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1. 12-05-1631. Joan van Ophoven als bij de heren van de gerechte dezer stede geordonneerde curator
over de desolate geabandonneerde boedel en goederen van zalr. Arie Thonisz. den Ouden Man in zijn
leven keurmeester van de hennip verkoopt in het openbaar aan Maerten Joppenz. (Stijl) metselaar een
huis en erf gelegen in de Westmolenstraat, belend O Mr Samuel van Boshuijsen chirurgijn en W Jan
Jansz. leertouwer, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot van dezer stede veste, belast met
4 gld 6 st 12 p per jr tbv dezer stede de penning 16, en daarenboven voor 550 gld. te betalen met 120 gld
gereed en voorts in termijnen van 34 gld per jr, te leveren bij willig decreet. Penningborgen Jan Harmensz.
metselaar en Trijntgen Cornelisdr. weduwe Job Maertensz. moeder van de koper.
2. 12-05-1631. Dirck Cornelisz. zeevarende man gehuwd met Neeltgen Jansdr. weduwe van Sijbrant
Dircksz. verkoopt Louris Cornelisz. een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z
Dirckgen Jeroensdr. weduwe en N Matgen Ingendr. lest weduwe van Gerrit Luijten cagenaer, strekkende
voor van de straat tot achter aan de gemene bansloot toe, belast met 30 st per jr waarvan 22 st 8 p tbv de
Kerk dezer stede en 7 st 8 p tbv de Heilige Geest alhier, voor 290 gld in gereed geld ontvangen.
2. 12-05-1631. Arie Jansz. Gorter, Leendert Jansz. Bontgen gehuwd met oude Maritgen Jansdr.,
Baerthout Cornelisz. (Brouwer) gehuwd met Dirckgen Jansdr., tezamen vervangende Mathijs Willemsz.
Swanenburch wonende Delft gehuwd met jonge Maritgen Jansdr., mitsgaders nog de voorsz. Arie Jansz.
en Leendert Jansz. als voogden over de 3 weeskinderen van Willem Jansz. Gorter za verkopen Vranck
Joppenz. van Berckel een huis en erf met barg gelegen in de Butterstraat, belend O Arie Ariensz. en W
Banckeris Ariensz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, voor 745 gld in
gereed geld ontvangen.
2v. 17-05-1631. Joost van Rhee en Joris Nieupoort notaris curateuren over de boedel en goederen van
zalr. Philips Pantenier verkopen in het openbaar aan zich zelf elk voor de helft het huis en erf van de
voorsz. Pantenier gelegen in de Korte Kerkstraat, belend O Johanna van Sneeck en W Joost Jacobsz.
Verlith? kleermaker, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Elias Maerlandt, onder
verwijzing naar een contract op 29-04-1604 voor notaris Willem Nieupoort verleden nopens consent van
betimmeren van de muur van het huis van Joost Jacobsz. en anderen, belast met 7 ½ st per jr tbv de Kerk
dezer stede en daarenboven 235 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
3v. 17-05-1631. Arie Thijsz., Jacob Jansz. Rottenpolder gehuwd met Neeltgen Thijsdr., Cornelis Thijsz.
(Roos) gehuwd met jonge Maritgen Thijsdr., Jan Hendricksz. (Ridder) gehuwd met oude Maritgen Thijsdr.
en Ariaentgen Thijsdr. bejaarde dochter, allen kinderen en erfgenamen van Thijs Arie Gorisz. verkopen
Joris Willemsz. Gorter zekere woning, huis en erf met barg en boomgaard gelegen over de Schie in de
Coninckstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het Groene weegje, belend O het huis van
Claes Ariensz. wever en de banen van Banckeris Ariensz. metselaar en W Jacob Jansz. schuitvoerder,
voor 1400 gld, waarvan 400 gld gereed en verder in termijnen van 100 gld per jr.
4. 23-05-1631. Sijmon Gerritsz. Landman als voogd door de weeskamer dezer stede gesteld over
Maritgen Leendertsdr. en deszelfs kinderen goederen voor de ene helft en Hendrick Jansz. (de Wijs)
schipper gehuwd met Ariaentgen Dammasdr. vervangende Rochus Dammasz., alsmede voor de kinderen
van Pieter Dammasz., de kinderen van Cornelis Dammasz. en Adriaen Dirkcsz. Hoochmoet thesaurier
voogd over de kinderen van Grietgen Dircksdr. (Hoochmoet) bij Willem Jansz. schipper alsmede voor de
kinderen van Rochus Pietersz. en Jan Leendertsz. bakker voor hem zelve en als voogd over de kinderen
van Rochus Jacob Doesen en tezamen vervangende het weeskind van Dammas Pietersz. tezamen voor
de andere helft van de navolgende brief mede erfgenamen van Claesgen Leendertsdr. in haar leven
huisvrouw van zalr. Claes Bastiaensz. Poortugael landman wonende alhier verklaren ontvangen te
hebben van de kinderen en erfgenamen van Vincent Jacobsz. van Hoogvliet de hoofdsom van 1000 gld
met verlopen interest tot heden door Vincent Jacobsz. op 23-12-1626 van de voorsz. Claes Bastiaensz.
opgenomen volgens de brief verleden voor het gerecht van Hoogvliet.
4v. 24-05-1631. Trijntgen Lourisdr. weduwe van Arie Hendricksz. Juijst en Lijsbeth Lourisdr. bejaarde
dochter beiden geassisteerd met Christiaen Pijnacker oud schepen als haar gekoren voogd verkopen
Claes Cornelisz. den Boer de helft van een huis en erf gelegen aan de Dieffhouck, belend O het Heilige
Geesthuis en W Pieter Jansz. bootsgezel, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Arent
Lourisz. en Jan Cornelisz. Schoonkindt (oude brief van 21-08-1599), voor 300 gld in gereed geld
ontvangen.
5. 24-05-1631. Thijs Jansz. van Tendeloo voor hem zelve mitsgaders Willem van der Bergh en Thonis
Bastiaensz. voogden over Joost Jansz. van Tendeloo en Cathalijntgen Jansdr. van Tendeloo, allen
kinderen en erfgenamen van Jan Thijsz. van Tendeloo en Lijntgen Joostensdr. Blos beiden zalr verkopen
Hans Vuijs tijkwerker een huis en erf gelegen op de Dam, belend W het huis van Huijbrecht Cornelisz.
cuijper zalr en O ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van

2

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Pieter Rommersz., oude waarbrief van 18-06-1611 en zeker contract onder de hand aangaande dit
verkochte huis en het huis en erf van de weduwe van Pieter Rommersz. van 19-03-1623, belast met 21 st
per jr en 232 gld te betalen in termijnen van 49 gld per jr, als restant van de oude custingbrief door Gillis
Willemijnsz. voor schepenen alhier gepasseerd en voorts met 230 gld in gereed geld ontvangen.
6. 25-05-1631. Anthonie Pesser en Pieter Dierten Sevenhuijsen wonende alhier schuldenaren van Barent
van der Elst en Joan van Ophoven voor 120 gld wegens 4 netten scheeps in de ever daar stierman op is
Bastiaen Lievensz. kaersmaker voor dezelfde som op te brengen als de ever mocht verongelukken of
achter te blijven, alsmede voor schade en interest die de voornoemde personen zouden mogen komen te
lijden aan het voorsz. schip en goed op te leggen en te voldoen. Contra borg Sier Ariensz. van Delft.
6v. 31-05-1631. Joan van Ophoven als curator over de boedel en goederen van zalr Martijntgen
Vredericksdr. bijgenaamd het Penswijff weduwe Cornelis Jansz. Vlamingh verkoopt in het openbaar Aert
Willemsz. een huis en erf gelegen aan het kerkhof, belend Z de kinderen van Jacob Jacobsz. en N de tuin
van Soetgen Leendertsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan op de sloot, voor 300 gld te
betalen met termijnen van 24 gld per jr en te leveren bij willig decreet. Kanttekening 21-05-1645. Hendrick
Gijsbrechtsz. Verbrugge vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
7. 31-05-1631. Jan Cornelisz. wonende in het land van Steijn en Pieter Dircksz. wonende Oudewater
gehuwd met Maertgen Cornelisdr. voor hem zelve en tezamen vervangende het weeskind van Liedewij
Cornelisdr.daar vader af is Arie Jacobsz. wonende Bergambacht, nog de voorsz. Jan Cornelisz. en Pieter
Dircksz. als procuratie hebbende gepasseerd voor Cornelis Willemsz. Stolwijck notaris te Haastrecht van
29-05-1631 van Leendert Cornelisz. wonende Ouwater voor hem zelve en voor Cornelis Gijsbrechtsz. van
Steijn gehuwd met Neeltgen Cornelisdr. mitsgaders Jan Cornelisz. alleen als procuratie hebbende
gepasseerd voor notaris Joris Boslandt te Gouda van 25-05-1631, voor Dirck Pietersz. Mul, man en voogd
van Joosgen Cornelisdr. wonende Moordrecht, beiden nog als procuratie hebbende van Arie Cornelisz.
scheepmaker wonende Goejanverwellensluijs van Willem Pietersz. wonende Waerder man en voogd van
Annetgen Cornelisdr. gepasseerd voor Pons Pietersz. Jongsten notaris te Oudewater van 23-12-1630,
allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Jansz. in de Sijlstraat en als de gehele boedel bij de weduwe
voor haar helft geabandonneerd, verkopen Govert Jansz. du Bois als procuratie hebbende van Ingetgen
van der Elst zijn huisvrouwen zuster voor de ene helft en bij dezelfde procuratie vervangen hebbende
Cornelis Lodewijcksz. Arckenbout voor de andere helft zekere drie huizen en erven bezijden de andere
gelegen in de Sijlstraat, belend in zijn geheel O de gang of steeg van het huis toegekomen hebbende
Wouter Cnol en W voor de gang of voetpad door de welke dit huis haar vrije in- en uitgang zal hebben en
achter het huis van Arij Dircksz. zeevarende man, strekkende voor van ‘s-heren straat tot achter aan de
bansloot, oude brief van 24-05-1614 (koop door Cornelis Jansz van Sevenhuijsen), belast met 18 gld 15 st
per jr de penning 16 (hoofdsom 300 gld) met 1/4 part toekomende dezer stede en daarenboven voor 100
gld te betalen door cassatie van een custingbrief die dezelfde personen op de voorsz. huizen sprekende
hebben gehad, gesproten uit de voorsz. Cornelis Jansz. koop.
8. 11-06-1631. Huijch Anthonij van Delft verhuurt Jacob Hendricksz. Juijst jegenwoordig schepen en
Jacob Alewijnsz. kooplieden een jacht genaamd St Anthonij met al zijn gereedschap volgens de inventaris
om een reis daarmede haring te jagen van de a.s. haringteelt, voor 175 gld in gereed geld ontvangen en
bij verlies daarvan te betalen 1500 gld.
8v. 14-06-1631. Abraham van Cleeff schepen dezer stede en Adriaen Florisz. Nagel als door de
weesmeesters alhier geordonneerde voogden over de weeskinderen van Gerrit Jacobsz. schoenmaker en
Aeltgen Goossensdr. beiden zalr verkopen Cornelis Pietersz. (Swanshoeck) schoenmaker 4/5e van een
huis en erf gelegen op de Gooistraat daarvan de koper nomine uxoris 1/5e toekomt, belend Z het huis van
Roeloff van Rhee en N de Swansteeg, strekkende voor van de Gooistraat tot achter aan de gang van de
voorsz. Roeloff van Rhee onder verwijzing naar zeker contract gepasseerd voor Willem Nieupoort de
jonge notaris op 22-04-1608, belast met 1 blanck per jr, tbv de Kerk dezer stede, voor 1204 gld 8 p te
rekenen voor het gehele huis daarin koper wegens zijn vrouw Maertgen Gerritsdr. 1/5e toekomt, te
betalen met 300 gld gereed en voorts in termijnen van 60 gld per jr.
