Johan van Groenewegen secretaris van Delft, de procuratie
gepasseerd voor schout, burgemeesters, schepenen en raden van Delft d.d. 29-4-1638, en
bekende getransporteerd te hebben aan Jan Jansz. Schoudt ‘qua daeden’ wonende tot
Vlaardingen zekere 2 morgen tarwepachtland gelegen in Zandambacht, mitsgaders zekere
1,5 morgen land de verkoper zelf competerende en alsnu mede aan Abraham Pietersz.
Westerlee wonende aan de Maasdijk bij hem mede verkocht. Dit zoals dezelve 2 morgen
tarwepachtland bij de koper als nazaat van Pieter Adriaensz. op Heijmont zaliger van de
verkoper laatst gebruikt zijn geweest, de verkoper aangekomen door overlijden van zijn
zaliger grootmoeder Lijsbeth Fransdr. van Bodegem weduwe van Adriaen Jacobsz. van der
Dussen in zijn leven burgemeester van Delft.
[8544]
f. 201 d.d. 8-6-1638: Comp. Jacob Claesz. de Jonge gerechtsbode van Zandambacht als
procuratie hebbende van Johan van Groenewegen secretaris van Delft, de procuratie
gepasseerd voor schout, burgemeesters, schepenen en raden van Delft d.d. 29-4-1638, en
bekende getransporteerd te hebben aan Abraham Pietersz. Westerlee wonende aan de
Maasdijk in Zandambacht 1,5 morgen tarwepachtland gelegen in Zandambacht. Dit zoals
dezelve 1,5 morgen tarwepachtland bij Jacob Cornelisz. Touw van de verkoper laatst
gebruikt zijn geweest, de verkoper aangekomen door overlijden van zijn zaliger grootmoeder
Lijsbeth Fransdr. van Bodegem weduwe van Adriaen Jacobsz. van der Dussen in zijn leven
burgemeester van Delft.
[8546]
f. 202v d.d. 8-6-1638: Comp. Jan Jansz. wonende aan de Maasdijk in Zandambacht en
bekende verkocht te hebben aan Hendrick Heijmansz. zeker huis, bijhuis en een barg met de
toegift van 7 morgen bruikwaarland. Het voorschreven verkochte is staande en gelegen aan
de berm van de Maasdijk binnendijks op de hoefslag van Naaldwijk aan de oostzijde van de
Maasdijk binnen Zandambacht omtrent of tegenover de woning aan de oostzijde van Joris
Lenaertsz. wonende in De Lier.
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[8547]
f. 203v: Bijbehorende custingbrief.
[8548]
f. 205 d.d. 9-10-1638: Comp. Jan Gorisz. wonende tot Naaldwijk getrouwd hebbende
Jannetjen Jansdr. weduwe van Willem Doesz. Storm en bekende verkocht te hebben aan
Louweris Adriaensz. van Achterthoff zekere zijn woning als huis, bijhuis, schuur, barg en
geboomte, met de gevolgen van 2 morgen 1 hond 74 roeden erfpachtland gehouden van de
Heiligegeestarmen van ’s Gravenzande en Zandambacht (volgens de brief d.d. 14-5-1613)
gelegen in het Noorland daar het verkochte en getransporteerde op staat. Dit met de toegift
van omtrent 22 morgen bruikwaar toebehorende verscheidene eigenaren. Idem met de
gevolgen van omtrent 7 morgen zowel tarwe als rogge op de voorsz. landen bezaaid zijnde.
[8551]
f. 207v: Bijbehorende custingbrief.
[8552]
f. 208v d.d. 1-11-1638: Comp. Cornelis Leendertsz. wonende op de Hil weduwnaar van
Trintgen Gerritsdr. wonende in Zandambacht en bekende zekere schriftelijke scheiding en
uitkoop gedaan te hebben tegen de voogden van zijn drie onmondige weeskinderen in die
tijd geassisteerd met de heer officier als oppervoogd en dat van al de goederen volgens de
inventaris en volgens de uitkoopcedulle die daarvan is gemaakt en hierna is geinsereerd als
volgt.
Op de navolgende condities en voorwaarden bekende Cornelis Leendertsz. geassisteerd
met Cornelis Adriaensz. van der Burch en Cornelis Willemsz. Bogaert ter eenre zekere
uitkoop gedaan te hebben jegens Jan Gerritsz. Bruijn en Cors Jacobsz. als omen en
bloedvoogden van de voorschreven weeskinderen geassisteerd met de heer officier,
vanwege zijn drie onmondige weeskinderen genaamd Lijdewij Cornelisdr. oud 20 jaar, Judick
Cornelisdr. oud 7 jaar en Gerrit Cornelsiz. oud 3 jaar die hij in de echt geprocreerd heeft bij
Trintgen Gerritsdr. zijn overleden huisvrouw, en dat aangaande dezelve weeskinderen
moederlijke erfenis […]. Getekend op 19-9-1637.
[8554]
f. 210 d.d. 7-4-1638: Schout en schepenen van Zandambacht hebben ten verzoek van de
secretaris getaxeerd zekere 2,5 morgen teelland gelegen in de Cleijne Noort in
Zandambacht hetwelk Anthonis Corsz. van Vliet verkocht heeft aan Adriaen Pietersz.
Verbeeck wonende tot Monster.
f. 210 d.d. 27-4-1638: Schout en schepenen van Zandambacht hebben ten verzoek van de
secretaris getaxeerd zekere tarwe staande te velde en bezaaid op 17 hond land gelegen in
Zandambacht begrepen in de 4 morgen 3 hond land die Dirck Leendersz. Bogaert verkocht
heeft aan Abraham Pietersz. Westerlee wonende aan de Maasdijk.
f. 211 d.d. 13-5-1638: Schout en schepenen van Zandambacht hebben ten verzoek van de
secretaris getaxeerd zekere 5 morgen 3 hond teelland gelegen in de Cleijne Noort hetwelk
Anthonis Corsz. van Vliedt verkocht heeft aan Adriaen Pietersz. Verbeeck wonende tot
Monster.
[8555]
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f. 211v d.d. 8-6-1638: Schout en schepenen van Zandambacht hebben ten verzoek van de
secretaris getaxeerd zeker huisken staande buiten aan de Maasdijk hetwelk Henderick
Heijmansz. verkocht heeft aan Willem Tobiasz wonende in Zandambacht.
f. 211v d.d. 8-6-1638: Schout en schepenen van Zandambacht hebben ten verzoek van de
secretaris getaxeerd zeker huis, bijhuis met een barg staande aan de berm van de Maasdijk
in Zandambacht die Jan Jansz. verkocht heeft aan Hendrick Heijmansz. wonende aan de
voorschreven dijk.
f. 212 d.d. 8-6-1638: Schout en schepenen van Zandambacht hebben ten verzoek van de
secretaris getaxeerd zekere tarwepacht van 4 achtendeel en een kwart ’s jaars staande op
1,5 morgen land welke Johan van Groenewegen verkocht heeft aan Abraham Pieterz.
Westerlee.
f. 212 d.d. 8-6-1638: Schout en schepenen van Zandambacht hebben ten verzoek van de
secretaris getaxeerd zeker huis, schuur, barg en geboomte staande op de grond van 7
morgen vicarieland en nog 1 morgen eigen patrimonie land staande en gelegen in
Zandambacht hetwelk Herper Jansz. van der Valck gekocht heeft van Cors Florisz. Bruijser.
[8556]
f. 212v d.d. 3-10-1638: Schout en schepenen van Zandambacht hebben ten verzoek van de
secretaris getaxeerd zekere 13 hond leenland gelegen in Zandambacht hetwelk Franchoijs
Boot geerfd heeft van zijn broeder Jacob Boot.
f. 212v d.d. 9-10-1638: Schout en schepenen van Zandambacht hebben ten verzoek van de
secretaris getaxeerd zeker huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met 6 morgen 4 hond 74
roeden land gelegen in het Noorland hetwelk Jan Gorisz. verkocht heeft aan Louweris
Adriaensz. van Achterthoff.
[8557]
De opdrachten of waarbrieven van Zandambacht sedert november 1638 verleden, zijn door
de secretaris geregistreerd in het protocol van opdrachten van ’s Gravenzande tot 19-111641 toe.
[8557]
f. 214 d.d. 19-11-1641: Comp. Engel Jansz. onze inwonende buurman en bekende verkocht
te hebben aan Floris Maertensz. zeker huis met bijhuis, barg en plantagie staande aan de
Maasdijk binnen Zandambacht.
[8558]
f. 214v d.d. 10-5-1642: Comp. Pijeter Wuitijnsz. van der Burch onze inwonende buurman en
beknde verkocht te hebben aan Jan Cornelisz. duinmeijer zekere 3 morgen eigen geestelijk
land eertijds gekomen van het kapittel op het Hof in ‘s Gravenhage gelegen in het bedijkte
Nieuweland buiten ’s Gravenzande binnen Zandambacht gemeen in een kamp van 6
morgen.
[8559]
f. 216 d.d. 10-5-1642: Comp. Pijeter Quirijnsz. van der Burch onze inwonende buurman en
bekende verkocht te hebben aan Cornelis Leendersz. herder op de Hill in Zandambacht
zekere 3 morgen eigen geestelijk land eertijds gekomen van het kapittel op het Hof in ’s
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Gravenhage gelegen in het bedijkte Nieuweland buiten ’s Gravenande binnen Zandambacht
gemeen in een kamp van 6 morgen.