9. 14-06-1631. Joan van Ophoven als procuratie hebbende van Thonis Ariensz. Santman gepasseerd
onder het zegel dezer stede van 07-05-1631 verkoopt Thijs Claesz. (Backer) als procuratie hebbende op
gisteren van Rochus Claesz. (Backer) zeevarende man zijn broer een huis en erf gelegen voor de Raem,
belend N het huis van het Heilige Geesthuis en Z het huis van Cornelis Cornelisz. Cuijp, strekkende voor
van de straat tot achter aan de baansloot, belast met 5 st 4 p per jr tbv de pastorie en daarenboven voor
400 gld, te betalen met 80 gld gereed en voorts in termijnen van 24 gld, zijnde de oude decreetbrief van
13-06-1626 waarbij Thonis Ariensz. het huis en erf heeft gekocht. Kanttekening ongenummerd. Door
adsignatie en overwijzing van Thonis Ariensz. Santman volgens de procuratie op Joan van Ophoven
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gepasseerd op de gemene crediteuren van de boedel van Willem Gerritsz. lakenkoper, voor 320 gld alzo
de 80 gld zijn betaald, verklaart op heden uit kracht van zijn procuratie en de adsignatie en overwijzing in
deze voldaan te zijn met cassering of tenietdoening van de custingbrief die dezelfde Thonis Ariensz. als
reste van zijn coop nog schuldig is.
10. 21-06-1631. Joan van Ophoven als curator over de boedel en goederen van zalr Arie Pietersz.
Capittel luitenant en door deszelfs weduwe geabandonneerd verkoopt in het openbaar Willem Stevensz.
de la Tombe een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend Z Eeuwout
Woutersz. zeevarende man en N Pouwels Meesz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan
zekere sloot, zijnde de oude brief van 15-10-1605, belast met 5 gld 2 st 8 p per jr de penning 16
toekomende het Gasthuis dezer stede en daarenboven voor 90 gld, te betalen met 30 gld gereed en
voorts in termijnen van 20 gld per jr, te leveren bij willig decreet.
11. 25-06-1631. Aert Aertsz. onder vlieger wonende Amsterdam heeft ontvangen van Joris Jansz.
Vlamingh schipper wonende alhier zo door hem zelve als door order van Jan Cocq te Amsterdam 400 gld
wegens betaling van een waterbrief door Jan Pietersz. Soomer te zijnen behoeve verleden te Roterdam
op 16-11-1616.
11. 02-07-1631. Nicolaes Pesser baljuw van Rhoon is borg voor Adriaen Cornelisz. de Geus voor de
voldoening van alzulke gemenelandsmiddelen als dezelfde op de a.s. verpachting van augustus 1631
binnen dezer stede zal komen te pachten. Pieter Ariensz. pottenbakker wonende alhier stelt zich naast
Pesser voor dezelfde de Geus borg.
11v. 05-07-1631. Joan van Ophoven als procuratie hebbende van Bastiaen en Jacob Adriaensz.
Poortugael als erfgenamen van Claes Bastiaensz. Poortugael gepasseerd voor notaris Arnoudt Hofland te
Rotterdam van 16-09-1630, Geertgen Hendricksdr. JD wonende Rotterdam geassisteerd met de voorsz.
Ophoven als haar gekoren voogd, Maritgen Leendertsdr. weduwe Lambrecht Ariensz. Borsselaer
geassisteerd met Sijmon Gerritsz. haar gekoren voogd, Hendrick Jansz. (de Wijs) schipper gehuwd met
Ariaentgen Dammasdr. vervangende Rochus Dammasz. alsmede voor de kinderen van Pieter Dammasz.
en de kinderen van Cornelis Dammasz., Adriaen Dircksz. Hoochmoet tresaurier voogd over de kinderen
van Grietgen Dircksdr. gewonnen bij Willem Jansz. schipper alsmede over de kinderen van Rochus
Pietersz. en Jan Leendertsz. bakker voor hem zelve en als voogd over de kinderen van Rochus Jacob
Doesen tezamen vervangende het weeskind van Dammas Pietersz., allen erfgenamen van Claesgen
Leendertsdr. in haar leven huisvrouw van Claes Bastiaensz. Poortugael verkopen Adriaen Gerritsz. Robijn
wonende Rotterdam twee erven gelegen buiten de Hoofdpoort aan de Oude Haven, de navolgende
rentebrieven, schuldbrieven, obligaties en andere schulden en acties als 1e een schuldbrief tlv Frans
Harmensz. cuijper groot 270 gld, te lossen met 36 gld per jr, zijnde de brief van 18-05-1630, een dito van
23-10-1626 tlv Jan Claesz. van Dorp boekdrukker te Leiden van 300 gld tegen de penning 14 met 21 gld 8
st 7 p per jr, een rentebrief tlv Dirck Claesz. wonende op de Achterweg alhier van 03-01-1613 pro resto
104 gld 11 st de penning 14, drie rentebrieven tlv Maritgen Ariensdr. weduwe van Leendert Willemsz. alias
lange Leen wonende op de Dam, de 1e van 23-10-1601 van 3 gld 14 st 4 p per jr de penning 14, te lossen
met 52 gld, de 2e van 14-07-1610 groot 3 gld 8 st 8 p per jr te lossen met 48 gld en de 3e van 28-09-1617
groot 4 gld 7 st 7 p per jr losbaar met 67 gld 4 st en 12 p, een schuldbrief tlv Pleun Jansdr. weduwe van
Willem Pietersz. smid van 06-04-1594, groot 58 gld 13 st, bij nadere brief van 26-08-1617 met verlopen en
onbetaalde interest, de penning 16 tot 3 gld 13 st 5 p per jr en nog een schuldbrief tlv dezelve Pleun
Jansdr. van 01-02-1605 pro resto 433 gld 8 st en de volgende bezegelde brieven voor schepenen dezer
stede verleden en aan de voorsz. Arie Gerritrsz. overgeleverd, nog de actien op Jan Jansz. Voshol bakker
te Vlaardingen groot 116 gld 9 st, Vroutgen Jacobsdr. schuldig als rest van netten 50 gld, twee obligaties
tlv Claes Jansz. Beer gewoond hebbende Delfshaven ca 1000 gld inclusief verlopen rente, een obligatie
op Jan Ariensz. en Jaepgen Goossensdr. zijn huisvrouw wonende Delfshaven van 01-08-1615 pro resto
62 gld 17 st 4 p met verlopen rente de penning 14, een obligatie tlv Dirckgen Aelbrechtsdr. Luijten
wonende Woerden van 18-03-1626 voor 29 gld 10 st en de rente de penning 16, een custingbrief van 1312-1597 en zeker ander accoord tlv Arie Sijmonsz. predikant te Charlois 292 gld met rente, een obligatie
tlv Pouwels Pietersz. gewoond hebbende Vlaardingen en nu Rotterdam van 22-12-1614 van 162 gld 8 st
met de rente tegen 8% per jr, waarop in 2 partijen is betaald 49 gld 3 st, een obligatie tlv Steven Claesz.op
Delfshaven van 23-05-1605, voor 100 gld met verlopen rente tegen 8% per jr, nog een restant van een
custingbrief van 10 gld met enig verloop van 120 gld geweest zijnde de laatste paaije en ten leste 78 gld
tlv Hendrick Thonisz. cagenaer alles volgens de voorsz. obligaties en bescheiden, getransporteerd en
overgeleverd, mitsgaders de inventaris van de voorsz. Claes Bastiaensz. en Claesgen Leendertsdr.
boedel gemaakt en de twee erven en alle voorsz. brieven etc., voor 995 gld.
13v. 06-07-1631. Jacob Jansz. Overheul scheepstimmerman wonende op Conincxvelt buiten Delft is
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schuldig aan Maijcken van Loo Fredericksdr. weduwe Anthonij Cornelisz. (den Elsen) koopman alhier 355
gld wegens geleend geld volgens de obligatie daarvan zijnde, die met deze wordt gecasseerd, te betalen
07-06-1632 de penning 16, verklarende de comparant hemzelve mede te stellen als borg voor Ieman
Leendertsz. schipper wonende Dircxlandt, voor 625 gld als reste van een karveelschip nieuw van stapel
gelopen, door hem van de voorsz. Maijcken van Loo gekocht, te betalen op 2 jaren. Kanttekening 28-021660. Jacob Jansz. Overheul vertoont de originele schuldbrief die afgelost is.
14. 08-07-1631. Jacob Willemsz. Heermoes wonende op het Hooft is schuldig aan het weeskind van
Huijch Willemsz. en Trijntgen Ariensdr. beiden zalr wonende op Delfshaven genaamd Maritgen
Huijgensdr. 150 gld wegens geleend geld te betalen op 01-05-1632 de penning 16. Waarborg een huis en
erf met tuin gelegen op het Hooft, belend Z Arie Hendricksz. Ballaster en N de erfgenamen van Dirck
Ariensz. cuijper, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot.
14v. 12-07-1631. Willem Brasser oud burgemeester voor hem zelve en als procuratie hebbende van
Alewijn Hendricksz. oud burgemeester en Pieter Jonasz jegenwoordig schepen als speciale procuratie
hebbende die op heden is gepasseerd voor schepenen alhier van Hilletgen Leendertsdr. (Maethol)
weduwe Jonas Pietersz. zijn moeder verkoopt Jacob Duncker koopman wonende Amsterdam en Pieter
Niessen voor hen zelve en nog dezelfde Niessen als procuratie hebbende van Jacob Ides mede koopman
te Amsterdam (procuratie gepasseerd voor notaris Laurens Lamberts te Amsterdam op 10-07-1631) 3/4
van twee huizen en erven en een taanhuis met koperen ketels en gereedschappen van dien gelegen op
de Gooistraat daarin Pieter Niessen 1/4e toekomt nl tbv Jacob Duncker 3/16 in het geheel en Jacob Ides
1/4 en Pieter Niessen 9/16e, belend Z Pieter Niessen voornoemd c.s. met de brouwerij en N Maerten
Jorisz. Coij, strekkende voor van de straat tot achter aan de Haven, belast in zijn geheel met 15 st per jr
tbv het Convent van Sion buiten Delft en 24 st per jr tbv de Kerk dezer stede (oude brief van 03-05-1603)
en daarenboven de voorsz. 3/4e parten voor 5625 gld waarvan 900 gld gereed en voorts in termijnen van
300 gld per jr. Penningborgen Pieter Niessen voor de voorsz. Jacob Duncker en Jacob Ides zijn
schoonvader en zwager en Jacob Duncker voor de voorsz. Pieter Niessen.
15v. 12-07-1631. Pieter Niessen brouwer verkoopt Jacob Duncker zijn zwager wonende Amsterdam
1/16e van het erf en grond van de afgebrande brouwerij en huis daar naast staande gekomen van Lijsbeth
Cornelisdr. (van Bolversteijn) weduwe Hendrick Hartich gelegen op de Hoogstraat, belend tezamen N
Soetgen Leendertsdr. weduwe Willem Jujaensz. Borsselaer en Z de verkoper en Coij c.s. met het huis
geweest zijnde het taanhuis, strekkende voor van de straat tot achter aan de Haven, 1/16e van het
kuiphuis genaamd de Soutbergh gelegen op de Haven op de hoek van de Taansteeg, belend N dezelfde
steeg en Z het taanhuis van Willem Brasser, strekkende voor van de straat tot achter aan de gang van
Pieter Willemsz. Luijt en 1/16e van alle porties schepen zo ter koopvaardij, haring als visserij, alsmede van
alle schulden herkomende van voornoemde brouwerij als verkoper na het afbranden van de voorsz.
brouwerij enigszins was hebbende. Betaald met een niet genoemd bedrag.
16. 19-07-1631. Anthonij Pesser gewezen boekhouder van het buisschip van Jan Baenen belooft
hetzelfde buisschip door hem in mei 1631 verkocht aan Claes Allertsz. van Staveren te vrijen en waren en
bekent de ongenoemde koopsom ontvangen te hebben.
16v. 19-07-1631. Hendrick Verbruggen tijkwerker wonende voor de Raem is schuldig aan Dirck
Maertensz. (Heckenhouck) zijn schoonvader wonende in de Ketel 380 gld. wegens geleend geld tot
afkoop en betaling van de custingbrief van het hierna speciale verbonden huis en erf gelegen voor de
Raem door hem gekocht van Dirck Abrahamsz. Souwers en omdat het hem thans niet mogelijk is te
betalen, zo beloofde hij ipv die te betalen 550 gld schuldig te zijn, te lossen met 50 gld per jr. Waarborg
het voorsz. huis en erf gelegen op de Raem, belend W Jan Sijmonsz. Hoochwerff, O Jan Ariensz.
beenhakker, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot.
17. 19-07-1631. Joris Nieupoort nots verkoopt in het openbaar Lodewijck Molijn bakker een huis en erf
met gang terzijde (toebehorende Jan Ariensz. Mes als door de heren van de gerechte daartoe
geauthrosieerd zijnde volgens de akte van 26-04-1631) gelegen in het Broersvelt aan de westzijde van de
vaart, belend N Allart Jansz. weduwe en Z de weduwe van Gerrit niet ingevuld, strekkende voor van de
straat tot achter aan de sloot, alles volgens zekere bezegelde brief nopende de gang van 18-01-1614,
belast met 3 gld 10 st per jr de penning 16, tbv het Gasthuis en daarenboven voor 75 gld, waarvan 30 gld
gereed en voorts in termijnen van 20 gld per jr, te leveren bij willig decreet.
17v. 19-07-1631. Floris Michielsz. cuijper en Aechgen Jansdr. zijn vrouw wonende in de Walvisstraat zijn
schuldig aan Johan Dwingelo secretaris van Vlaardingen 100 gld wegens geleend geld, waarvoor een
obligatie was gepasseerd die bij deze is gecasseerd, te betalen 01-03-1632 met 6 gld als verlopen rente
en als zij de 100 gld langer behouden dan elk jaar te betalen 6 gld. Waarborg een huis en erf gelegen in
de Walvisstraat, belende O Jan Bruijnsz. Nieulants huis en W het huis van Cornelis Cornelisz.
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Couwenhoven, strekkende voor van de straat tot achter aan Doe Jorisz. oud burgemeester.
18. 20-07-1631. Wouter Pietersz. Cnol, Jan Fransz. de Bruijcker en Adriaen Cornelisz. Molswijck burgers
dezer stede en oude ordinaire pachters van de gemenelands middelen zo alhier als in Delft, Amsterdam
en Rotterdam borgen voor Jan Cornelisz. Pick wonende Haarlem voor dezelfde gemenelandsmiddelen als
door Pick te Haarlem zal worden gepacht op de a.s. verpachting van augustus 1631, ter somme van
100.000 gld.
18v. 25-07-1631. Bastiaentgen Sijmonsdr. wonende in de Zijlstraat geassisteerd met Joris Ariensz. Banck
haar gekoren voogd verklaart dat Arie Centen haar man omtrent Varkensmarkt 1626 is weggegaan en wel
sedert dien tijd zonder enig teken of tael van hem vernomen te hebben en mitsdien haar heeft verlaten
zulks dat zij haar boedel heeft moeten regeren en admimnistreren en is schuldig aan Sijmon Jansz. haar
zoon 550 gld wegens geleend geld door haar gebruikt en geëmploijeerd zo tot afkoop en betaling aan
Wouter Pietersz. Cnol van de custingbrief van haar huis en erf gelegen in de Zijlstraat daarin zij woont en
deze 550 gld te zullen betalen na aanmaning door Sijmon Jansz. of zijn actie verkrijgende.
19. 30-07-1631. Francisco La Via wonende Enckhuizen verklaart tot meerdere verzekering van de
schuldbrief door Charel La Via zijn zoon op 29-08-1630 tbv de gemene erfgenamen van Barnart
Goudeloot en Isebrau Tuwaerts over de koop en opdracht van de tafel van lening en de penningen van de
beleende panden alsmede de koop van een huis en erf gelegen in de Korte Kerkstraat voor schepenen
dezer stede verleden stelt zich borg. Compareerde mede Seger Maertensz. raad en vroedschap alhier
nomine uxoris (x Francina Boudeloot) van door voorsz. Barnaert Goudeloot en Isabrau Tuwaerts
vervangende zijn mede erfgenamen dewelke verklaarde de persoon van Pieter Baersbergen die zich als
borg voor de schuld had gesteld van dezelfde borgtocht te ontslaan.
19v. 30-07-1631. Charel La Via tafelhoduer alhier verklaart met consent van de burgemeester en
regeerders dezer stede te verkopen Francisco La Via zijn vader wonende Enckhuizen de helft van de tafel
van lening gekocht van de gemene erfgenamen van Barnaert Goudeloot en Isabra Tuwaerts voor de tijd
van 16 jr ingegaan zijnde 09-03-1628 en eindigende 09-03-1644 door de magistraten of vroedschappen
alhier geoctroieerd en door dezelfde erfgenamen op 29-08-1630 met consent van de burgemeesters aan
hem verkocht om door hem de tafel van lening gehouden en doen houden mitsgaders geëxerceerd te
worden zonder iemands oppositie, hinder of beletsel verkoopt zijn vader de helft van alle acties en
aanspreken hem enigszins komend alsmede de helft van alle onder zich
hebbende penningen en
beleende panden en hem daarvoor betalend de helft van de gelden door hem beloofd te betalen aan de
erfgenamen van Goudeloot c.s.
20v. 31-07-1631. Jacob Hendricksz. Bolleman koopman alhier als boekhouder van het buisschip van Arie
Ariensz. Penningh welk buisschip door hem aan Thonis Bisschardt van St Andries in Schotland is
verkocht te vrijen en te waren, waarvan de ongenoemde koopsom door hem is ontvangen.
20v. 02-08-1631. Charel La Via tafelhouder wonende alhier verkoopt Joan van Ophoven als procuratie
hebbende van Francisco La Via zijn vader wonende Enckhuizen gepasseerd onder het zegel dezer stede
op 30-07-1631 de helft van een huis en erf gelegen in de Korte Kerkstraat en de helft van het kleine huisje
daar bezijden aan staande achter in ‘s-heren steeg, belend O Pieter Leenderrtsz. schrijnwerker en W Trijn
Jansdr. dochter van Jan Jansz. glaesmaker zalr., strekkende voor van de straat tot achter aan in de
voorsz. steeg zoals aan hem op 24-08-1630 door de kinderen en erfgenamen van Barnaert Boudeloot en
Isabrau Tuwaerts is opgedragen. Geen koopsom genoemd.
21. 02-08-1631. Joan van Ophoven als door de heren alhier aangesteld als curator over de
geabandonneerde boedel en goederen van zalr Diewertgen Pietersdr. weduwe Bartholomeus Cornelisz.
reizende bode verkoopt in het openbaar Neeltgen Lourensdr. en Jannetgen Lourensdr. vervangende
Beatrix Lourensdr. haar zuster een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Korte Kerkstraat, belend
O het huis van zalr Joost Jacobsz. Verlith kleermaker en W het huis en erf van Jan Pietersz.
Groenewegen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Margrieta Vranckendr. van
Holierthouck genaamd de Pauw, voor 260 gld, waarvan 100 gld gereed en voorts in termijnen van 26 gld,
te leveren bij willig decreet.
22. 09-08-16131. Goris van der Heijden wonende Rotterdam verkoopt Bartholomeus van Neck
jegenwoordig wonende alhier een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend Z Dirck Ariensz.
Ouwerkerck en N Pouwels Verbeeck en nog zeker huisje of aflaat en erf gelegen achter het voorsz. huis
uitkomende in Jacob Rochussteeg en drie huisjes en erven in dezelfde steeg bezijden de anderen, belend
O Lambrecht Lambrechtsz. Paeldinck mede met een huisje en W de gang van Pouwels Verbeeck, alles
zoals verkoper het heeft gekocht van Maritgen Ariensdr. zo voor haar zelve en als procuratie hebbende
van de weduwe van Salomon Jansz., belast met 7 st 8 p per jr en daarenboven voor 1800 gld in gereed
geld ontvangen. In margine dat de koper volgens de voorwaarden moet gedogen dat Maritgen Ariensdr.

6

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

wonende in een van de nevenstaande huisjes haar leven lang daarin metter woon zal blijven zonder enige
huur te betalen.
22v. 11-08-1631. Willem Claesz. scheepstimmerman alhier beloofde de droogschuit door hem aan Gerrit
Gerritsz. van de Graeff verkocht te vrijen en te waren als recht is en is voldaan van de ongenoemde
koopsom.
23. 11-08-1631. Gerrit Gerritsz. van de Graeff beloofde de waterschuit door hem aan Willem Claesz.
scheepstimmerman alhier verkocht te vrijen en te waren. Voldaan met ongenoemde kooppenningen.
23. 11-08-1631. Gerrit Gerritsz. wonende in de Graeff is schuldig aan Pieter Niesen brouwer in de werelt
alhier 300 gld wegens geleverde bieren. Waarborg zijn droogschuit door hem heden gekocht van Willem
Claesz. scheepstimmerman.
23v. 29-08-1631. Maritgen Leendertsdr. (Cruijck) gehuwd met Cornelis Cornelisz. Boer als procuratie
hebbende van haar man gepasseerd op 23-08-1629 onder het zegel der stad Schiedam is schuldig aan
Cornelis Claesz. van Driel wonende Rotterdam een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld).
Waarborg een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Cornelis Claesz. cuijper en W Pieter Gijsen,
strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven.
24. 29-08-1631. Adriaen Molswijck notaris en burger dezer stede en ordinaris pachter van de
gemenelands middelen wonende alhier voor de steden Delft, Rotterdam en Haarlem is borg voor Cornelis
Pietersz. Couwenhoven, Willem Cornelisz. Bilderbeeck, Pieter Cornelisz. de Haen, Huibrecht Willemsz.
Dedel of Cornelis Cornelisz. van Borsselen allen wonende Leiden voor al zulke sommen als door de
voormelde personen binnen den Haag beloofd zullen worden voor 1/4e van de convooien en licenties.
24v. 30-08-1631. Joan van Ophoven verkoopt Pieter Jonasz. jegenwoordig schepen een tuin en tuinhuisje
gelegen bij de Noordmolen, belend N Thonis Pietersz. wever en Z Barbara Foppendr., strekkende voor
van de straat tot achter aan de heining van het huisje van Bruijn van der Dussen met conditie dat Jacob
Jansz. schuitvoerder zal vermogen zo lang hij of Pouwels Prins beiden in levende lijve zijn de mis van zijn
paard te leggen voor dit erf, maar als een van hen beiden sterft, dat het dan dood en teniet zal zijn, (oude
decreetbrief van 02-09-1628), voor 25 gld in gereed geld.
25. 06-09-1631. Claes Thijsz. cuijper verkoopt Crijn Cornelisz. metselaar een huis en erf gelegen in
Tielman Oem Danielsteeg, belend N Bouwen Claesz. en Z het huis van Gerrit Dircksz. Breroe, strekkende
voor van de straat tot achter aan in ‘s-heren steeg, voor 175 gld, waarvan 20 gld gereed en voorts in
termijnen van 20 gld per jr, belast met 1 st per jr tbv onbekend.
25v. 10-09-1631. Nicolaes Pesser baljuw te Rhoon borg voor de voldoening en betaling van alzulke
gemenelands middelen als Adriaen Cornelisz. de Geus op de a.s. verpachting van de gemenelands
middelen van 01-10 a.s. binnen dezer stede zal komen te pachten.
25v. 12-09-1631. Wouter Pietersz. Cnol, Jan Fransz. den Bruijcker, Adriaen Molswijck burgers dezer
stede en ordinaire pachters van de gemenelands middelen borg voor Jan Cornelisz. Pick wonende
Haerlem voor alle gemenelands middelen als de voorsz. Pick op 01-10 a.s. zal komen te pachten te
Haarlem tot een bedrag van 80.000,00 gld.
26. 12-09-1631. Wouter Pietersz. Cnol en Jan Fransz. de Bruijcker zijn borg voor Lucas Sentsen
Burchvliet wonende Brielle voor alzulke gemenelands middelen als de voorsz. Burchvliet op 01-10 a.s.
over de steden van Brielle, Heenvliet en Geervliet alsmede de landen van Flakkee, voor een bedrag van
12.000 gld. zal komen te pachten.
26v. 13-09-1631. Joan van Ophoven curator van de desolate geabandonneerde boedel en goederen van
Willem Gerritsz. lakenkoper verkoopt Lubbert Wolphertsz. van Vollenhoven een huis en erf met een
enkele lijnbaan voor hetzelfde huis gelegen omtrent de Korte Vest dezer stede, belend Z een afgeschoten
keukentje en N het huis van Hendrick Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan Pieter
Willemsz., voor 52 gld door de koper aan Dirck Ariensz. Ouwerkerck betaald over afkoop van de
custingbrief van de voorsz. Willem Gerritsz. koop.