[8561]
f. 217v d.d. 18-5-1642: Comp. [ook voor schepenen van ’s Gravenzande] de heer Crispijn
van Mijerop voor deze baljuw en schout van ’s Gravenzande en Zandambacht mitsgaders
landdrost van Delfland en nu officier van de heerlijkheid Wateringen en Voorschoten met de
apendentien vandien, en bekende verkocht te hebben aan Joris Claesz. Verlaen oudburgemeester van ’s Gravenzande zekere 8 hond vrij patrimoniaal land beneffens zeker hooi
op ‘roocken’ daarop staande, mitsgaders het beweien van het nagras voor het jaar 1641,
gelegen in de Hofftiende zowel binnen de vrijheid van ’s Gravenzande en buiten de vrijheid
vandien in Zandambacht.
f. 218 d.d. 19-6-1642: Comp. juffr. Geertruijt van der Blocq weduwe van Melgijer Wijntgens,
de heer Adriaen van der Dussen voor hem zelf en vervangende en de rato caverende viir zijn
e. behuwde zuster Anna Wijntgens, en verklaarden verkocht te hebben aan de heer Francois
Meerman burgemeester van Delft de gerechtigheid van het buitengors van het Nieuweland
buiten ’s Gravenzande van 2 morgen land bij haar comparanten grootmoeder zaliger Beatrix
van Dorp voor deze verkocht aan Cornelis Jorisz. de Bije en alsdoen de voorsz.
gerechtigheid van het voorsz. buitengors aan haar had behouden.
[8562]
f. 219 d.d. 18-11-1642: Comp. Leendert Dircxsz. Camerman onze inwonende buurman en
bekende verkocht te hebben aan Willem Tomasz. zeker huis, schuur en geboomte met
omtrent 1 hond land daar de voorsz. huising, schuur en geboomte op staat, staande en
gelegen binnen Zandambacht aan de Maasdijk, welke grond gekomen is van Joris Willemsz.
Buis. Compareerde mede Cornelis Dircxsz. Langevelt dewelke beloofde tot contentement
van de voorn. koper verdere verzekering of waarborg te stellen […] die is getekend bij
Cornelis Jansz. van Oosten getrouwd hebbende Lijsbeth Pietersdr. dewelke de ene helft van
het voorsz. verkochte heeft gecompeteerd.
[8563]
f. 220 d.d. 18-11-1642: Comp. Jan Dircxsz. Camerman alias Jan Kluit wonende binnen het
dorp van Monster dewelke zich constitueerde als waarborg voor alzulke huising, schuur en
geboomte met 4 hond land daar al hetzelve op staat, staande en gelegen binnen
Zandambacht aan de Delflandse Maasdijk en verkocht is bij Leendert Dirricxsz. Camerman
aan Cornelis Dirricxsz. Langevelt en voor schepenen van Zandambacht opgedragen op 8-71637.
[8564]
f. 220v d.d. 20-1-1643: Comp. Dirck Augustijnsz. Vercroft en bekende verkocht te hebben
aan Jan Cornelisz. duinmeijer op de Kaepe buiten ’s Gravenzande zekere 3 morgen 3 hond
land gemeen leggende in een kamp van 6 morgen 2 hond genaamd het Hoff gelegen binnen
Zandambacht op hem comparant gedevolveerd over enige jaren door overlijden van zijn
huisvrouws moeije en hem te beur gevallen in gevolge de kaveling tussen hem comparant
en de andere erfgenamen van zijn voorsz. huisvrouwen moije.
f. 221 d.d. 20-1-1643: Comp. Dirck Augustijnsz. Vercroft en bekende verkocht te hebben aan
Jan Jansz. van der Vaert zekere 2 morgen 5 hond land gemeen in een kamp van 6 morgen 2
hond land waarvan op heden voor schepenen van Zandambacht ten behoeve van Jan
Cornelisz. duinmeijer op de Kaepe buiten ’s Gravenzande bij de voorn. comparant is
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opgedragen 3 morgen 3 hond land gelegen ten zuiden van de voorsz. 2 morgen 5 hond.
Idem nog een laantje groot 4 hond.
[8565]
f. 222 d.d. 24-2-1643: Comp. sr. Harman van Middelcoop in ’s Gravenhage en verklaarde dat
hij comparant met Joris Claesz. Verlaen in ruiling had gecontracteerd van twee partijen land
elk groot 4 morgen 2 hond haarluiden respectievelijk aanbehorende gelegen binnen
Zandambacht, waarvan tot nu toe geen behoorlijke opdracht gedaan is. De voorn.
Middelcoop transporteert nu zijn geruilde partij aan Joris Claesz Verlaen.
[8566]
f. 222v d.d. 24-2-1643: Comp. Joris Pietersz. Verlaen wonende binnen ’s Gravenzande en
[…] transporteert nu zijn geruilde partij aan sr. Harman van Middelcoop.
[8567]
f. 223v d.d. 24-1-1639(!): Bijbehorende brief waarbij de Ridderschap etc. de hiervoor
genoemde 4 morgen 2 hond aan sr. Harman van Middelcoop verkoopt.
[8569]
f. 225v d.d. 28-2-1643: Comp. jonkheer Rutgert van IJlen rechte collateur van zekere
benefitie of vicarie gefundeerd op S. Maertens altaar in St. Pieterskerk tot Leiden en
bekende na voorgaande consent, accoord en octrooi van de ed. grootmogende heren Staten
van Holland en West-Friesland op 22-1-1642 daartoe verkregen op 3-2-1643 in het openbaar
verkocht te hebben en op te dragen bij deze aan Pijeter Quirijnsz. van der Burch, eerst 2
morgen land gelegen in Costverlooren begrepen in twee kampen, te weten 7 hond in een
kamp groot 4 morgen, en de resterende 5 hond gemeen in een kamp van 11 hond. En nog 4
hond land gelegen in de Heentiende.
[8570]
f. 227 d.d. 28-2-1643: Idem draagt op aan Beatris Leendersdr. weduwe van Bastiaen
Teunisz. Ruichrock wonende tot Eikenduinen zekere 5 hond land gelegen in de Hoffiende
binnen Zandambacht.
[8571]
f. 228 d.d. 28-2-1643: Idem draagt op aan Joris Claesz. Verlaen zekere 2 hond land gelegen
in Deunisvelt.
[8573]
f. 229v d.d. 28-2-1643: Idem draagt op aan de eerzame Cornelis Willemsz. Bogaert en
Pijeter Quirijnsz. van der Burch meesters van de Heiligegeestarmen binnen ’s Gravenzande
en Zandambacht 2 hond land gelegen in Deunicxvelt bij Dirck Augustijnsz. Vercroft op 3-21643 in het openbaar van de heer comparant gekocht en aan de voorsz. armen uit pure
liefdadigheid geschonken heeft met conditie dat de voorsz. meesters alle bijbehorende
lasten aannemen.
[8574]
f. 230v d.d. 11-3-1643: Comp. Pijeter Claesz. Brants als procuratie hebbende van jonkheer
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Rutgert van IJlen, verleden voor schepenen van Zandambacht d.d. 28-2-1643, wezende
rechte collateur van zekere benefitie of vicarie gefundeerd op S. Maertens altaar in St.
Pieterskerk tot Leiden en bekende na voorgaande consent, accoord en octrooi van de ed.
grootmogende heren Staten van Holland en West-Friesland op 22-1-1642 daartoe verkregen
op 3-2-1643 in het openbaar verkocht te hebben en op te dragen bij deze aan mr. Johan
Pompeus zekere 4 hond land gemeen in een kamp van 18 hond gelegen in de Kleine
Noortiende.
f. 232 d.d. 11-3-1643: Idem draagt op aan mr. Johan Pompeus zekere 5 hond land gelegen
in de Opstall.
[8576]
f. 233 d.d. 29-4-1643: Idem draagt op aan Pijeter Maertensz. van Sprockenburch voor en ten
behoeve van de heer Juliaen van der Meer zekere 2 hond land gelegen in Teilinger tiende.
[8578]
f. 234v d.d. 3-5-1643: Comp. Marrittge Jansdr. weduwe van Leenaert Matheusz.
geassisteerd met de secretaris van Zandambacht als haar gekoren voogd in deze zaak en
verklaarde dat haar voorn. overleden man in gevolge de aanbrenging van hem gedaan ter
secretarie en aan de secretaris van Zandambacht had verkocht aan Jasper Jansz.
Schelvisch onze inwonende buurman zeker huis en bijhuis staande grondvast aan de
binnenberm van de Deflandse Maasdijk met de overdoening van een partij weidens aan
dezelve Maasdijk waarvan tot nog toe geen opdracht is gedaan. Transporteert bij deze het
verkochte aan de voorn. Jasper Jansz. Schelvisch.
[5879]
f. 235v d.d. 23-5-1643: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert oud-burgemeester van ’s
Gravenzande, Cornelis Gerritsz. van Leeuwen als man en voogd van Meijnsgie Willemsdr,,
Gerrit Jansz. Thoen als man en voogd van Machter(!) Willemsdr., Joris Claesz. Verlaen
vader en voogd van zijn drie minderjarige weeskinderen in echte gewonnen bij zaliger
Lijedewij Willemsdr., mitsgaders ook omen en bloedvoogden ex testamento van de
minderjarige weeskinderen van zaliger Grietge en Jorisgie Willemsdr. in echte gewonnen bij
Pijeter Pijetersz. en Blaes Joosten Vosch de Hoochwerff, in die kwaliteit kinderen,
kindskinderen en erfgenamen van zaliger Krijntge Willemsdr., te kennen gevende dat zij
comparanten op 21-3-1643 in het openbaar binnen ’s Gravenzande hebben opgeveild en
daarna verkocht aan Frans Jansz. van Rhijn zekere 2 morgen 5 hond 92 roeden land
gelegen in het Noordland binnen Zandambacht, en dragen dit op bij deze aan de koper.
Compareerde mede Dirrick Augustijnsz. Vercroft wonende binnen de stad ’s Gravenzande
en Jan Cornelisz. Duinmeijer op de Cape binnen Zandambacht en constitueerden zich
borgen voor de koper.
[8580]
f. 236v d.d. 28-5-1643: Comp. sr. Anthonij Bijndocq secretaris tot Warmond en rentmeester
van de kerk aldaar vervangende, hem sterk makende en de rato caverende voor de
kerkmeesters van de voorsz. kerk, en bekenden dat zij op 12-3-1643, na consent van ede d.
mogende heren gecommitteerde raden van Holland en West-Friesland d.d. 12-2-1643, in het
openbaar binnen de stad Delft verkocht hebben aan Adriaen Cornelisz. zekere partij teelland
gelegen binnen Zandambacht gemeen in een kamp de voorn. koper zijn moeder namelijk
Marritge Adriaensdr. voor de helft toebehorende.
[8581]
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f. 237v d.d. 31-5-1643: Comp. Aerijaentge Woutersdr. weduwe van Tonis Cornelisz. van der
Boom geassisteerd met Jacob Claesz. de Jongh gerechtsbode van ’s Gravenzande en
Zandambacht als haar gekoren voogd in deze zaak, en bekende verkocht te hebben aan Jan
Arentsz. backer zekere woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte, staande
grondvast aan de buitenberm van de Maasdijk omtrent de Dwarsdijk binnen Zandambacht.
Idem overdracht van 0,5 morgen patrimoniaal land gelegen in het bedijkte Nieuweland in een
kamp genaamd de Heuckweijde in het gemeen aanbehorende jonkheer Adriaen van
Naeldwijck heer van Berkel, Rodenrijs etc. en Joris Willemsz. Oudendijck, met de
gerechtigheid van de uitergorsen voor zoveel de voorsz. 0,5 morgen daarin competeert.
[8582]
f. 238v d.d. 9-6-1643: Comp. Gerrit Jansz. Thoen en bekende enige tijd geleden geruild te
hebben met Hendrick Heijmansz. zeker huis en barg staande grondvast aan de berm van de
Maasdijk binnen Zandambacht met de overgift van omtrent 10 morgen 3 hond 60 roeden
buiten bomen aanbehorende de Grafelijkheid van Holland en West-Friesland en Gerrit
Jansz. Thoen zekere levende beesten en voorts met geld tegen het voorsz. huis en barg
beneffens de overgift van het voorsz. bruikwaarland, waarvan tot nog toe bij de voorn.
Hendrick Heijmansz. ten behoeve van Gerrit Jansz. Thoen geen wettelijke opdracht is
gedaan. Zo is zulks dat hij Hendrick Heijmansz. alsnu bekende het voorsz. huis en barg aan
Gerrit Jansz. Thoen op te dragen.
[5882]
f. 239 d.d. 9-6-1643: Comp. Gerrit Jansz. Thoen en bekende verkocht te hebben zeker huis
en barg staande grondvast aan de berm van de Maasdijk binnen Zandambacht met de
overgift van omtrent 10 morgen 3 hond 60 roeden buiten bomen het eigendom vandien
aanbehorende de Grafelijkheid van Holland en West-Friesland, aan Pijeter Vlacke.
[8583]
f. 240 d.d. 7-7-1643: Comp. Abraham Pijetersz. Westerlee onze mede broeder in rechte en
bekende verkocht te hebben aan de testamentaire voogden van de onmondige kinderen van
wijlen de heer Cornelis Rosa in zijn leven secretaris van het Hof van Holland en dat ten
behoeve van dezelve kinderen zekere 4 morgen 3 hond land tegenwoordig te dele bezaaid
met bomen.
[8584]
f. 240v d.d. 7-7-1643: Comp. Jochem Pijetersz. en Jan Arijensz. backer als man en voogd
van Marritge Pijetersdr., Adriaen Cornelisz. de Goede onze mede broeder als oom en
bloedvoogd mitsgaders schout en gerecht als oppervoogden van de drie minderjarige
weeskinderen van zaliger Pijeter Jochemsz. duinmeijer in echte gewonnen bij mede zaliger
Nijesgie Cornelisdr. met name Cornelis, Louris en Pijeter Pijeterszonen, en bekende
verkocht te hebben aan Jan Willemz. Dom zekere vijf zesde parten in de helft van een huis,
bijhuis, barg en geboomte staande grondvast op de grond van het Nieuweland buiten ’s
Gravenzande binnen Zandambacht, met nog diverse andere goederen. Idem dragen op vijf
zesde parten in de helft van zekere 16 morgen 1 hond 64 roeden land gelegen aan
verscheiden percelen binnen Zandambacht zowel in de Kleine Geest, de Heentiende als in
het bedijkte Nieuweland. De wederhelft komt toe aan Belentge Enghbrechtsdr. weduwe van
de voorn. Pijeter Jochemsz. duinmeijer en de voorn. koper het resterende zesde part van de
voorsz. vijf zesde parten als man en voogd van zijn huisvrouw namelijk Neeltge Pijetersdr.,
dochter en mede-erfgenaam van de voorn. Pijeter Jochemsz. duinmeijer. Mede zal volgen
de overgift van omtrent 11 morgen bruikwaarlanden het eigendom vandien behorende aan
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verscheidene eigenaren.
[8585]
f. 241v d.d. 11-8-1643: Comp. Floris Corssen van Kouwenhove onze mede broeder in rechte
en bekende verkocht te hebben aan Jochem Pijeterz. duinmeijer op Staalduinen zeker huis,
bijhuis, barg en geboomte staande grondvast op de grond van het Nieuweland binnen
Zandambacht beneffens de overgift van omtrent 7 morgen bruikwaarland waarvan het
eigendom behoort aan de heren hoofdingelanden van het voorsz. Nieuweland, mitsgaders
diverse andere goederen.
[8586]
f. 242v d.d. 15-12-1643: Comp. Jan Jansz. van de Vaert inwonende poorter van de stad ’s
Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Jan Cornelisz. duinmeijer op de Kaepe
binnen Zandambacht zekere 3 morgen 3 hond land begrepen in een kamp van 7 morgen
waarin gecomprehendeerd is een laan van 4 hond gelegen binnen Zandambacht.
f. 243 d.d. 2-2-1644: Comp. Willem Tobiasz. Prins onze inwonende buurman en bekende
verkocht te hebben aan Gerrit Jansz. de Bruin mede onze inwonende buurman zekere huis
en schuur staande grondvast aan de buitenberm van de Maasdijk binnen Zandambacht met
een partij weijens aan dezelve Maasdijk. mitsgaders meer andere roerende goederen.
[8587]
f. 244 d.d. 27-2-1644: Comp. Joris Claesz. Valck wonende tot Naaldwijk en bekende
verkocht te hebben aan juffr. Luicia Hallingsdr. weduwe van de e. heer mr. Gerrit Belaerts in
zijn leven advocaat voor het Hof van Holland, in welke naam de eerzame Dirck Jorisz. van
Waelsdorp de opdracht is accepterende, zekere helft van 3 morgen teelland gelegen binnen
Zandambacht gemeen met zijn hooggemelde hoogheid, de Bagijnen tot ’s Gravenzande en
de Heiligegeest aldaar, mitsgaders de comparant als getrouwd hebbende de weduwe van
Jan Dom, in een kamp van 5 morgen.
[8588]
f. 245 d.d. 3-5-1644: Comp. jonkheer Sijmon van Veen en bekende verkocht te hebben aan
Jan Cornelisz. duinmeijer op de Kaepe binnen Zandambacht de gerechtigheid van de
omwas van zekere 10 hond land gelegen in het bedijkte Nieuweland binnen Zandambacht
voor deze bij de heer Isenbout van Veen, de heer comparants vader, ten behoeve van de
voorn. koper voor schepenen van Zandambacht indertijd opgedragen, waarvan de voorsz.
heer comparants vader de voorsz. verkochte gerechtigheid aan hem behield voor
gereserveerd.
[8589]
f. 245v d.d. 19-5-1644: Comp. Arijen en Joris Corneliszonen van der Burch, Cornelis
Isbrantsz. Par Delft als man en voogd van Dirrickgie Cornelisdr. en Frans Sijmonsz. van der
Meer als man en voogd van Kommertge cornelisdr. in die kwaliteit kinderen en erfgenamen
van wijlen Cornelis Arentzs. van der Burch in zijn leven burgemeester van ’s Gravenzande,
en bekenden op 12-2-1644 in het openbaar verkocht te hebben en alsnu op te dragen aan
de testamentaire voogden van de kinderen van wijlen Cornelis Rosa in zijn leven secretaris
van het Hof van Holland en dat ten behoeve van dezelve weeskinderen, zekere 4 morgen 1
hond 94 roeden teelland gelegen in het Oudeland binnen Zandambacht (belend o.a. Cornelis
Claesz. op de Waelwoning met bruikwaar).
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[8590]
f. 246v d.d. 20-5-1644: Comp. Frans Sijmonsz. van der Meer en bekende verkocht te hebben
aan Arijen Jansz. van der Vaert zekere woning als huis, bijhuis, bargen en geboomte met
omtrent 1 morgen land daar al hetgeen voorsz. is op staat, staande en gelegen in het
Noordlandt binnen Zandambacht, en dat met de overgift van omtrent 23,5 morgen
bruikwaarlanden waarvan het eigendom behoort aan verscheidene eigenaren.
[8591]
f. 247v d.d. 31-5-1644: Comp. Jan Pijetersz. van Swijndrecht poorter van de stad ’s
Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Jan Gillisz. van Dijck schepen van ’s
Gravenzande zekere 1 morgen land.
f. 247v d.d. 14-6-1644: Comp. mr. Johan Pompeus chirurgijn tot Voorburg en bekende
verkocht te hebben aan Cornelis Vrancken van der Houff en Jan Aemsz. Ardon beiden tot
Monster zekere omtrent 4 hond land gelegen binnen Zandambacht in de Kleine Noordtiende.
f. 248 d.d. 9-7-1644: Comp. Joris Pijetersz. op Heijmont in het ambacht van De Lier en
bekende verkocht te hebben aan Abraham Pijetersz. Westerlee onze mede broeder in wette,
eerst zekere 4 morgen 3 hond patrimoniaal teelland gelegen binnen Zandambacht in het
Olijblok, en nog 1,5 morgen patrimoniaal land gelegen als voren.