27. 12-09-1631. Op verzoek van Dingeman van Boshuijsen als last hebbende van Adriaen Christiaensz.
van Rhijn man en voogd van Maria Aldertsdr. Muijs (van Holij) en Liedewij Muijs (van Holij) weduwe van
Mr Dirck van Melissant hebbende transport van Claes Bastiaensz. metselaar van 01-07-1628 impetrant
van zeker vonnis van namptissement van 15-03-1631 door hem voor het gerecht alhier geobtineerd tlv de
weduwe van Cornelis Jansz. Tempel wonende Brielle mitsgaders Pieter Cornelisz. Cleijn bode tot
Ouderschie als erfgenaam van het kind van de voorsz. Tempel uit kracht van hetzelfde vonnis verkoopt in
het openbaar een huis en erf gelegen in de Oostmolenstraat over de Raem, belend W de baan van Pieter
Leendertsz. schrijnwerker en O de gemene gang die deze koper mede mag gebruiken, strekkende voor
van de straat tot achter aan Soetgen Thonisdr. weduwe Jan Bouwensz. Koper Sijmon Claesz. metselaar
voor 200 gld, te betalen 120 gld gereed en voorts in termijnen van 36 gld per jr.
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27v. 26-09-1631. Adriaen Molswijck als borg voor of met Cornelis Pietersz. Couwenhoven, Pieter
Cornelisz. de Haen, Willem Cornelisz. Bilderbeeck allen wonende Leiden of Samuel Govertsz. van der
Muijr wonende ‘s-Gravenhage voor de gemenelands middelen tezamen of elk van hen in het bijzonder zo
binnen Delft als ‘s-Gravenhage voor de termijn ingaande een oktober a.s, tot een bedrag van 60.000
gulden.
28. 27-09-1631. Dirck Niesen koopman alhier verbindt een huis en erf gelegen over de Haven genaamd
Cleijenburch daarin hij woont, belend N Nicolaes Vermeulen burgemeester en Z Maertgen Jansdr.
weduwe Jan Crijnenz. door schepenen getaxeerd op 1000 gld, een obligatie tlv een maasschipper
genaamd Joris Harmensz. groot 800 gld, een ordonnantie tlv de ontvanger Jan van Eijck te Rotterdam
groot 405 gld, de navolgende porties scheeps 1/32 part in 3 boeierkens onder bewind van Pieter
Maertensz. tot Saenredam voor 150 gld, 1/10e in een haringschip tot Vlaardingen daarop stierman is
Huijch Cornelisz. onder beleid van Jan Joachimsz. Oudaen waard 150 gld, 1/32 in een noordvaarder,
schipper Watge Lieues tot Amsterdam op 85 gld, 1/64 in een koopvaardijschip onder beleid van Jacob
Edes daar schipper op is Claes Jansz. te Waterland op 50 gld tezamen 4580 gld tbv David van der Kerck
koopman wonende Amsterdam vanwege zekere borgtocht voor de voldoening van hetgeen volgens zeker
compromis van 30-08-1631 gepasseerd voor notaris Nicolaes Jacobsz te Amsterdam berustende en te
zijnen laste uitgesproken zou moeten worden.
29. 27-09-1631. Dirck Niesen verkoopt Pieter Niesen brouwer zijn broer de helft van een taanhuis en erf
gelegen op de Nieuwe Erven in de Vergroting gelegen bij de Hoofdpoort, belend W de weduwe van Gerrit
Hartich en O de timmerwerf van Jan Veen, strekkende van voren tot achter aan de Haven, daarvan de
koper de wederhelft bezit, voor 450 gld.
29. 27-09-1631. Dezelfde verkoopt dezelfde de volgende parten scheeps als 2 ½ net in de buis van
Baerthout Cornelisz., 2 ½ net van Huijbrecht Cornelisz., 2 netten van Cornelis Meulenaer, 1 net van Jacob
Gerritsz. Cool, 1 net van Louris Daenen, 1 ½ net van Adriaen Cornelisz. Dogge, 1/24e part in het schip
van Joris Jorisz. Coij, 4 netten van Leendert Jansz. Bont, 5 netten van Huijch Cornelisz. tot Vlaardingen
en 2 netten in Dirck Stolck. Hij verbindt dit voor het compromis van 06-06-1631 en de uitspraak van
Alewijn Hendricksz., Pieter Bonstoe en Willem Brasser van 05-07-1631. Totale koopprijs niet vermeld.
29v. 11-10-1631. Baerthout Warnaertsz. scheepstimmerman verkoopt Dirckgen Pietersdr. weduwe van
Arend Crijnenz. een huis en erf gelegen in de Gooistraat genaamd de Wildeman, belend Z de weduwe
van Jan Willemsz. van Haerlem en N Lambrecht Harmensz. kleermaker, strekkende voor van de straat tot
achter aan het erf van de weduwe van Jan Cornelisz. kaaskoper, (oude waarbrief van 09-05-1592), voor
900 gld, waarvan 100 gld gereed en voorts in termijnen van 30 gld per jr. Verkoper als principaal en Pieter
Bonstoe burgemeester en Maerten Sluijs oud burgemeester dezer stede vrijen en waren dat het huis en
erf niet anders is belast dan met 36 st min 1 oortgen per jr, daarvan de Kerk dezer stede 7 ½ groot, St
Annen zusterhuis 30 st en Jacob Maertensz. zoon van Maertgen Corsdr. 2 st. Penningborgen Annetgen
en Machtelt Pietersdr. bejaarde dochters, zusters van de koopster.
30v. 12-01-1631. Crijn Cornelisz. gewezen weduwnaar van Maritgen Cornelisdr. (Koeijen) ter eenre en
Cornelis Pietersz. Brouwer grootschipper en Jujaen Leendertsz. Koeijen oom en oudoom respectieve,
beiden als voogden over Cornelis Crijnenz. oud 19 jr door Crijn Cornelisz. aan Maritgen Cornelisdr.
geteeld ter andere hebben een overeenkomst gesloten betreffende de vaderlijke en moederlijke goederen
door Maritgen Cornelisdr. nagelaten. Crijn Cornelisz. zal zijn zoon onderhouden tot mondigen dage of
eerder huwelijken state alsmede een uitzet verstrekken bij mondigen dage en dan betalen 435 gld.
Tevens zal hij behouden het nieuwe huis en erf gelegen op de Dam, belend W het huis en erf van zalr
Cornelis Joppensz. Vlam en O Gerrit de Meulen, daarvan de vader de huur zal trekken totdat Cornelis
Crijnsz. mondig is of eerder huwelijk en te versterven als Cornelis Crijnsz. voor mondigen dage of eerder
huwelijk komt te overlijden op deszelfs naaste bloedverwanten en erfgenamen ab intestato van
moederszijde daarvan dat dezelfde gekomen zijn, behoudelijk dat de portie van Maritgen Cornelisdr. (de
jonge) het voorsz. weeskind zalr moeders zuster zal komen op haar kinderen, mits dat dezelfde Maritgen
Cornelisdr. daarvan de lijftocht zal ontvangen haar levenlang, zonder dat zij of haar man de lijfrocht zal
mogten belasten of bezwaren, zoals breder blijkt uit het testament van Crijn Cornelisz. en Maritgen
Cornelisdr. van 08-09-1624, waar tegen Crijn Cornelisz. alle verdere roerende en onroerende goederen
van de boedel zal behouden.
31. 07-11-1631. Dirck Claeisz. Pansser raad en vroedschap dezer stede belooft het 1/16e part in het
koopvaardijschip der Croon daar schipper op is Gerrit Centen door Cornelis Cleijwech oud schepen alhier
verkocht aan Barent Isbrantsz. Half hoorn koopman te Amsterdam te vrijen en te waren en heeft de
koopsom van 500 gld ontvangen.
31v. 07-11-1631. Gelijke akte voor gelijke 1/16e part tbv Cornelis Michielsz. Blaeu en is voldaan door
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betaling van 456 gld.
32. 07-11-1631. Gelijke akte voor gelijke 1/16e part door Cornelis Cleijwech oud schepen dezer stede
door hem aan Jan Gerritsz. te Amsterdam verkocht en is voldaan van de onvermelde koopsom.
32. 08-11-1631. Abraham Dircksz. van Boshuijsen wonende alhier is schuldig aan Pieter Niesen brouwer
in de werelt een jaarlijkse losrente van 6 gld (hoofdsom 100 gld), af te lossen met de helft per jr. Waarborg
drie huizen en erven gelegen in de Vergroting in de Lange Nieustraat, belend Z het erf van Jacob
Vtenbrouck en N de weduwe van Pieter Penningh, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat.
Kanttekening 22-05-1638. Cornelis Cornelisz. cuijper als koper van de nevenstaande verbonden
hypotheek vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
32v. 10-11-1631. Thonis Jansz. timmerman (x Maertgen Doenen) wonende alhier is schuldig aan de
burgemeesters en regeerders en tbv dezer stede een jaarlijkse losrente van 7 gld 5 st6 (hoofdsom 112 gld
5 st) de penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt,
belend N de weduwe van Jacob Pietersz. en Z Joost Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter
aan de bansloot.
33. 12-11-1631. Arent Cornelisz. Meijster binnenvader van het weeshuis heeft een accoord gesloten met
de erfgenamen van Cornelis Dircksz. moutmaker te Delft wegens de voldoening en betaling van zekere
obligatie zo van kapitaal als verlopen rente van 400 gld door hem op 24-05-1628 voor Cornelis
Koeckebacker notaris te Delft verleden te weten dat hij de 400 gld zonder rente zal betalen en wel met 40
gld per jr. Waarborg zijn gage welke hij van het weeshuis jaarlijks ontvangt, daarvoor hij de weesmeesters
machtigt en autoriteit is gevende.
33v. 15-11-1631. Trijntgen Pietersdr. weduwe van Claes Cornelisz. wonende Leiden dochter en enige
erfgename van Ariaentgen Lourisdr. weduwe van Jan Goossensz. verkoopt Pieter Gerritsz. (Olmert)
schoelapper een huis en erf gelegen over de Haven, belend O het huis en erf van Willem Mourings en W
Cornelis Jansz. Hagenaer, strekkende voor van de straat tot achter aan de vest, alles volgens de twee
ongedateerde waarbrieven, voor 237 gld.
34. 18-11-1631. Nicolaes Vermeulen burgemeester dezer stede en borg voor Gerrit Jansz. Coucketer
schipper en burger dezer stede om met deze cautie te lichten alle goederen als gekomen zijn en door de
voorsz. Coucketer met zijn bootsgezellen gesalueerd zijn uit de verongelukte koopvaardijbuis mitsgaders
mede de penningen geprocedeerd van het verkochte hol of wrak, mast en rondhout. Hij belooft Mr Johan
Hasselaer schout van Texel van alle namaningen te bevrijden alles op de apostille van de rekeningen van
de Grafelijkheid van Holland van 14-11-1631.
34. 20-11-1631. Joan van Ophoven als curator over de boedel en goederen van zalr Dieuwertgen
Pietersdr. weduwe van Bartelmees Cornelisz. reizende bode door de schepenen dezer stede
gauthoriseerd verkoopt Dingeman Lodewijcksz. van Boshuijsen 160 gld custingpenningen begrepen in de
bezegelde custingbrief van 02-08-1631 tlv Neeltgen, Jannetgen en Beatrix Lourisdr., haar borgen en
verbonden hypotheek, te betalen in termijnen van 26 gld per jr, voor 106 gld in gereed geld ontvangen.
35. 27-11-1631. Pieter Gerritsz. Oolmaert wonende alhier is schuldig aan Evert Pietersz. mede wonende
alhier 200 gld wegens geleend geld, de penning 16 of 12 gld 10 st per jr. Waarborg een huis en erf
gelegen over de Haven, belend O het huis van Willem Mouringsz. en W Cornelis Hagenaer, strekkende
voor van de straat tot achter aan de Vest. Kanttekening 19-11-1661. Pieter Gerritsz. Oolmaert vertoont de
originele rentebrief die afgelost is.
35v. 29-11-1631. Cornelis Pietersz. schoenmaker als lasthebber van Jacob Ariensz. schoenmaker zijn
huisvrouwen bestevader op heden onder het zegel dezer stede gepasseerd verkoopt Claes Jacobsz. Cool
schoenmaker zekere looituin en erf gelegen bezijden het Pesthuis dezer stede, belend O de koper zelf en
W het Pesthuis voornoemd, (oude waarbrief van 08-05-1610, waarbij het huis door Jan Jacobsz. de Recht
opgedragen is), belast met 6 gld 11 st 4 p per jr tbv dezer stede de penning 16, voor 157 gld 10 st.
36. 29-11-1631. Maertgen Lucasdr. lest weduwe en boedelhoudster van Leendert Jacobsz. den Boer
verkoopt Grietgen Pietersdr. weduwe Adriaen Crijnenz. (Heerman), Annetgen Pietersdr. en Machtelt
Pietersdr., beiden bejaarde dochters, allen kinderen en erfgenamen van Pieter Pietersz. van Dijck en
tezamen vervangende Leentgen Thonisdr. nagelaten weeskind van Maertgen Pietersdr, (van Dijck) haar
mede erfgenamen een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend Z
Pouwels Jansz. schipper en N Cornelis Leendertsz. Weuijster, strekkende voor van de straat tot achter
aan de bansloot, belast met 3 gld 10 st per jr tbv het Gasthuis dezer stede, voor 85 gld.