[8592]
f. 249 d.d. 26-7-1644: Comp. Jacob Gijsbrechtsz. Hoochwerff inwonende poorter van de stad
’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan sr. Gerrit Gerritsz. Druivestein wonende
in ’s Gravenhage zekere 2 morgen 4 hond 10 roeden land gelegen binnen Zandambacht in
Deunincxvelder tiende.
[8593]
f. 250 d.d. 14-12-1644: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert oud-burgemeester van de stad ’s
Gravenzande, Cornelis Gerritsz. van Leeuwen als getrouwd hebbende Meinsge Willemsdr.,
Gerrit Jansz. Thoen als man en voogd van Machtelt Willemsdr. en Joris Claesz. Verlaen als
vader en voogd van zijn drie onmondige weeskinderen in echte gewonnen bij zaliger
Lijedewij Willemsdr., mitsgaders ook testamentaire voogden van de onmondige
weeskinderen van zaliger Grietge en Jorisge in echte gewonnen bij Pijeter Pijetersz. en
Blaes Joosten Vosch de Hoochewerff respectievelijk, te samen kinderen en kindskinderen
van zaliger Crijntge Willemsdr., en bekennen in het openbaar verkocht te hebben aan sr.
Gerrit Gerritsz. Druivestein zeker stuk teelland genaamd de Blocq weijde gelegen binnen
Zandambacht groot 5 morgen 5 hond 30 roeden.
[8594]
f. 251 d.d. 4-4-1645: Comp. Leendert Quirijnsz. van der Burch en bekende verkocht te
hebben aan Pijeter Quirijnsz. van der Burch zijn broeder onze inwonende buurman, zekere 4
morgen 3 hond land gelegen in het bedijkte Nieuweland binnen Zandambacht met de
gerechtigheid van het buitenland.
[8595]
f. 251v d.d. 31-5-1645: Comp. [ook voor schepenen ’s Gravenzande] Joris Cornelisz. van der
Burch wonende aan de Westgaag in het ambacht van Maasland en bekende verkocht te
hebben aan Jacob Claesz. de Jongh gerechtsbode alhier zekere 5 morgen 1 hond 50 roeden
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land gelegen zowel binnen de vrijheid van de stad ’s Gravenzande als in Zandambacht.
f. 252 d.d. 31-5-1645: Comp. Wijnbrant Jansz. Tinbaeckaij? wonende in ’s Gravenzande en
bekende verkocht te hebben aan Jacob Gijsbrechtsz. Hoochwerff zekere 6 morgen 4 hond
70 roeden land.
[8596]
f. 253 d.d. 31-5-1645: Comp. Jacob Claesz. de Jongh gerechtsbode van Zandambacht en
bekende verkocht te hebben aan Jacob Gijsbrechtsz. Hoochwerff schepen van ’s
Gravenzande zekere 4 morgen 5 hond land gelegen binnen Zandambacht.
[8597]
f. 253v d.d. 30-6-1645: Comp. Johan van der Maerl substituut schout van Zandambacht en
Adriaen Cornelisz. de Goede onze mede broeder in wette als wezende bij schout en gerecht
van Zandambacht tot de ‘redinge’ van de achtergelaten boedel van wijlen Willem Tomassen
gecommitteerd, en bekende in haar voorsz. kwaliteit beneffens Stijntge Pijetersdr. weduwe
van de voorn. Willem Tomassen verkocht te hebben aan Floris Corssen van Kouwenhove
onze mede broeder in wette zeker huis, schuur, barg en geboomte met omtrent 1 hond land
daar al hetgeen voorsz. is op staat (belend o.a. Gillis Jansz. van der Sluis als getrouwd
hebbende Pijetertge Tomasdr. die weduwe was van Arijen Lourisz. in de Wech).
[8597]
f. 254 d.d. 30-6-1645: Comp. de heren mr. Cornelis van Strijen en mr. Cornelis van Veen
advocaten voor het Hof van Holland als procuratie hebbende van jonkheer Rochus van Veen
haar heren comparanten neef, gepasseerd voor notaris Jan van der Hove tot Amsterdam
d.d. 17-10-1642, te kennen gevende hoe dat zij op 23-3-1643 op de Kloveniersdoelen van ’s
Gravenhage in het openbaar hadden verkocht aan Arent Cornelisz. van Koevenhove zekere
woning als huising, barg en schuur mitsgaders boomgaard en landerijen daaraan behorende
groot omtrent 11 morgen 4 hond, zowel wei- als teelland, beneffens de overgift van 3 morgen
3 hond bruikwaar waarvan het eigendom behoort aan de kerk tot ’s Gravenzande,
mitsgaders nog andere personen, alles staande en gelegen in het Noordland binnen
Zandambacht.
[8598]
f. 255 d.d. 13-8-1645: Comp. Willem Jorisz. Buis wonende in Haagambacht en bekende
verkocht te hebben aan Joris Leendersz. wonende aan de Maasdijk binnen Zandambacht
zekere 2 morgen 2 hond 68 roeden land gelegen in de Grote Geesttiende binnen
Zandambacht, beneffens de overgift van omtrent 8 morgen bruikwaar land.
[8599]
f. 256 d.d. 21-9-1645: Comp. Pijeter Cornelisz. van Rhijndijck wonende tot Delft als medeerfgenaam van wijlen Cornelis Jacobsz. Touw, ook behuwde oom en bloedvoogd van de vijf
minderjarige kinderen van wijlen Jacob Cornelisz. Touw in echte gewonnen aan Maertge
Florisdr. en Pouwels Dircxsz. van der Meer wettige zoon van Maertge Cornelisdr. in die
kwaliteit mede-erfgenamen van de voorn. Cornelis Jacobsz. Touw, en oevrzulks neef en
voogd van de voorsz. vijf minderjarige weeskinderen, te samen vervangende en de rato
caverende voor Jacob Cornelisz. Toornenburch mede tot Delft, te kennen gevende hoe dat
bij de weduwe en kinderen van de voorn. Cornelis Jacobsz. Touw al in het jaar 1631 was
overgedaan aan Jacob Cornelisz. Touw zekere woning als huis, bijhuis, bargen en geboomte
staande grondvast op omtrent 26 morgen bruikwaarland, waar bij de overleden secretaris in
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die tijd de 40e penning aan het gemene land verantwoord is, waarvan tot op heden geen
wettige opdracht ten behoeve van de voorn. Jacob Cornelisz. Touw is gedaan, en dragen
daarom deze alsnog over. Comparanten bekenden ten volle te zijn voldaan en betaald, en
dat met betaling van zodanige lasten en schulden als ten tijde het leven van Maertge
Pouwelsdr. weduwe was van Cornelis Jacobsz. Touw te betalen gestaan hebben,
mitsgaders zodanige alimentatie als bij wijlen Jacob Cornelisz. Touw aan zijn voorn. moeder
en Arent Cornelisz. Touw zijn broeder beloofd en voldaan is.
[8600]
f. 256v d.d.24-10-1645: Comp. Arent Willemsz. Dom wonende in de Poeldijk en bekende
verkocht te hebben aan Jan Gillisz. van Dijck zekere 2 honden patrimoniaal land gelegen in
het Oudeland binnen Zandambacht, beneffens de toegift van 1 morgen bruikwaarland.
f. 257 d.d. 6-4-1646: Comp. Pijeter Claesz. Brants schout van De Lier als procuratie
hebbende van de ed. heer Johan van der Brouck, ridder, commies van de financien der
Verenigde Nederlanden etc., gepasseerd voor de secretaris van ’s Gravenzande dd. 20-111645, en bekende in die kwaliteit te transporteren aan Pijeter Woutersz. Starrevelt duinmeijer
zeker stukje land genaamd de Sijp gelegen binnen Zandambacht.
[6801]
f. 258 d.d. 21-4-1646: Comp. [ook voor schepenen van ’s Gravenzande] Joris Cornelisz. van
der Burch wonende aan de Westgaag in het ambacht van Maasland en bekende verkocht te
hebben aan Dirck Augustijnsz. Vercroft wonende op Maassluis zekere 2 morgen 80 roeden
land met het wegje daarin begrepen, gelegen in het Oudeland binnen de jurisdicties van ’s
Gravenzande en Zandambacht.
[8602]
f. 258v d.d. 28-4-1646: Comp. Willem Jansz. van der Sluis onze mede broeder in wette en
Gillis Jansz. van der Sluis onze inwonende buurman en bekenden verkocht te hebben aan
Dirck Jansz. van Brijn zekere twee derde parten van omtrent 5 morgen land met huis, barg
en geboomte daarop staande, gelegen aan de Delflandse Maasdijk binnen Zandambacht
waarvan de voorn. Brijn, als getrouwd hebbende Arijaentge Jansdr. dochter van Trijntge
Gillisdr. in haar leven weduwe was van Jan Willemsz. van der Sluis, de voorn. comparanten
en koper vader en moeder mitsgaders schoonvader en –moeder was, het resterende derde
part is competerende, beneffens de overgift van het gebruik van 6 morgen 4 hond land
mitsgaders een partij weijens aan de Delflandse Maasdijk.
f. 259 d.d. 15-5-1646: Comp. Pijeter Quirijnsz. van der Burch onze mede broeder in wette en
bekende verkocht te hebben aan Jochem Pijeterz. duinmeijer zekere 8 hond land gelegen in
de Heentiende aan twee distincte percelen binnen Zandambacht.
[8603]
f. 259v d.d. 21-5-1646: Comp. Pijeter Valcke wonende in ’s Gravenhage en bekende
verkocht te hebben aan Jan Gerritsz. zeker huis staande grondvast aan de binnenberm van
de Delflandse Maasdijk binnen Zandambacht met de overgift van het gebruik voor dit
lopende seizoen van 10 morgen 3 hond 60 roeden buiten gorsingen genaamd de Lange
Bonnen, het eigendom vandien aanbehorende de Grafelijkheid van Holland en WestFriesland, mitsgaders een staal mest beneffens meer roerende goederen.
[8604]

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

f. 260v d.d. 16-5-1646: Comp. Gerrit Jansz. de Bruin te kennen gevende dat hij met Cornelis
Maertensz. Verschilt ruiling en mangeling had gedaan als zijn comparants huis en erve
staande en gelegen aan de binnenberm van de Delflandse Maasdijk binnen Zandambacht
tegen verscheidene roerende goederen, waarvan tot nog toe geen wettige opdracht ten
behoeve van de voorn. Cornelis Maertensz. Verschilt gedaan is, zulks dat hij comparant dat
doet bij deze.
f. 261 d.d. 16-5-1646: Comp. Cornelis Maertensz. Verschilt en bekende verkocht te hebben
aan Phillips Gedionsz. Baeck zeker huis en erve staande en gelegen aan de binnenberm
van de Delflandse Maasdijk binnen Zandambacht.
[8605]
f. 262 d.d. 28-7-1646: Comp. Jacob Gijsbrechtsz. Hoochwerff wonende binnen ’s
Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Joris Cornelsiz. van der Burch wonende
aan de Westgaag in het ambacht van Maasland zekere 6 morgen 4 hond 70 roeden land
gelegen in het Noorland binnen Zandambacht.
[8606]
f. 262v d.d. 2-7-1647: Comp. de eerzame Cornelis Willemsz. Bogaert burgemeester van de
stad ’s Gravenzande en Cornelis Gerritsz. van Leeuwen als getrouwd hebbende Meijsge
Willemsdr., Gerrit Jansz. Thoen als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr., Joris Claesz.
Verlaen als vader en voogd van zijn onmondige kinderen geprocreerd bij Lijedewij
Willemsdr., gezamenlijk voogden van de minderjarige kinderen van Grietge en Jorisge
Willemsdrs., en verklaarden verkocht te hebben aan sr. Gerrit van Druivesteijn zeker stuk
teelland groot 6 morgen gelegen aan de oostzijde van de Monsterweg bij ’s Gravenzande.
[8607]
f. 263v d.d. 8-6-1637: Comp. [ook voor schepenen van Naaldwijk] Adriaen Cornelisz.
Goutappel en bekende in het openbaar verkocht en opgedragen te hebben aan Abraham
Pijetersz. Westerlee wonende in Zandambacht, ten eerste zekere woning als huis, bijhuis,
schuur, bargen en geboomte met 8 morgen land daar ten dele de voorsz. woning met de
verdere toebehoren vandien op staande zijn, alles staande en gelegen in het ambacht van
Naaldwijk leggende gemeen met 3 hond land toebehorende zijn hoogheid de prins van
Oranje etc. Nog diverse andere eigen en bruikwaar landen.
[8609]
f. 265v d.d. 13-8-1647: Comp. Floris Corssen van Kouwenhove onze mede broeder in wette
en bekende verkocht te hebben aan Jan Cornelisz. van der Marck zeker huis, schuur, barg
en geboomte met omtrent 1 hond land daar al hetgeen voorsz. is op staat, beneffens de
overgift van een partij weijens aan de Delflandse Maasdijk het verkocht belendend.
f. 266 d.d. 29-7-1647: Comp. de heer Sijmon van Catshuijsen schout en Pijeter Crijnen van
der Burch voor hem zelf en uit naam van de andere absente schepenen, oppervoogden van
Crijn Cornelisz. nagelaten en uitlandige zoon van wijlen Cornelis Arentsz. en Trijntge
Hendricxsdr. in haar leven gewoond hebbende en overleden zijnde binnen Zandambacht, te
kennen gevende dat zij comparanten op 23-2-1647 in het openbaar verkocht hebben, ten
overstaan van Mouringh Joostensz. Romein en Cornelis Arentsz. van Vliet zwagers van de
voorn. uitlandige Crijn Cornelisz., aan Jacob Leendersz. van Sechbrouck de helft van zekere
woning met 8 morgen 5 hond land daarin begrepen 7 hond leenland, leenhorig van zijne
hoogheid onze genadige heer, staande en gelegen in het Noordtland binnen Zandambacht,
maar nadien ten behoeve van de voorn. koper de wettig opdracht daarvan niet is gedaan, zo
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is het dat nu de comparanten ten behoeve van de voorn. koper de wettige opdracht doen.
[8611]
f. 267v d.d. 5-10-1647: Comp. de heer Franchois van Bochoven commies van de artillerie
van de hoogmogende heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en bekende
verkocht te hebben aan monsr. Hendrick van Nijeuwenaert kapitein van een compagnie
schutters in ’s Gravenhage zekere 5 hond 7 roeden vicarieland gelegen in het 36e weer van
de Banck gemeen met nog 3 hond land toekomende Jan Gerritsz. de Bruin.
[8612]
f. 269 d.d. 5-10-1647: Comp. Jan Gerritsz. de Bruin onze buurman en bekende verkocht te
hebben aan monsr. Hendrick van Nieuwenaert kapitein van een compagnie schutters in ’s
Gravenhage zijn woning als huis, schuur, barg en geboomte met 3 hond eigen land daar de
voorsz. woning op staat, gelegen in het bedijkte Nieuweland binnen Zandambacht, zonder
het recht van het buitenland.
[8613]
f. 270 d.d. 1-5-1648: Comp. Gillis Jansz. van der Sluis onze inwonende buurman en bekende
verkocht te hebben aan de e. heer Franchois Meerman gecommitteerd ter vergadering der
hoogmogende heren Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden zekere 2 morgen 5
hond teelland gelegen in het bedijkte Nieuweland binnen Zandambacht, zonder recht van
buitenland.
[8614]
f. 270v d.d. 2-5-1648: Comp. [ook voor schepenen van ’s Gravenzande] Jacob Claesz. de
Jongh onze gerechtsbode als procuratie hebbende van Dirck Augustijnsz. Vercroft,
gepasseerd voor schepenen en secretaris van Maassluis d.d. 20-4-1648, en bekende in die
kwaliteit te transporteren aan Jan Jansz. van der Vaert zekere 2 morgen 80 roeden teelland,
het wegje daarin begrepen, gelegen in het Oudeland binnen de jurisdicties van ’s
Gravenzande en Zandambacht, beneffens de overgift van de beterschap van 8 hond
bruikwaarland, mitsgaders een grote staal mest en een nieuwe paardewagen (belend o.a. de
weduwe en erfgenamen van wijlen Jasper Jansz. van Aelenburch met bruikwaar; Gerrit
Jansz. Thoen als erfgenaam van mede wijlen Krijntge Willemsdr.)
[8615]
f. 271v d.d. 2-5-1648: Comp. [ook voor schepenen van ’s Gravenzande] Jan Jansz. van der
Vaert wonende binnen de stad ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Jan
Gillisz. van Dijck zekere 2 morgen 80 roeden teelland met een wegje daar annex daarin
begrepen, gelegen in het Oudeland binnen de jurisdicties van ’s Gravenzande en
Zandambacht.
[8616]
f. 272v d.d. 2-5-1648: Comp. [ook voor schepenen van ’s Gravenzande] Jan Gillisz. van Dijck
wonende binnen ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan de e. heer Franchois
Meerman gecommitteerd ter vergadering van de grootmogende heren Staten Generaal der
Verenigde Nederlanden zekere 2 morgen 80 roeden teelland met een wegje daarin
begrepen, gelegen in het Oudeland binnen de jurisdicties van ’s Gravenzande en
Zandambacht.
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f. 273 d.d. 14-5-1648: Comp. Jan Cornelisz. duinmeijer op de Kape onze inwonende
buurman en bekende verkocht te hebben aan de e. heer Franchois van Bockhoven commies
van artillerie van de hoogmogende heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden de
gerechtigheid van de aanwas van zekere 10 hond land gelegen in het bedijkte Nieuweland
binnen Zandambacht, zonder nochtans hetzelve land hetwelk de comparant aan hem in
eigendom behoudt. Pijeter Claesz. Brants, schout van De Lier, accepteert de opdracht voor
de koper uit kracht van de procuratie op hem gepasseerd voor notaris Andries Makingie in ’s
Gravenhage d.d. 3-3-1648.
[8617]
f. 274 d.d. 21-5-1648: Comp. Jan Gillisz. van Dijck wonende binnen ’s Gravenzande en
bekende verkocht te hebben aan Heijman Cornelisz. van Talingen 1 morgen land, volgens
de oude brieven.
[8618]
f. 274v d.d. 3-6-1648: Comp. Cornelis Dircxsz. Langevelt als getrouwd hebbende Geertge
Cornelisdr. die weduwe was van Doe Dircxzs. Camerman en dezelve Geertge Cornelisdr.
voor zoveel het nodig is geassisteerd met dezelve haar tegenwoordige man en gekoren
voogd, en bekenden verkocht te hebben aan Jan Cornelisz. van der Marck zekere woning
als huis, bijhuis, bargen en boomgaard op 0,5 morgen erfpacht eigen land (belend o.a. de
erfgenamen van wijlen Floris Corssen van Kouwenhoven).