36v. 29-11-1631. Maertgen Lucasdr. lest weduwe en boedelhoudster van Leendert Jacobsz. den Boer is
schuldig aan de gemene erfgenamen van zalr Pieter Pietersz. van Dijck een jaarlijkse losrente van 6 gld 5
st, te lossen met 25 gld per jr en ook af te lossen bij de verkoop van het na te noemen huis. Waarborg een
huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Adam Vinck en Z Egbert Cornelisz., strekkende voor van
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de straat tot achter aan de bansloot.
37. 02-12-1631. Maerten Cornelisz. Blockmaker schipper en Abraham van Cleeff koopman en
jegenwoordig schepen dezer stede beloofden de koopvaardijschuit genaamd den Daniel groot 60 last
door hem aan Pieter de Reemer koopman te Rotterdam verkocht te vrijen en te waren en de koopsom van
3342 gld in gereed geld te hebben ontvangen.
37v. 06-12-1631. Grietgen Pietersdr. weduwe en boedelhoudster van Mr Thomas Cementarius rector van
de Latijnse school verkoopt Meijnsgen Joostendr. weduwe Gerrit Tijssenz van Gelder en Joan van
Ophoven elk de helft van een huis en erf gelegen in de Boterstraat beneden de Cruijsstraat genaamd de
Groenen Draeck, belend O de kinderen van Lijntgen Gerritsdr. de Moelen en N de weduwe van Jan van
Leeuwen hoedencramer, voor 340 gld, in mindering waarvan de kopers tot hun laste nemen 255 gld
custingpenningen, altemaal over lange verschenen toekomende Arie Jacobsz. van der Graeff oud
burgemeester van Delft en hoge heemraad van Delfland en Joris Joostenz. op Ackersdijck, gesproten uit
de koop van het voorsz. huis en de resterende som te betalen bij de aanvaarding, te leveren bij willig
decreet.
38v. 23-12-1631. Jeremias de Bucoi lintwerker en jegenwoordig soldaat onder de compagnie van capitein
Johan de Grijse wonende voor de Raem als principaal mitsgaders Cornelis Sieren zijn huisvrouwen vader
mede wonende aldaar en Nicolaes Swargie zijn stiefvader wonende Leiden als borgen is schuldig Olivier
de Bucoi mede wonende Leiden een jaarlijkse losrente van 12 gld 10 st (hoofdsom 200 gld) de penning
16, af te lossen bij verkoop van het na te noemen huis. Waarborg een huis en erf gelegen voor de Raem,
belend O de weduwe van Mathijs Mathijsz. de Rover en W Leendert Crijnenz. weduwe, strekkende voor
van de straat tot achter aan de bansloot. Kanttekening 27-08-1640. Maertijntgen de Bucoi geassisteerd
met Sijmon Cornelisz. haar oom vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
39v. 01-01-1632. Cornelis Dircksz. van Grotelande notaris te Leiden als speciale last hebbende van
Mathijs Willemsz. van Tol couckebacker wonende Leiden gepasseerd voor Pieter Warmont notaris aldaar
van 30-12-1631 verkoopt de voogden van de weeskinderen van zalr. Eeuwout Hendricksz. Craen notaris
een bezegelde rentebrief van een losrente van 28 gld 8 st 14 p per jr tlv dezer stede de penning 18 van
01-11-1600 met verlopen rente, voor 512 gld, zijnde de volledige hoofdsom.
40. 03-01-1632. De burgemeesters dezer stede verkopen in het openbaar Annetgen Jorisdr. weduwe
Pieter Cornelisz. van der Scheij bakker een vervallen huisje en erf toebehorende Jan Ariensz. de Zeeuw
door hem aanvaard tbv degenen die daartoe gerechtigd zijn gelegen in de Doelsteeg, belend O Cornelis
Jansz. Lichthart en W Cornelis Jansz. Broer, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
dezelfde Broer, voor 34 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
40.v 03-01-1632. Joan van Ophoven als geauthoriseerd zijnde door de heren van de gerechte volgens de
akte van 01-11-1631 verkoopt Joris Maertensz. engelsman een huisje en erf toebehoord hebbende Jan
Willemsz. zeevarende man gelegen over het Heilige Geest turfhuis dezer stede en N Claes Bastiaensz.
en Z ‘s-heren steeg en O de koper, voor 130 gld, te betalen mei as. 1631 1/3e en in mei 1633 en mei 1634
elk 1/3e, te leveren bij willig decreet.
41. 10-01-1632. Fransgen Cornelisdr. weduwe van Hendrick Cornelisz. Kesa verkoopt Hendrick Dircksz.
(Smaeldingh) pottenbakker een huis en erf gelegen over de Haven, belend ZO het huis van Pieter Claes
Jonasz. oud burgemeester en NW het huis van zalr Adriaen Willemsz. van der Elst, strekkende voor van
de straat tot achter aan dezer stede erven, voor 1300 gld, waarvan hij 200 gld onder zich houdt tegen
rente de penning 16 of 12 gld 10 st per jr te lossen met 50 gld per jr en het restant of 1100 gld te lossen
met 60 gld per jr.
42. 31-01-1632. Jan van Ophoven als bij de heren van de gerechte geordonneerde curator over de
geabandonneerde boedel en goederen van zalr. Jacob Lambrechtsz. (Haga) verkoopt aan de
burgemeesters dezer stede ten behoeve van de stad Schiedam een lijnbaan gelegen in het Susterhuis op
de Achterweg, zijnde het 1e en 2e erf in 1595 uitgegeven, belend aan de ene zijde zekere sloot van het
weeshuis en aan de andere zijde het 3e erf, voor 100 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig
decreet.
42v. 04-02-1632. Aechgen Bastiaensdr. weduwe en boedelhoudster van Arie Cornelisz. geassisteerd met
Huijch Ariensz. haar zoon is schuldig aan Dirck Dircksz. Blanckert 100 gld wegens geleend geld wegens
reparatie van het na te noemen huis en erf tegen de penning 16 en het resterende bedrag na overlijden
van Aechgen Bastiaensdr. Waarborg het huis en erf gelegen op de Schie, belend W Dirck Dircksz.
Blanckert voorsz. en O de Prinsestraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Cornelis
van Oijen.
43. 16-02-1632. Jan Dircksz. lijndraaier wonende alhier is schuldig aan Jan Fransz. de Bruijcker een
losrente van 2 gld 7 st 8 p per jr (hoofdsom 38 gld) de penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen aan
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de westzijde van het Broersvelt, belend Z Jacob Jansz. vleeshouwer en N het erf van Jan Jorisz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot.
44. 21-02-1632. Joris Nieupoort als geordonneerde curator over de verlaten boedel en goederen van zalr.
Maertgen Corssendr. weduwe Pieter Gerritsz. Blick verkoopt in het openbaar Maerten Dircksz. varende
man een huis en erf gelegen op het Einde achter op de Haven bij de Hoofdbrugge, belend O het huis van
de erfgenamen van de weduwe van Arie Pietersz. Blick en W de weduwe van Marinus Willemsz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Hendrick Joostenz., voor 230
gld, waarvan 50 gld gereed en voorts in termijnen van 24 gld per jr, te leveren bij willig decreet.
P)enningborgen Jacob Pietersz. Poth glaesmaker en Cornelis Gerritsz. houffsmit.
44v. 28-02-1632. De burgemeesters en regeerders dezer stede verkopen Ariaentgen Crijn Looijen
weduwe van Arie Isbrantsz. Vogelaer een huisje en erf gelegen in de steeg achter de Teerstoof,
toebehoord hebbende Maritgen Jansdr. weduwe Crijn Dircksz. Loij en door dezelfde verlaten, belend N de
koopster en Z Cornelis Dircksz. Sorch, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Abraham
van Cleeff, voor 50 gld te betalen op 08-12-1632 en 1633 elk de helft. Borg Joris Ariensz. Banck als borg
en mede principaal, te leveren bij willig decreet.
45v. 28-02-1632. Hugo Anthonie van Delff voor hem zelve en als procuratie hebbende van Adriaen de
Coningh inwoner van Sevilla in de parochie van Sta Maria La Maijden op 05-03-1631 door hem tot Calis
verleden voor Diego de Sotto notaris aldaar ons schepenen copie vertoond door Sijmon Ruttens notaris te
Amsterdam uit het spaans vertaald beloofd het jacht genaamd St Anthonis door hem aan Jan Noorwits
van Rotterdam tbv Pieter en Abraham Woltrincx kooplieden te Amsterdam verkocht te vrijen en waren en
de koopsom van 1200 is betaald.
46. 05-03-1632. Adriaen Dircksz. (Bol) koperslager burger dezer stede belooft als contra-borg en mede
als principaal Bruno van der Dussen te bevrijden van de borgtocht van 167 gld 8 st van de verdiende
maandgelden van zalr Hendrick Oliviersz. van Weerdt uitgevaren met het wapen van Delft daar voor hij
Van der Dussen benevens het ontvanger der soldij penningen hem zelve ter Oost-Indische kamer van
Delft heeft gesteld en verbonden voor Pieter Engelen van Pernis wonende alhier op het Hooft daar in
onder zekere conditie van enige restitutie geinstitueerd zijnde. Pieter Engelen mede compareerde
beloofde Adriaen Dircksz. van deze borgtocht te bevrijden.
46v. 05-03-1632. Geertgen Hendricksdr. weduwe en boedelhoudster van Cornelis Cornelisz. van der
Vinck cuijper alhier is schuldig aan Abraham Barentsz. lijndraaier wonende Delft een jaarlijkse losrente
van 5 gld (hoofdsom 100 gld) de pennning 20. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Markt achter het
Stadhuis dezer stede, belend O Andries Gerritsz. Hissingh smid en W Barbara Foppendr., strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis van dezelfde Hissingh. Kanttekening 16-07-1635 Geertgen
Hendricksdr. vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
47. 06-03-1632. Joan van Ophoven verkoopt Meijnsgen Joostendr weduwe Gerrit Thijsz. van Gelder de
helft van een huis en erf gelegen in de Boterstraat beneden de Cruijsstraat genaamd de Groene Draeck
zoals aan hem verkoper voor de ene helft en haar koopster voor de wederhelft op 06-12-1631 door
Geertgen Pietersdr. weduwe Mr Thomas Cementarius rentmeester van de latijnse school is opgedragen,
belast in zijn geheel met 255 gld custingpenningen toekomende Arend Jacobsz. van der Graeff oud
burgemeester van Delft en Joris Jansz. op Ackersdijck die koopster tot haar last neemt en de verkoper
daarvan bevrijdt en Ophoven handelend als gewezen curator over de boedel en goederen van Willem
Gerritsz. lakenkoper zalr als het recht van deze hebbende draagt Meijnsgen Joostendr op een rentebrief
van 3 gld per jr losbaar de penning 14 van 22-01-1600 met verlopen en onbetaalde rente van dien, breder
volgens dezelfde rentebrief door Philips Jansz. bootsgezel voor schepenen dezer stede gepasseerd en
daarvoor speciaal verbonden zijn huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, alles voor 150 gld boven de
belasting in gereed geld ontvangen.
48. 13-03-1632. Lubbert Wolphertsz. van Vollenhoven als voogd over Bouwen Jansz. innocente zoon van
Soetgen Thonisdr. weduwe van Jan Bouwensz. verkoopt David Hensdricksz. Hartentvelt een huis en erf
gelegen op de Verbrande Erven, belend W Pieter Leendertsz. schrijnwerker en O zekere gang daardoor
de koper een uitgang heeft, oude waarbrief van 15-04-1617, voor 400 gld, te betalen met 20 gld per jr. De
voorsz. custingbrief zal door adsignatie en overwijzing van de verkoper worden gemaakt op Fijtgen
Pietersdr. weduwe Jan Hendricksz. smid in voldoening van de andere custingbrief die zij op hetzelfde huis
sprekende heeft.
48v. 19-03-1632. Wouter Pietersz. Cnol, Jan Fredericksz. de Bruijcker en Adriaen Molswijck burgers
dezer stede en ordinaire pachters van de gemenelandsmiddelen borg voor Arres Jacobsz. de Haes
wonende Alkmaar voor de termijn ingaande 01-04-1632 voor 50.000 gld.