[8619]
f. 275v d.d. 30-6/7?-1648: Comp. Leendert Sijmonsz. van Veen onze inwonende buurman en
bekende verkocht te hebben aan Daniel Angsompsz. van Hamburch zeker huis, schuur, barg
en geboomte staande grondvast aan de binnenberm van de Delflandse Maasdijk in de
hoefslag van Wateringen, beneffens de overdoening van het gebruik van omtrent 4 morgen
buiten bonnen/bannen? het eigendom vandien aanbehorende de Grafelijkheid van Holland
en West-Friesland, mitsgaders een partij weijens aan de voorsz. Maasdijk.
f. 276 d.d. 19-8-1648: Comp. [ook voor schepenen van Naaldwijk en Monster] Sijmon van
Catshuijsen baljuw en rentmeester van Zandambcht en bekende uit kracht van zekere
procuratie luidende aldus: ‘Willem bij de gratie Gods prins van Oranje etc. doen te weten …
Gedaan in ’s Gravenhage d.d. 30-3-1648.’ ten behoeve van de heer Pijeter Boelen, ridder,
baronet, heer van Puttershoek wonende in ’s Gravenhage, opgedragen te hebben een
woning als huising, bijhuising, schuur, bargen en geboomte staande en gelegen in
Zandambacht in het Olijblok met nog 46 morgen 4 hond 69 roeden land en het recht tot 5
morgen 3 hond 6 roeden erfpacht land, te samen 52 morgen 1 hond 75 roeden. Als te weten
2 hond 31 roeden patrimonial land daarop de voorsz. woning staande is, begrepen in de
opdrachtbrief van de woning ten behoeve van Adriaen Joosten d.d. 13-1-1560 mitsgaders de
opdrachtbrief ten behoeve van Reijer Vrancken van Adrichem d.d. 19-10-1610 en 12-3-1611.
Nog 5 morgen 5 hond 75 roeden land gelegen achter de woning gekomen van het
Koningsveld buiten Delft (belend o.a. Joris Claesz. van de Valck als nazaat van Jan Jansz.
Dom) begrepen in de opdrachtbrief van de heren Staten d.d. 11-1 en 1-3-1600. Nog 3
morgen 2 hond 23 roeden patrimoniaal land gelegen aan de noordzijde van de woning. Nog
2 morgen 4 honnd 66 roeden. Nog een groot aantal andere percelen. O.a. nog 1 morgen 2
hond 62 roeden patrimoniaal land strekkende van de ene Groenewecht nevens de andere
Groenewecht op tot in de Poelwatering begrepen in de opdrachtbrief ten behoeve van Doe
Arentsz. d.d. 21-12-1540 in het ambacht van Naaldwijk op eht Oosteinde van het
Zuidvierendeel. Idem 5 morgen 4 hond 23 roeden patrimoniaal land begrepen in de brief van
opdracht sprekende van 6 morgen d.d. 10-5-1529 daarbij een helft is opgedragen aan Arijen
Joosten die de wederhelft is toebehorende en nog een opdrachtbrief van de gehele 6
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morgen ten behoeve van Adriaen Doessen d.d. 20-10-1560. Verwijst naar een stuk land dat
Reijer Vrancken van Adrichem is aangekomen bij erfenis van Trijntge Cornelisdr. zijn eerste
huisvrouws moeder was.
[8624]
f. 281 d.d. 20-10-1648: Comp. Sijmon van Catshuijsen baljuw en schout van Naaldwijk en
bekende uit kracht van zekere procuratie luidende aldus: ‘Willem bij de gratie Gods prins van
Oranje etc. doen te weten … Gedaan in ’s Gravenhage d.d. 30-3-1648.’ ten behoeve van de
heer Pijeter Boelen, ridder, baronet, heer van Puttershoek, in de eerste plaats een partij
teelland groot 2 morgen 62 roeden gelegen in Hendrick Meijns tienden in Zandambacht. Nog
een partij teelland groot 6 morgen 2 hond 94 roeden 6 voeten gelegen in Kosteverlooren in
Zandambacht. Nog diverse andere stukken land.
[8626]
f. 283 d.d. 20-10-1648: Comp. sr. Lauwerens van Swaenswijck wonende in ’s Gravenhage
en bekende verkocht te hebben aan de heer Pijeter Boelen, ridder, barnet, heer van
Puttershoek, mede wonende in ’s Gravenhage, ten eerste een partij teelland groot 1 morgen
3 hond gelegen in Kostverloren in Zandambacht gemeen met de Heiligegeest tot Naaldwijk
in een kamp land groot 5 morgen 1 hond 81 roeden. Nog 2 morgen 3 hond 80 roeden
teelland gelegen in het Olijblok in Zandambacht achter de woning van de heer koper. En nog
een partij land gelegen in Hendrick Meijns tiende in Zandambacht groot 3 morgen 22 roeden.
[8627]
f. 284 d.d. 8-11-1648: Comp. Jan Willemsz. Dom wonende op Staalduinen binnen
Zandambacht te kennen gevende dat hij ruiling en mangeling had gedaan met Jochem
Pijetersz. mede wonende op Staalduinen als 16 hond weiland gelen in het bedijkte
Nieuweland zonder enig recht van het buitenland, hetwelk hij overdoet voor 8 hond teelland
gelegen in de Heentiende, beiden binnen Zandambacht. Comparant doet hiervan de
opdracht.
[8628]
f. 285 d.d. 8-11-1648: Comp. Jochem Pijetersz. wonende op Staalduinen binnen
Zandambacht en draagt zijn deel van de genoemde ruiling over aan Jan Willemsz. Dom.
[8629]
f. 285v d.d. 1-12-1648: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert, Willem Jorisz. Oudendijck, Pijeter
Quirijnsz. van der Burch en Jan Dircxsz. van Velden als Heiligegeestmeesters van ’s
Gravenzande en Zandambacht als gestelde curators over de onbeheerde boedel van Jop
Cornelisz. backer en Maertge Jansdr. anders genaamd ‘maij kruip in’, en hebben in het
openbaar op 9-2-1646 verkocht aan Abraham Sijmonsz. zekere huising staande grondvast
op de binnenberm van de Delflandse Maasdijk binnen Zandambacht, zoals Jop Cornelisz. en
zijn voorzaten het hebben gepossideerd, en transporteren het bij deze.
f. 286 d.d. 22-12-1648: Comp. Sijmon van Catshuisen baljuw en rentmeestervan Naaldwijk
en bekende uit kracht van zekere procuratie luidende aldus: ‘Willem bij de gratie Gods prins
van Oranje etc. doen te weten … Gedaan in ’s Gravenhage d.d. 19-3-1648.’ ten behoeve
van Euwout Brant grifier van de Grafelijkheids lenen en juffr. Chatarina Brants huisvrouw van
de e. heer mr. Sijmon van Beumont pensionaris tot Rotterdam wonende in ’s Gravenhage
opgedragen te hebben een partij teelland groot 2 morgen 5 hond 50 roeden gelegen in een
kamp van 18 morgen 3 hond 73 roeden gelegen binnen Zandambacht.
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[8630]
f. 287 d.d. 22-12-1648: Comp. Sijmon van Catshuisen baljuw en rentmeestervan Naaldwijk
en bekende uit kracht van zekere procuratie luidende aldus: ‘Willem bij de gratie Gods prins
van Oranje etc. doen te weten … Gedaan in ’s Gravenhage d.d. 19-3-1648.’ ten behoeve
van Joris Claesz. Verlaen wonende tot ’s Gravenzande opgedragen te hebben een partij
teelland groot 1 morgen 5 hond zijnde viarieland.
[8631]
f. 288 d.d. 22-12-1648: Comp. Sijmon van Catshuisen baljuw en rentmeestervan Naaldwijk
en bekende uit kracht van zekere procuratie luidende aldus: ‘Willem bij de gratie Gods prins
van Oranje etc. doen te weten … Gedaan in ’s Gravenhage d.d. 19-3-1648.’ ten behoeve
van juffr. Geertruit van der Moer weduwe van de heer Adriaen van Foreest opgedragen te
hebben een partij teelland groot 2 hond 25 roeden gelegen in een kamp van 3 morgen 2
hond 28 roeden gelegen binnen Zandambacht.
[8632]
f. 289 d.d. 22-12-1648: Comp. Sijmon van Catshuisen baljuw en rentmeestervan Naaldwijk
en bekende uit kracht van zekere procuratie luidende aldus: ‘Willem bij de gratie Gods prins
van Oranje etc. doen te weten … Gedaan in ’s Gravenhage d.d. 19-3-1648.’ ten behoeve
van Frans Jansz. van Rhijn opgedragen te hebben een partij teelland groot 2 hond gelegen
in een kamp van 1 morgen 82 roeden binnen Zandambacht.
[8633]
f. 290 d.d. 22-12-1648: Comp. Sijmon van Catshuisen baljuw en rentmeestervan Naaldwijk
en bekende uit kracht van zekere procuratie luidende aldus: ‘Willem bij de gratie Gods prins
van Oranje etc. doen te weten … Gedaan in ’s Gravenhage d.d. 19-3-1648.’ ten behoeve
van Louris Arentsz. van der Does een partij teelland groot 2 morgen 50 roeden gelegen
binnen Zandambacht in een kamp van 9 morgen 24 roeden.
[8634]
f. 291 d.d. 22-12-1648: Comp. Sijmon van Catshuisen baljuw en rentmeestervan Naaldwijk
en bekende uit kracht van zekere procuratie luidende aldus: ‘Willem bij de gratie Gods prins
van Oranje etc. doen te weten … Gedaan in ’s Gravenhage d.d. 19-3-1648.’ ten behoeve
van Jasper Crijnen van Velde opgedragen te hebben een partij teelland groot 2 morgen 1
hond 50 roeden gelegen in een kamp van 6 morgen 3 hond 20 roeden.
[8635]
f. 292 d.d. 22-12-1648: Comp. Sijmon van Catshuisen baljuw en rentmeestervan Naaldwijk
en bekende uit kracht van zekere procuratie luidende aldus: ‘Willem bij de gratie Gods prins
van Oranje etc. doen te weten … Gedaan in ’s Gravenhage d.d. 19-3-1648.’ ten behoeve
van Pijeter Pijetersz. Cleiman de Jonge opgedragen te hebben een partij teelland groot 1
morgen 5 hond 50 roeden gelegen in een kamp van 2 morgen 2 hond 85 roeden binnen
Zandambacht.
[8636]
f. 293 d.d. 20-4-1649: Comp. Hendrick van der Slange als procuratie hebbende van Johan
Jochumsz. Oudaen, gepaseerd voor notaris Maerten Kouwenhove tot Schiedam d.d. 31-7-
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1647, en bekende in die kwaliteit te transporteren aan Frans Jansz. van Rhijn zekere omtrent
3 morgen land gelegen in de Heentiende binnen Zandambacht omtrent de Waelwoning.
[8637]
f. 293v d.d. 14-5-1649: Comp. Abraham Pijetersz. Westerlee wonende in het ambacht van
Naaldwijk en bekende verkocht te hebben aan de e, heer en mr. Philips Doubleth ontvanger
generaal der Verenigde Nederlanden zekere 1 morgen 3 hond teelland gelegen in het
Olijblok binnen Zandambacht. Verwijst naar afkoop van tarwepacht door Pijeter Abrahamsz.
Westerlee, als getrouwd hebbende Maertge Florisdr. die weduwe was van Jacob Cornelisz.
Tou, en die daarvoor mede compareerde,.
[8638]
f. 294v d.d. 4-5-1650: Comp. Cent Centen als getrouwd hebbende Meijnsge Haramsdr.
[moet zijn: Harmansdr.], Engel en Jan Harman Crijsman-zonen, mitsgaders Machtalijne,
Petronella en Machdalena Harman Crijsmans-dochteren, in die kwaliteit kinderen en
erfgenamen van wijlen Harman Jansz. Crijsman en Fijtge willemsdr. beide gewoond
hebbende en overleden op het dorp van der Heijde, te kennen gevende dat bij haar in de
voorsz. kwaliteit op 30-3-1650 in het openbaar was verkocht en zij alsnu opdragen aan
Jacob Arentsz. Hoochwerff 0,5 morgen land gelegen in de Groote Noort tiende binnen
Zandambacht.
[8639]
f. 295v d.d. 6-5-1650: Comp. Jan Cornelisz. van der Marck en bekende verkocht te hebben
aan Dirck Huibrechtsz. van Naaldwijk zekere woning als huis, bijhuis, barg en geboomte met
0,5 morgen eigen land daar al hetgeen voorsz. is op staat, staande en gelegen binnen
Zandambacht aan de Delflandse Maasdijk, mitsgaders een partij weijens aan dezelve
Maasdijk.
f. 296 d.d. 8-6-1650: Comp. Arijen Jansz. van de Vaert voor deze gewoond hebbende in het
Noordland binnen Zandambacht en nu tot Overschie en bekende verkocht te hebben aan
Arijen Harpersz. zekere woning als huis, bijhuis, bargen, boomgaard en opgaande bomen
staande op 1 morgen eigen land gelegen binnen Zandambacht. Belast o.a. met 300 gld.
kapitaal aanbehorende de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Claesz. de Jongh in zijn
leven gerechtsbode van ’s Gravenzande en Zandambacht als actie en transport hebbende
van Frans Sijmonsz. van der Meer. Compareerden mede Mathijs Jansz. en Annetge Jansdr.
(geassisteerd met Jan Gillisz. van Dijck als haar gekoren voogd in deze zaak) bloed-oom en
moeije respectievelijk van het minderjarige weeskind van de voorn. Arijen Jansz. van de
Vaert bij hem verwekt aan wijlen Elijsabeth Jansdr. zijn eerste huisvrouw was en beloofden
tegen deze koop niets te doen en laten in rechten nog daar buiten.
[8641]
f. 297v d.d. 29-7-1650: Comp. Cornelis Dirricxsz. Langevelt en bekende verkocht te hebben
aan Claes Cornelisz. van der Marck zekere woning als huis, bijhuis, barg en geboomte met
omtrent 4 hond erfpachtland daar al hetgeen voorsz. is op staat, staande en gelegen aan de
Delflandse Maasdijk binnen Zandambacht.
[8642]
f. 298v d.d. 3-10-1650: Comp. Jacob Vijleers procureur voor het Hof van Holland als
beneffens zijn broeder Pijeter Vijleers geinstitueerde erfgenamen bij testament van Johan
van der Beeck in zijn leven exploiteur van hetzelve Hof haar oom maternel, en Catharijna
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van Kerckhooven weduwe van de voorn. Pijeter Vijleers als onder andere tot de
nagenoemde verkoping uit kracht van het testament van dezelve haar man volkomen macht
hebbende, breder blijkende bij de respectievelijke testamenten daarvan zijnde, hierna van
woord tot woorde de extracten authenitke geinsereerd luidende aldus [….], en bekenden
verkocht te hebben aan de heer Eeuwout Brand griffier van de lenen van de Grafelijkheid
van Holland etc. zekere twee distincte 11 honden land gelegen in Zandambacht.
[8644]
f. 301 d.d. 8-11-1650: Comp. Huijch Cornelisz. van Arckestein als getrouwd hebbende
Trijntge Reijersdr. van Adrichem die weduwe was van Pijeter Quirijnsz. van der Burch, en
bekende in die kwaliteit verkocht te hebben aan de heer Franchois van Bockhoven commies
van de artillerie zekere 5 of 4,5 morgen land gelegen in een kamp van 10 morgen 129
roeden binnen Zandambacht in het bedijkte Nieuweland zijnde aldaar het 52e weer, met het
recht dat het voorsz. verkochte land is competerende uit de aanwas van de uitergorsen.
[8645]
f. 302 d.d. 30-5-1651: Comp. Marritge Dirricxsdr. weduwe van Jacob Cornelisz. duinmeijer
geassisteerd met onze secretaris als haar gekoren voogd in deze voor de gerechte helft in
de nabeschreven woning en percelen van landerijen, Cornelis en Hendrick Jacobszonen van
der Post, Cors Jansz. Holierhoeck als man en voogd van Haesge Jacobsdr., Jan Pouwelsz.
duinmeijer als man en voogd van Leuntge Jacobsdr., Robbrecht Jansz. Bruintge als man en
voogd van Dirrickge Jacobsdr., Cornelis Arentsz. Kleijwech als man en voogd van Soetgen
Jacobsdr.en Maerten Jansz. Reinhout als man en voogd van Burchge Jacobsdr., alle
kinderen en erfgenamen voor zeven achtste parten in de wederhelft van de voorgemelde
woning en de hierna gespecificeerde percelen van landerijen, en bekenden verkocht te
hebben aan Jan Jacobsz. van der Post de voorsz. woning en percelen van landerijen, waarin
dezelve Jan Jacobsz. van der Post als mede zoon en erfgenaam het resterende achtste part
in de helft is competerende. Als eerste de woning als huis, bijhis, bargen en opgaande
bomen staande en gelegen op 3 hond land wezende erfhuur in het Noordland van
Zandambacht. Idem nog 7 hond bestaande in twee distincte percelen genaamd de Doornwei
gelegen in een kamp groot 6 morgen wezende bruikwaar uitgenomen de voren aangeroerde
7 hond. Item nog 9 hond 74 roeden land. Mitsgaders het recht tot 10 morgen bruikwaar
landen toebehorende aan verscheidene eigenaren.
[8647]
f. 303v d.d. 30-5-1651: Comp. Huijch Cornelisz. van Arckestein als man en voogd van
Trijntge Reijersdr. van Adrichem die weduwe was van Pijeter Quirijnsz. van der Burch, en
bekende in die kwaliteit verkocht te hebben aan Hendrick Heijmansz. zekere omtrent 11
hond teelland gelegen binnen Zandambacht in de Pachtlandse tiende.
[8648]
f. 304v d.d. 13-1-1651: Comp. Jacob Cornelisz. van Noort als man en voogd van Lijeffgen
Cornelisdr. die weduwe was van Jacob Leendersz. van Seghbrouck en bekende verkocht te
hebben aan Jan Hendricxsz. van Stralen zekere woning en percelen van landerijen genaamd
het Exsternest, staande en gelegen in het Noordlandt binnen Zandambacht. Deels met een
schuldbrief te betalen aan de drie kinderen aan de voorn. Lijeffhe Cornelisdr. verwekt bij de
voorn. Jacob Leendersz. van Seghbrouck haar eerste man was.
[8648]
f. 305 d.d. 31-10-1651: Comp. de eerbare Pijetertge Cornelisdr. weduwe van Dirck
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Leendersz. Bogaert geassisteerd met Cornelis Dircxsz. Bogaert haar zoon en gekoren voogd
in deze zaak en bekende verkocht te hebben aan Claes Dircxsz. Bogaert haar zoon zekere 2
morgen 3 hond patrimoniaal land gelegen binnen Zandambacht.
[8649]
f. 306 d.d. 5-11-1651: Comp. de eerbare juffr. Margarita van Langenhove weduwe en
boedelhoudster van Hendrick van Nieuwenaer in zijn leven kapitein van een compagnie
schutters in ’s Gravenhage en bekende verkocht te hebben aan sr. Lodewijck van Boshuisen
oud-vaandrig mede wonende in ’s Gravenhage zekere haar woning als huis, schuur, bargen
en plantagie staande en gelegen in het bedijkte Nieuweland binnen Zandambacht, zonder
enige gereichtigheid van buitenland.
[8650]
f. 307 d.d. 24-11-1651: Comp. Adriaen Pijetersz. van der Beecq wonende tot Monster en
bekende verkocht te hebben aan Leendert Thonisz. Haesbrouck zekere omtrent 8 morgen
land gelegen buiten ’s Gravenzande binnen Zandambacht, als namelijk eerste zekere 3
morgen land zijnde teelland. Ten tweede nog 2,5 morgen land leggende als voren. En ten
derde nog 2,5 morgen land leggende mede als voren.