49. 19-03-1632. Leendert Cornelisz. Scharp wonende alhier als principaal en Pieter Leendertsz. Scharp
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zijn zoon wonende ’s-Hertogenbosch als borg en mede schuldenaar, welke beloofde de cromstevenschuit
van ouds genaamd de Vogel door Leendert Scharp aan Vrederick Ariensz. cuijper alhier verkocht, te vrijen
en te waren en zijn voldaan van de koopsom van 144 gld.
49v. 20-03-1632. Annetgen Hendricksdr. weduwe Jan Jansz. wonende binnen dezer stede als principaal
mitsgaders Thonis Jacobsz. cagenaar mede wonende alhier als borg en mede schuldenaar, welke
beloofde de kaagschuit door Annetgen Hendricksdr. aan Sijmon Wolphertsz. van Tiel verkocht, te vrijen
en te waren.
50. 20-03-1632. Nicolaes Pesser baljuw van Rhoon is borg voor Adriaen Cornelisz. de Geus wonende
alhier voor de voldoening en betaling van alle gemenelands imposten als door hem op de a.s. verpachting
van 01-04-1632 zal worden gepacht binnen dezer stede.
50v. 20-03-1632. De burgemeesters en regeerders dezer stede verkopen Dirck Claesz. Pansser raad en
vroedschap dezer stede een huis en erf gelegen in St Pieters steeg, belend Z het huis van zalr. Huijbrecht
Cornelisz. cuijper en N het huis en erf van Gerrit Dircksz. Breroe, strekkende voor van de straat tot achter
aan de straat, door de weduwe van Pieter Pietersz. Romer verlaten, voor 40 gld in gereed geld
ontvangen, te leveren bij willig decreet.
51. 20-03-1632. De burgemeesters en regeerders dezer stede verkopen Claes Cornelisz. Goethardt twee
vervallen huisjes en erven gelegen in de Pannekouckstraat, door de erfgenamen van Christiaan Carre
verlaten, belend Z ‘s-heren straat en N Willem Melchiorsz. Welhouck, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van Jan Leendertsz. dekker, voor 45 gld in gereed geld ontvangen..
51. 20-03-1632. Barber Jansdr. weduwe en boedelhoudster van Arent Meesz. metselaar verkoopt
Leendert Claesz. wonende alhier op het Groeneweegje als lasthebber van Willem Cornelisz.
Wassenburgh zoon en erfgenaam van Cornelis Willemsz. Wassenburgh gepasseerd onder het zegel
dezer stede van 12-08-1630 een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt,
belend Z de weduwe van Claes Jorisz. en N Willem Stevensz. de la Tombe, strekkende voor van de straat
tot achter aan de sloot, belast met 2 gld 12 st 8 p per jr tbv het Gasthuis dezer stede, voor 335 gld.
52. 23-03-1632. Jan Cornelisz. wolkoper meest hem onthoudende in Polen weduwnaar van Passchijntgen
Pietersdr. ter eenre mitsgaders Jan Lucasz. (de Hoij) kleermaker wonende alhier gehuwd met Lijsbeth
Jansdr. voor hem zelve en als voogd van de vier weeskinderen van zalr Pieter Jansz. hoedenmaker,
kinderen van Passchijntgen Pietersdr. bij de voorsz. Jan Cornelisz. geprocureerd en overleden alhier
delen de boedel. Jan Cornelisz. draagt over aan Jan Lucasz. nomine uxoris en de weeskinderen van
Pieter Jansz. bij provisie in mindering van de voorsz. erfenis in vrije eigendom twee huizen en erven het
ene gelegen in de Boterstraat beneden de Cruijsstraat, belend N de weduwe van Pieter Cornelisz. bakker
en Z de weduwe van Jan van Leeuwen hoedencramer, belast met 4 gld per jr en het andere in de Nieuwe
Leliestraat te Amsterdam, belend O Foppe Aggelsz. metselaar en W Pieter Centen, strekkende voor van
de straat tot achter aan de erven eerstijds toebehoord hebbende de heer van der Graeff oud
burgemeester, belast met 1100 gld. Jan Cornelisz. zal de rest van de boedel blijven bezitten en hij moet
zijn kinderen en kleinkinderen nopens haarl. moederlijke erfenis tevreden stellen.
52v. 23-03-1632. Wouter Cnol burger dezer stede, Govert Cnol en Jacob Cnol beiden wonende Delft zijn
borgen voor Pieter Carpentier wonende Rotterdam voor de voldoening en betaling van alzulke
gemenelandsmiddelen als dezelfde Carpentier binnen Brielle op de a.s. verpachting van 1 april zal komen
te pachten tot 28.000 gld toe.
53. 29-03-1632. Lodewijck Molijn bakker gehuwd met Gooltgen Gerritsdr. (van Stralen) dochter en enige
erfgename van Maritgen Jansdr. weduwe Gerrit Courten verkoopt Gerrit Thonisz. van Osch glaasmaker
een huis en erf gelegen in de Nieuwestraat, belend Z Joris Nieupoort notaris en N Pietertgen Ariensdr.
weduwe van Arent Claesz. Santman, strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz. Pietertgen
Ariensdr. De verkoper als principaal en Willem Cornelisz. Keijser metselaar alhier beloven als waarborgen
het verkochte huis en erf te vrijen en waren dat het huis niet verder belast is dan met 1 gld 10 st per jr tbv
de St Joris Doelen binnen dezer stede, voor 350 gld in gereed geld ontvangen.
54. 30-03-1632. Gillis Verboom wonende Delft is schuldig aan Arie en Claes Hendricksz. Semelaer
scheepstimmerlieden wonende alhier 924 gld wegens koop van een Altemoij genaamd St Pieter en St
Pancras, oud 12 jr, te betalen de ene helft gereed en de wederhelft over 1 jr na heden. Waarborg het
voornoemde schip. Kanttekening 06-04-1632. De huisvrouw van Gillis Verboom vertoont de originele
rentebrief die afgelost is.
54. 30-03-1632. Joris Nieupoort notaris curator over de boedel en goederen van zalr Maertgen Corsdr.
weduwe van Pieter Gerritsz. Blick als door de heren van de gerechte geauthoriseerd verkoopt Adriaen
Dircksz. Hoochmoet tresorier dezer stede 180 gld custingpenningen tlv Maerten Dircksz.zeevarende man,
deszelfs borgen en zijn verbonden huis en erf gelegen op het Eijnde achter op de Haven, te betalen in
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termijnen van 22 gld per jr volgens de brief van 21-02-1632, voor 118 gld in gereed geld onrtvangen.
55. 03-04-1632. Steven Jansz. de la Tombe verkoopt Gerrit Jansz. Verschuijr zilversmid een huis en erf
gelegen op de Markt, belend O Jacob Pietersz. van der Poth glaesmaker en W de verkoper met een huis
en erf, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de Pauw, lest gekomen van Mathijs
Jacobsz. van Holierhouck, voor 1700 gld, waarvan 350 gld gereed en voorts in termijnen van 84 gld per jr.
Penningborg Jan Jacobsz. goudsmid wonende Rotterdam.
55v. 11-04-1632. Cornelis Leendertsz. Smeer wonende Borssel in het land van Goes als principaal en
Huijbrecht Jansz. Ruijter wonende Rotterdam op de Wijnhaven zijn stiefvader als borg en beloofden het
carveelschip groot 10 last door Cornelis Leendertsz. Smeer verkocht aan Gerrit Jansz. Coucketer
wonende alhier te vrijen en te waren. De koopsom van 300 gld is ontvangen.
56. 17-04-1632. Frans Harmansz. (Olij) cuijper keurmeester van de haring verkoopt Matheus Cornelisz.
tijkwerker een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Jan Veen en W Lijsbeth Jansdr. (van
Bolversteijn) weduwe Hendrick Hartich, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, voor
390 gld, te betalen met 120 gld gereed en voorts in termijnen van 36 gld per jr. Kanttekening 11-11-1636.
Matheus Cornelisz. tijkwerker vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
56v. 17-04-1632. Reijnier de Vree kleermaker wonende alhier als speciale procuratie hebbende van
Abraham Dircksz. van Boshuijsen zijn zwager verkoopt Cornelis Gerritsz. cuijper wonende Vlaardingerambacht drie huizen en erven gelegen naast elkander op de Nieuwe Erven in de Vergroting in de Lange
Nieustraat, belend Z het erf van Jacob Vtenbrouck en N het huis van de weduwe van Pieter Pietersz.
Penningh, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren straat. Reijnier de Vree zo in privé als in
kwaliteit stelt zich borg dat het huis niet verder belast is dan met een rente van 6 gld per jr (hoofdsom 100
gld) tbv Pieter Niesen brouwer, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
57. 17-04-1632. De burgemeesters en regeerders dezer stede verkopen Maertgen Michielsdr. van
Schilperoord weduwe Abraham Cornelisz. (van der Poth) een huisje en erf gelegen in de
Pannekouckstraat, door Thomas Romboutsz. nachtwaker verlaten, belend Z een huisje van Pieter Claes
Jonasz. oud burgemeester en N de koopster, strekkende voor van de straat tot achter aan de koopster,
voor 20 gld in gereed geld ontvangen.
57v. 23-04-1632. Jannetgen Jansdr. weduwe van Andries Marinusz. van der Veer verklaart dat de
penningen geprocedeerd door verkoop van de woning en landen in de Kethel verkocht in confirmite van
het octrooi van het Hof provinciaal van 06-09-1619 in het geheel door haar en door haar kinderen genoten
zowel de hoofdsom van 4000 gld daarvan Jannetgen de lijftocht trekt als de penningen bij deze verkoop
beloofd in zulken voege dat de respectieve kopers de penningen de eerste met de laatste tot haarlieder
volkomen genoegen hebben voldaan, van welke kooppenningen getrokken en genoten hebben Marinus,
Jonas en Jan Andriesz. van der Veer elk 1800 gld en Elandt Andriesz. 1600 gld, te zamen 7000 gld. in de
verdere penningen door Jannetgen Jansdr. tot betaling en reddering harer lasten, om haar tot voorstand
van haar en haar familie daarmede te behelpen en onderhouden, zonder dat Annetgen Andriesdr. haar
dochter voor alsnog iets heeft genoten of geprofiteerd. Zij wil gelijkheid houden onder haar kinderen om
de een niet meer dan de ander te benefitien en dat na haar leven niemand enige moeite of molest zou
mogen worden aangedaan. Zij verklaart bij leven en sterven met haar kinderen over lange verdragen en
geaccepteerd te zijn dat Marinus en Jan Andriesz. (mits het overlijden en onvermogen van Jonas
Andriesz.) van haar voorsz. ontvangen penningen aan haar voorsz. zuster Annetgen Andriesdr. op haar
huwelijken staat of ten tijde van het overlijden van haar comparante zullen uitkeren elk 400 gld, makende
800 gld en dat Annetgen Andriesdr alsdan mede zou ontvangen van haar comparante of bij haar
overlijden uit haar na te laten goederen (zijnde principalijk het huis en erf daarin zij tegenwoordig woont
over de Haven ter somme van 600 gld, belopende 1400 gld), dat Eland Andriesz. aan haar comparante
zou betalen 200 gld, daarvan zij op heden reeds 150 gld heeft ontvangen, zodat haar kinderen alsdan elk
evenveel zullen hebben genoten. Zij wil dat wat zij nalaat door haar kinderen en kleinkinderen in ruste en
vrede zal worden gedeeld.
58v. 24-04-1632. Cornelis Pietersz. wonende Delft, Pieter Dierten Sevenhuijsen en Jacob Thonisz. beiden
wonende alhier als gehuwd met Trijntgen Fransdr. vervangende hun mede erfgenamen, mitsgaders
Maertgen Jorisdr. weduwe Leendert Pietersz. wonende Ouerschie, allen erfgenamen van Trijntgen
Fransdr. weduwe Pieter Dierten verkopen Jacob Gerritsz. leidekker een huis en erf gelegen op de
Raemsloot, belend O Pouwels Willemsz. en W zekere gang van Aechgen Gerritsdr., mitsgaders de
erfgens liggende achter de huisjes in de Raem gekomen van Jan Huijgensz., voor 425 gld, te betalen met
100 gld gereed en voorts in termijnen van 50 gld per jr.