[8651]
f. 308 d.d. 11-12-1651: Comp. [ook voor schepenen van ’s Gravenzande] mr. Johan de Cocq
en mr. Hendrick Vockestaert advocaten voor het Hof van Holland als gestelde curators over
de boedel van jonkheer Cherles de Soeten van Laecken, heer van Hoogwoude en
Abtswoude, en bekenden verkocht te hebben aan de edelwelgeboren heer, heer Phillips
Jaquis van Borselen en van Asperen, baron van Asperen, gecommitteerd vanwege de heren
Edelen van Holland ter vergadering van de Raden van Staten der Verenigde Nederlanden,
zekere blokken allodiale tienden gelegen in ’s Gravenzande en Zandambacht, als eerste het
Noordt Hollantsche block […].
[8653]
f. 309v d.d. 5-3-1652: Comp. Willem Pouwelsz. Vosch de Hoochwerff wonende in de
jurisdictie van het Honderdland te kennen gevende dat Vranck Jansz. van Geest wonende
binnen Zandambacht beneffens Abraham Jansz. Verhoorn wonende in het ambacht van
Wateringen zich voor hem comparant hadden geconstitueerd borgen ten behoeve van sr.
Mathijs Innevelt wonende in de nieuwe bedijkte Orange polder, en dat door de verzekering
van betaling van de jaarlijkse huurpenningen van 33 a 34 morgen zowel wei- als teelland
gelegen binnen de ring van de dijk om de landen gelegen binnen de voorn. Orange polder
gedaan maken in het jaar 1643 bij de prins van Orange Frederick Hendrick, en genoegen
zijnde hij comparant de voorn. zijn borgen gerust te stellen, zo is het dat hij Willem Pouwelsz.
Vosch de Hooochwerff in handen van de voorn. Vranck Jansz. van Geest en Abraham
Jansz. Verhoorn als pand in handen is stellende en dienvolgende voor de tijd dat de voorn.
personen borg zullen staan opdraagt zekere 3 morgen 1 hond 34 roeden teelland
tegenwoordig met tarwe bezaaid, staande en gelegen binnen Zandambacht in de Olijblok
tiende.
[8654]
f. 310v d.d. 7-5-1652: Comp. Louris Arentsz. van der Does onze mede broeder in wette en
bekende verkocht te hebben aan Hendrick Huibrechtsz. Ruichrock omtrent 6 morgen 3 hond
teelland gelegen op het Hoochlijm? binnen Zandambacht in Teilinger tiende. Idem nog
omtrent 3 hond mede teelland (belend o.a. de gemeen erfgenamen van wijlen Bastiaen

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Teunisz.).
[8655]
f. 311v d.d. 10-5-1652: Comp. mr. Jacob Hogeveen en bekende, uit kracht van de speciale
procuratie op hem verleden bij juffr. Adriana Heermans [weduwe en boedelhoudster van mr.
Aelbrecht van Hogeveen in zijn leven burgemeester van Leiden, zijn moeder] gepasseerd
voor notaris Claes Verruijt toe Leiden d.d. 8-5-1652 luidende als volgt […], op te dragen aan
Huich Cornelisz. van Arckestein zekeer 2 morgen 3 hond 10 roeden teelland gelegen binnen
Zandambacht in de Costverloren tiende. Dit land is tot nog toe in huur gebruikt door Joris
Jansz. Verhoorn wonende op haar [= Adriana Heermans] woning in Zandambacht.
[8656]
f. 312v d.d. 10-5-1652: Comp. Huijch Cornelisz. van Arckestein als getrouwd hebbende
Trijntge Reijersdr. van Adrichem die te voren weduwe was van Pijeter Quirijnsz. van der
Burch en dezlve Trijntge Reijersdr. voor zoveel het nodig is als moeder en voogdesse van
haar vijf minderjargie kinderen aan haar verwekt bij de voorn. Pijeter Quirijnsz. van der Burch
uit kracht van de akte van uitkoop d.d. 7-4-1650, en bekenden in die kwaliteit te
transporteren aan juffr. Adriana Heermans weduwe wijlen de heer en mr. Aelbrecht van
Hogeveen in zijn leven burgemeester van de stad Leiden zekere 3 morgen 5 hond 64 roeden
teelland en weiland gelegen in de Pachtlantschen tienden binnen Zandambacht.
[8657]
f. 313v d.d. 15-5-1652: Comp. Maria Vrancken van der Burch weduwe Sijmon van
Catshuisen in zijn leven baljuw en rentmeester van zijne hoogheids domeinen van Naaldwijk,
als bij sententie van het Hof van Holland d.d. 7-11-1651 tot de navolgende verkoping
geauthoriseerd […], en bekende in het openbaar verkocht te hebben en dienvolgende te
transporteren aan juffr. Adriana Pons weduwe van de heer Gerrit Meerman wonende tot
Delft in zijn leven raad, vroedschap en schepen mitsgaders bewindhebber van de OostIndische Compagnie ter kamer aldaar, een woning, huizen, schuren, bergen en geboomte
vanouds genaamd de Oudendijcxe Wooninge met 27 morgen 2 hond 47 roeden eigen land
met de toegift van 5 morgen 5 hond bruikwaar, in diverse percelen […].
[8659]
f. 316 d.d. 15-5-1652: Comp. Maria Vrancken van der Burch weduwe Sijmon van Catshuisen
in zijn leven baljuw en rentmeester van zijne hoogheids domeinen van Naaldwijk en
Frederick Schoon tegenwoordig rentmeester 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 […], en bekenden in het openbaar verkocht te hebben en dienvolgende te
transporteren aan juffr. Adriana Pons weduwe van de heer Gerrit Meerman wonende tot
Delft in zijn leven raad, vroedschap en schepen mitsgaders bewindhebber van de OostIndische Compagnie ter kamer aldaar een stuk land dat gelegen is binnen het ambacht van
Zandambacht aan de zuidwestzijde van de Oudendijk in de Grote Geest dat gemeen is met
de kerk en Heiligegeest tot ’s Gravenzande met de toegift van de huur van vijf 5 honden
bruikwaar met het voorsz. stuk land gemeen in een kamp.
[8661]
f. 317v d.d. 16-6-1652: Comp. Claes Cornelisz. van der Marck bloedoom en voogd van
vaderszijde, Floris Corssen van Kouwenhove mede bloedoom en voogd van moederzijde
over de drie minderjarige weeskinderen van wijlen Jan Cornelisz. van der Marck bij hem in
de echte geprocreerd aan mede wijlen Stijntgen Corssendr., en bekenden in die kwaliteit
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verkocht te hebben aan Stijntgen Pijetersdr. laatst weduwe van de voorn. Jan Cornelisz. van
der Marck zijnde geassisteerd met Louris Arentsz. van der Does als haar gekoren voogd in
deze zaak, zeker huis en erve met de toegift van een partij weijens aan de Maasdijk, staande
en gelegen binnen dezelve Maasdijk.
f. 318 d.d. 1-9-1652: Comp. Claes Cornelisz. van der Marck en Wormbrecht Pijetersz.
Groenop, omen zowel van vaders als moeders zijde, in die kwaliteit bloedvoogden van de
drie minderjarige weeskinderen van wijlen Jan Cornelisz. van der Marck bij hem verwekt aan
mede wijlen Stijntgen Corssendr., te kennen gevende dat zij comparanten in die kwaliteit ten
overstaan van de officier van Zandambacht als oppervoogd op 20-2-1651 in het openbaar
verkocht hebben aan Floris Corssen van Kouwenhove zekere 8 hond land gelegen in de
Heentiende binnen Zandambacht, en transporteren dit bij deze.
[8662]
f. 319 d.d. 28-10-1652: Comp. de e. Johan van Heussen rentmeester wonende tot Leiden als
gemachtigde, eerst bij constitutie en substitutie van de heer Adriaen ten Hage burgemeester
van Woudrichem en ambachtsheer van Stolwijk daartoe dezelve procuratie was verleend
eerst bij juffr. Johanna van Batenburgh meerderjarige dochter mede wonende tot
Woudrichem en nog van zijn mondige kinderen, mitsgaders als vader en voogd van zijn
onmondige kinderen, descendenten van juffr. Maria van Batenburgh, zijnde beide
procuraties op de heer Ten Hage voorn. gepasseerd voor Christiaen Leeuwevelt notaris tot
Woudrichem op 24-2-1651, en de pprocuratie van constitutie en substitutie bij de voorsz.
heer Ten Hage op hem comparant verleden voor Rijckaert van Dijck notaris in ’s
Gravenhage d.d. 16-3-1651, item nog als gemachtigde van juffr. Adriana van der Nieuburgh
weduwe van de heer Alexander Lomperene wonende binnen Leiden volgens procuratie voor
Willem van Vredenburch notaris binnen Leiden d.d. 9-8-1651, verder nog als procuratie
hebbende van jonkheer Boudewijn van Soutelande, kornet onder zijne excellentie de heer
Rijngraeff volgens procuratie voor ed voorn. Rijckaert van Dijck notaris d.d. 16-3-1651, en
nog als procuratie hebbende van de heer Jacqus de Grambessingen kapitein en dienste
dezer landen als man en voogd van juffr. Catarijne de Soutelande volgens procuratie mede
gepasseerd voor notaris Van Dijck voorn. op 21-11-1651, wezende de voorn. constituanten
gezamenlijk geconstitueerde erfgenamen van jonkheer Phillips van Batenburgh overleden
binnen de stad Haarlem, en verklaarde hij comparant in voorsz. kwaliteit getransporteerd te
hebben aan de heer Gillis van Heussen wonende binnen Leiden zekere korentienden
genaamd de Teilinger Tijent gelegen in het Oudeland van Zandambacht buiten ‘s
Gravenzande.
[8663]
f. 320 d.d. 26-1-1653: Comp. Jan Gielisz. van Dijck en bekende verkocht te hebben aan
Hendrick Jacobsz. de Jongh zekere 1 morgen teelland leggende gemeen met nog 4 hond
land, zulks de gehele kamp groot wezende 10 hond, gelegen in de polder van het Noordland.
[8664] <laatste foto>
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