59. 01-05-1632. Pieter Engelen wonende op het Hooft verkoopt Jan Cornelisz. Borst een huis en erf
gelegen op het Hooft, belend N de steenplaats en Z het huis van Allert Cleijwech, strekkende voor van de
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straat tot achter aan de boomgaard van de voorsz. Cleijwech, voor 537 gld 10 st, te betalen met 287 gld
10 st gereed die verkoper ontvangen heeft en neemt voor de voldoening van de 250 gld tot zijn last gelijke
som als verkoper als reste van zijn koop nog schuldig is aan Cornelis Cornelisz. Borst kopers broer, te
betalen in termijnen van 50 gld per jr.
59. 06-05-1632. Pieter Nibbes stierman van der Veer als principaal mitsgaders Pieter Bonstoe
burgemeester dezer stede als borg is schuldig aan de gemene reders van het buisschip daar stierman is
opgeweest Allart Joppen 2300 gld wegens koop van een buisschip genaamd de vergulde haringh
mitsgaders zijn toebehoren, te voldoen de ene helft gereed en de wederhelft over 1 jaar, van welke helft
gekort zal worden 50 gld omdat het voorsz. schip geen 24 last groot is bevonden volgens de uitspraak van
goede mannen. Waarborg het voorsz. schip.
60v. 08-05-1632. Op het verzoek van Cornelis Claesz. en de erfgenamen van Jan Hendricksz. Gorter als
beschadigde borg voor Sijmon Huijgensz. en actionem cessam hebbende van 27-04-1626, hebben in het
openbaar te koop aangeboden het huis en erf van Sijmon Huijgensz. zalr. gelegen in de Vlaardingersteeg,
belend Z de steeg lopende tot achter op de Haven en N de weduwe van Leendert Jacobsz., strekkende
voor van de straat tot achter aan dezelfde weduwe van Leendert Jacobsz. belast met 7 ½ groot per jr.
Koper Jan Claesz. (Backer) bootsgezel voor 110 gld in gereed geld ontvangen.
61. 08-05-1632. Ten verzoeke van Joris Nieupoort notaris als rentmeester van de huisarmen binnen dezer
stede als impetrant van zeker vonnis door hem voor de gerechte dezer stede geobtineerd tlv Jannetgen
Cornelisdr. de Haen weduwe Thijs Jansz. Roos cuijper van 06-09-1631 verkoopt uit kracht van het voorsz.
vonnis in het openbaar het huis en erf van Jannetgen Cornelisdr. in Jacob Rochusz. steeg, belend O Elias
Maerleveldt en W Alewijn Rochusz. bakker, strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz.
Alewijn Rochusz. Koper Coenraet Jansz. van Coesvelt voor 80 gld, te betalen 50 gld gereed, item mei
1633 20 gld en mei 1634 10 gld.
61v. 08-05-1632. Ariaentgen Dircksdr. weduwe en boedelhoudster van Roelandt van Rhee geassisteerd
met Adriaen Dircksz. Hoochmoet tresorier dezer stede haar broer en gekoren voogd verkoopt Joris
Ariensz. Banck 1/4e van een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend Z Reijnier de Vree kleermaker
en N het huis van Cornelis Barentsz. Guldeknecht gekocht door Johannes Badon, strekkende voor van de
straat tot achter aan de voorsz. de Vree, belast met 1/4e van 15 st per jr tbv de Heilige Geest alhier, voor
50 gld in gereed geld ontvangen.
62. 08-05-1632. Abraham Gerritsz. kleermaker als procuratie hebbende van Agniesgen Leenderts.
weduwe van Cornelis Hendricksz. biersteker wonende Poortugael erfgename van Jan Leendertsz. haar
broer en vervangende haar mede-erfgenamen (procuratie gepasseerd voor schepenen van Poortugaal op
gisteren), item Leentgen Leendertsdr. weduwe Frans Hendricksz. Maes schepen dezer stede alsmede
Abraham Gerritsz. en Pieter Gerritsz. Vinck beiden nomine uxoris tezamen erfgenamen van zalr.
Geertgen Gillisdr. weduwe van Jan Leendertsz. vervangende de mede-erfgenamen verkopen Isaack
Abrahamsz. kleermaker een huis en erf gelegen in de Nieuwestraat, belend Z het huis van Geertgen
Danckertsdr. weduwe Pieter Gleijnsz. en N de weduwe van Pieter Cornelisz. Lapgen, strekkende voor van
de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Geertgen Danckertsdr. toe, voor 550 gld, waarvan 100 gld
gereed en voorts in termijnen van 24 gld per jr, belast met 15 st per jr tbv het Convent van de
Cruycebroeders aldaar?.
63v. 08-05-1632. Jacob Jansz. schotsman bierkruier verkoopt Crijn Cornelisz. metselaar een huis en erf
gelegen over de Schie beneden de sluis, belend N het huis van de erfgenamen van Willem Gerritsz.
cagenaar en Z het huis van Tielman Oom Daniels, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere
steeg, belast met 28 st per jr en wel tbv de kerk dezer stede 23 st en tbv dezer stede 5 st en daarenboven
voor 250 gld, waarvan 150 gld gereed en verder in termijnen van 30 gld per jr, te leveren bij willig decreet.
64v. 08-05-1632. Cornelis Cleijwech, Maerten Willemsz. Sluijs oud burgemeester en Pieter van der Elst
Oudeman huismeesters als speciale procuratie hebbende van Evertgen Huijbrechtsdr. (van Vliet) weduwe
Cornelis Barentsz. Guldenknecht voor de ene helft en Pieter Cornelisz. wonende Alkmaar zoon van de
voorsz. Cornelis Barentsz. vervangende zijn broer voor de andere helft verkoopt Johannes Badon van
Spa uit het land van Luijck een huis en erf gelegen in de Hoogstraat, belend N de erfgenamen van Bruijn
Reijmbrantsz. en de weduwe van Barent de cuijper en Z Lubbert Wolphertsz. en de weduwe van Jan
Otten, strekkende voor van de Hoogstraat tot achter op de Nieuwe straat voor 700 gld, waarvan 100 gld
gereed en voorts in termijnen van 50 gld per jr, belast met 37 st 8 p per jr als 20 st tbv het weeshuis en 17
st 8 p tbv de Kerk dezer stede.
65v. 08-05-1632. Jan Leendertsz. wonende in de Kethel is schuldig aan Dirck Cornelisz. Buijtenwech
wonende alhier 121 gld 12 st wegens koop van een zandschuit met haar gereedschap, te voldoen met 50
gld gereed en de rest op 3 eerstkomende jaren telkens 1/3e of 23 gld 17 st 5 p.
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65v. 13-05-1632. Mr Anthonij van Rijbeeck chirurgijn van het regiment van de kolonel Morgan gouverneur
van Bergen op den Zoom is schuldig aan Southcot Waijmouth kwartiermeester van hetzelfde regiment
100 gld wegens geleend geld, te betalen over 1 jr tegen een rente de penning 16. Waarborg een huis en
erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Jan Maertensz. en W het huis van de weduwe van Gerrit
Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot.
66v. 15-05-1632. Maerten Jansz. de Helt stierman wonende Overschie verkoopt Willem Adriaensz. van
der Elst tbv Grietgen van der Elst zijn zuster de helft van een huis en erf gelegen in de Breestraat,
daarvan de koopster de wederhelft toekomt, belend O het huis van Louris Eeuwoutsz. en W de weduwe
van Cornelis Jorisz. cuijper, strekkende voor van de straat tot achter aan de Sijlsloot, voor 123 gld.
67. 15-05-1632. Pieter van der Elst verkoopt Rogier van der Houven baljuw dezer stede 2/3e van een huis
en erf gelegen op de Dam, belend NW Claes Jansz. Muijs cuijper en ZO Cornelis Cleijwech brouwer,
strekkende voor van de straat tot achter aan de middelgevel van de voorsz. Cleijwech, twee oude brieven
de ene van 13-06-1609 en de andere van 23-06-1623, voor 486 gld 13 st 6 p, waarvan 80 gld gereed en
voorts in termijnen van 26 gld 13 st 6 p per jr.
67v. 15-05-1632. Maerten Pietersz. wielmaker en Willem Jansz. schoemaker beiden wonende Delft als
executeurs van het testament van zalr Jacob Ariensz. schoemaker mitsgaders Pieter Bonstoe
burgemeester dezer stede, Adriaen Florisz. Nagel, Sebastiaen Pesser als voogden over de weeskinderen
van Gerrit Jacobsz. schoemaker (x Aeltgen Goossens) tezamen vervangende en hen sterk makende voor
de voogden van de andere kindskinderen en erfgenamen van de voorsz. Jacob Ariensz. verkopen Claes
Biermans een huis en erf gelegen op het Korte Groeneweegje, belend N de uitgang van het Pesthuis en Z
de looituin van de voorsz. erfgenamen gekocht door Jan Wilemsz. Veen, strekkende voor van de straat tot
achter aan Gillis Lambrechtsz. leertouwer, voor 425 gld, waarvan 120 gld gereed en voorts in termijnen
van 36 gld per jr. Penningborg Cornelis Cleijwech. Kantekening 15-10-1640 Claes Biermans vertoont de
originele rentebrief die afgelost is.
68v. 15-05-1632. Dezelfden verkopen Jan Willemsz. Veen een looituin met huis en erf gelegen in de
Raem of Korte Groeneweegje, belend N het huis gekocht door Claes Bierman en Z de Raemsloot,
strekkende voor van de straat tot achter aan Gilles Lambrechtsz. leertouwer, voor 416 gld, waarvan 120
gld gereed en voorts in termijnen van 36 gld per jr. Penningborg Hans Jacobsz. wonende bij het Gasthuis.
Kanttekening 15-06-1650 Pieter Sijmonsz. vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
69. 15-05-1632. Jan Thonisz. Ouerschie oud schepen dezer stede verkoopt Jan Dircksz. molenaer een
huis en erf gelegen over de Schie in de Conincxstraat, belend O de kinderen van Leendert Jansz.
Spierincxhouck en W de kinderen van Doom Jansz. schuitvoerder, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Doelsloot, belast met 6 st per jr tbv dezer stede, voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
69v. 22-05-1632. Vranck Joppenz. verkoopt Trijntgen Ariensdr. weduwe Pieter Jansz. Schieveen een huis
en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Arie Ariensz. en W Bancras Ariensz. metselaar, strekkende
voor van de straat tot achter aan de Schie, voor 1250 gld. te betalen met 800 gld gereed en voorts in
termijnen van 100 gld per jr. Oude brief van 12-05-1631.
70. 22-05-1632. Joris Jansz. Vlamingh schipper alhier verkoopt Goossen Cornelisz. schepen dezer stede
alle gage en vrachtloon die hij in de tegenwoordige zomer of zolang hij in dienst zal zijn met zijn
damloperschuit aan het gemene land zal komen te verdienen om door de voorsz. Goossen Cornelisz.
ontvangen te worden ter goede rekening van hetgeen deze van hem is competerende volgens het verlij
van de weeskamer gedaan en op zijn comparants huis en erf gelegen in het Broersvelt verzekerd. Hij
verzoekt de ontvanger en alle anderen die het zou mogen aangaan de betaling aan de voorsz. Goossen
Cornelisz. onder zijn kwitantie te doen.
70v. 29-05-1632. Bruno en Cornelis van der Dussen voor 1/3 en Barent van der Elst mede voor 1/3e
verkopen Pieter Ariensz. pottenbakker 2/3e parten van een teerstoof en potterie gelegen over de Schie,
belend Z Dirck Claesz. korenmeter en N de Mennonisten Germeente, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Dieffhouck, daarvan koper het resterende 1/3e part zelf toekomt, voor 400 gld, te betalen op
02-04-1633 met de rente de penning 16, ingegaan 02-04-1632 en de koper belooft bovendien dadelijk 50
gld te betalen voor de verkopers portie van teer, koperen ketel en gereedschappen van dien, belast met
10 st per jr tbv onbekend.
71v. 29-05-1632. Joris Nieupoort notaris alhier als op 24-11-1631 door de heren van de gerechte
geordineerde curator over de geabandonneerde boedel en goederen van zalr. Maertgen Ariensdr. die
weduwe was van Leendert Willemsz. alias Lange Leen verkoopt Claes Pietersz. metselaar een huis en erf
gelegen op de Dam, belend W Willem Jansz. Bontgen en O het huis van Huijch Sijmonsz., strekkende
voor van de straat tot achter op de Haven toe, voor 245 gld, waarvan 100 gld gereed en voorts in
termijnen van 36 gld per jr, te leveren bij willig decreet.
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72. 29-05-1632. Cornelis Vosch kleermaker wonende ‘s-Gravenhage enige erfgenaam van Geertgen
Hendricksdr. in haar leven huisvrouw van Pouwels Jorisz. timmerman verkoopt Claes Gijsbrechtsz. (van
der Plaets) schoemaker een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend N Engebrecht Joostenz. cuijper
en Z Pouwels Jorisz. strekkende voor van de straat tot achter aan Engebrecht Joostenz. toe, voor 125 gld
in gereed geld ontvangen.
72v. 29-05-1632. Dezelfde Cornelis Vosch handelend als gemeld verkoopt Pieter Cornelisz. Decker een
huis en erf met lijnbanen gelegen in het Groene Weegje, belend O het huis van Pouwels Jorisz.
voornoemd en W de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, voor 125 gld in
gereed geld ontvangen.
73. 11-06-1632. Pieter Lievensz. van Dijck zeevarende man gehuwd met Maritgen Pietersdr. weduwe
Bastiaen Hendricksz. Blaes is geaccordeerd met Pieter Claes Jonasse burgemeester dezer stede en Jan
Hendricksz. Hogendorp als erfgenaam van Machtelt Jansdr. de Bruijn geprefereerde crediteuren van de
boedel van Betgen Cornelisdr. weduwe van Claes Crijnsz. nopende cassatie van de rentebrief pro resto
425 gld hoofdsom met rente door Maertgen Pietersdr. zijn vrouw op 11-07-1626 verleden wegens koop
van een huis en erf van Betgen Cornelisdr. voornoemd gelegen op de Achterweg en hij draagt over aan
de voornoemde geprefereerde crediteuren in mindering van dien 332 gld custingpenningen die hij
comparant uit kracht van het bewijs van zijn huisvrouw moet ontvangen van Maerten Maertensz. als koper
van het huis en erf van zalr Pieter Goossensz. gelegen in de Lange Kerkstraat, daarvan mei 1632 6 gld is
verschenen en voorts op termijnen van 30 gld per jr volgens de brief van 11-02-1629 en de preferentie
van hetzelfde huis op 18-04 voor de gerechten alhier gehouden en hij verklaart ter voldoening van het
casseren van de voorsz. brief schuldig te zijn aan de geprefereerde crediteuren van zalr Betgen
Cornelisdr. 520 gld die hij belooft te voldoen met termijnen van 20 gld per jr. Waarborg zijn huis en erf
gelegen op de Lange Achterweg, belend N Cornelis Jacobsz. ‘t vroetwijf cuijper en Z de Gasthuissteeg,
strekkende voor van de straat tot achter aan de gemene gang komende in de bansloot.
74v. 12-06-1632. Willem Cornelisz. den Bouff gehuwd met Maertgen Jacobsdr. weduwe van Cornelis
Ariensz. Munnick verkoopt Cornelis Thijsz. (Roos) stierman een huis en erf gelegen op de Hoogstraat op
het Eijnde, belend O het huis van Maerten Willemsz. Sluijs en W Willem Willemsz. Backer schipper,
strekkende voor van de straat tot achter aan de schuur van Jan Ariensz. Cox, voor 782 gld in voldoening
van welke som koper tot zijn laste neemt gelijke som van Jan Ariensz. Cocx volgens de oude custingbrief
door Cornelis Ariensz. Munnick op 02-01-1621 verleden, te betalen met termijnen van 38 gld.
75. 17-06-1632. Pieter Govertsz. schipper burger alhier als principaal mitsgaders Jacob Alewijnsz.
koopman en Crijn Cornelisz. Coningh oud schipper mede binnen dezer stede woonachtig elk voor de helft
als borgen is schuldig aan Dirck Gillisz.van Eijckenduijnen wonende in de Houttuinen buiten Delft 1400
glds neffens twee rozenobels tot verering van verkopers huisvrouw wegens koop van een nieuw
carveelschip gelijk het tegenwoordig van stapel is gelopen en hem geleverd, te betalen met 466 gld 13 st
5 p zijnde 1/3e gereed, 1/3e part een maand na Delftse kermis 1633 en de rest op dezelfde tijd in 1634
tegen een rente de penning 16, met waarborg het voorsz. schip.
76. 19-06-1632. Cornelis Ariensz. weduwnaar van Maritgen Jorisdr. Knapper voor de ene helft en Joost
Jansz. Voocht vervangende Arij Jansz. Gorter als voogden over de voorsz. Maritgen Jorisdr. kinderen
geprocureerd bij Willem Jansz. Gorter haar 1e man voor de andere helft verkopen Dirck Vranckenz. van
Naeltwijck een huis en erf met 2 bargen gelegen in de Boterstraat, belend N Cornelis Maertensz.
zeevarende man en Z het andere huis van deze boedel gekocht door Brechjen Jansdr., strekkende voor
van de straat tot achter aan de Schie, voor 1025 gld, waarvan 200 gld gereed en verder in termijnen van
50 gld per jr.
77. 19-06-1632. Cornelis Ariensz. en Joost Jansz. handelend als gemeld verkopen Brechgen Jansdr.
weduwe Jan Hendricksz. Gorter een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend Z Cornelis Maertensz.
Bommelooshoetgen en N het andere huis van deze boedel gekocht door Dirck Vranckenzn. van
Naeltwijck, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, voor 575 gld, waarvan 125 gld gereed
en voorts in termijnen van 50 gld.
77v. 21-06-1632. Arij Arijensz. Penningh stierman verkoopt Jacob Hendricksz. Bolderman een vervallen
huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend Z de gang van Thiel Pietersz. en N de gang van Arij Jansz.
beiden zeevarende lieden, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, belast met 5 groot
tbv onbekend, voor 20 gld.
78. 26-06-1632. Maritgen Danielsdr. weduwe van Joris Jacobsz. Oosterbaen mitsgaders Lijsbeth Jorisdr.
als procuratie hebbende van Huibrecht Willemsz. Borsselaer haar man gepasseerd onder het zegel dezer
stede van 06-05-1632 en Ocker Rochusz. (Corpershouck) bakker gehuwd met Ariaentgen Jorisdr.
tezamen vervangende Daniel Jorisz. grootschipper uitlandig, kinderen en erfgenamen van Joris Jacobsz.
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Oosterbaen verkopen Jacob Jansz. Delfshaven 1/8e van een huis en erf met lijnbaan gelegen teijnde de
Lange Kerkstraat, belend O de tuin of erf van Leendert Bastiaensz. en W de bansloot en de lijnbaan
belend O de lijnbaan van Bastiaen Bastiaensz. en W de lijnbaan van Sijmon Cornelisz. Bouman en Claes
Bastiaensz., strekkende voor van de straat of kerksloot tot achter aan de teerstoof van de voorsz. Bouman
en 1/8e van alle porties scheep, geslagen want, hennip, slingengelt bij de baen, bij de schepen en alles
dat bij het huis en de baan behoort, voor 3000 gld te betalen de helft gereed en de andere helft mei 1633,
alsmede alles dat de voorsz. Joris Jacobsz. zalr benevens de verdere paricipanten op alles alsnog
schuldig waren (oude brief van 26-10-1624).
79. 03-07-1632. Ten verzoeke van Aeltgen Joppendr. weduwe Gerrit Gerritsz. molenaar impetrante van
zeker vonnis bij haar voor de gerechte dezer stede geobtineerd tlv Maritgen Willemsdr. weduwe Thonis
Ariensz. Vijff sluijsen van 03-04-1632, waarbij het na te noemen huis en erf executabel werd verklaard
verkoopt in het openbaar aan Maritgen Willemsdr. een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart
in het Broersvelt met een vrije gang aan de zuidzijde gelegen en Z Jacob Gerritsz. de Munnick en N het
huis van Joris Willemsz. Goijer, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, belast met 3 gld
2 st 8 p (hoofdsom 50 gld) de penning 16 tbv het Gasthuis dezer stede. Koopster Aeltgen Jansdr. weduwe
Pieter Pietersz. de Buoir boven de opstal voor 460 gld, te betalen 200 gld gereed en voorts in termijnen
van 40 gld per jr, te leveren bij willig decreet.
80. 03-07-1632. Warnaert Baerthoutsz. verkoopt Andries Gerritsz. Hissing smid de helft van een huis en
erf gelegen op de Verbrande Erven, belend N Lodewijck Molijn bakker en Z de weduwe van Wouter
Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan zeker huisje van de verkoper, zoals door hen
tezamen gekocht op 02-02-1630, voor 175 gld die koper op rente behoudt tegen de penning 16 per jr,
belast met de helft van 2 opstallen de ene van 8 st 4 p tbv de kerk dezer stede en de andere van 5 st 4 p
beide per jr te ontvangen door iemand te Vlaardingen.
80v. 06-07-1632. Annetgen Sijmonsdr. bejaarde dr geassisteerd met Leendert Pietersz. haar oom en
gekoren voogd verklaart dat Fijtgen Pietersdr. zalr (x Jan Heijndricxsz, smid) haar moeije bij haar
testament op 12-01-1614 voor schepenen alhier gepasseerd heeft bepaald dat alhetgeen Ariaentgen
Pietersdr. haar zuster (van Fijtgen Pieters) van haar zou komen te erven te gelde gemaakt moest worden
en ter weeskamer belegd, waarvan Ariaentgen het vruchtgebruik zou genieten en de eigendom aan haar
kinderen. Zij is het enig kind van Ariaentgen Pietersdr. De erfenis is echter zeer gering en zij wil dat haar
moeder de beschikking krijgt over het volledige erfdeel en doet te harer behoeve afstand van de blooteigendom. Leendert Pietersz. voornoemd wonende in de Lange Kerkstraat stelt zich borg voor het lichten
van de erfenis door Ariaentgen Pietersdr.
81v. 09-07-1632. Claes Claesz. smid wonende op de Dam is schuldig aan Annetgen Claesdr. zijn zuster
70 gld, welk bedrag hij enige jaren geleden vanwege zijn zuster heeft ontvangen van Cornelis Jacobsz.
van Vlaerdingen als borg voor Jacob Cornelisz. Goetijt, terug te betalen binnen 1 jr na heden.
81v. 13-07-1632. Joan van Ophoven gezworen klerk ter secretarie is met de schepenen gegaan naar het
huis van Pieter Niesen brouwer alhier en heeft ivm zijn absentie zijn huisvrouw in de naam en vanwege
Dirck Niesen zijn broer geinsinueerd en voorgehouden dat Dirck Niesen sedert het stellen van de
borgtocht voor Sijmon Jansz. van Bon ter kennis is gekomen, dat de voorn. van Bon zijn huis had
verbonden voor meerdere sommen als bij verkoop van zijn huis zou opbrengen en Dirck Niessen verzocht
de voorsz. Pieter Niesen alsnog sufficante cautie te stellen en hebben copie hiervan bij zijn vrouw
achtergelaten. Pieter Niesen heeft de copie van de insinuatie ontvangen en zegt dat hij volgens het
compromis sufficante cautie gesteld heeft en zal aan de inhoud voldoen op 15-07-1632.
82v.13-07-1632. Dezelfde heeft zich met de schepenen vervoegd aan de personen van Pieter Jacobsz.
Bonstoe burgemeester dezer stede, Dr Dirck van der Mast schepen van Rotterdam, Jacob Duijncker
koopman en Jacob Jacobsz. notaris beiden wonende Amsterdam, althans jegenwoordig alhier als goede
mannen in de kwestie tussen Pieter en Dirck Niesen. Zij roepen de voorsz. Pieter Niesen op om op heden
te 2 uur voor hen te verschijnen.
83v. 21-07-1632. Hans Crols weduwnaar van Lijntgen Aertsdr. als vader en voogd over zijn weeskinderen
geprocureerd bij Lijntgen Aertsdr. verkoopt Lijsbeth Louwerisdr. weduwe tot Turnhout alzulke erfenis als
zijn voorsz. vrouw en kinderen is opgekomen en aanbestorven o.a. de cordewagen ganck te Antwerpen
en anders niet en daarbij voldaan en betaald te zijn met een ongenoemd bedrag.
84. 21-07-1623. Wouter Pietersz. Cnol, Jan Fransz. de Bruijcker en Adriaen Molswijck burgers dezer
stede en ordinaris pachters van de gemenelands middelen zijn borgen voor Arris Jacobsz. de Haes
wonende Alkmaar voor alle gemenelands middelen als door dezelfde de Haes op de a.s. verpachting van
01-08-1632 binnen Alkmaar zal worden gepacht tot 50.000 gulden.
84v. 23-07-1632. Matthijs Jansz. van der Heijden verzocht uit de naam van goede mannen of arbiters
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gebruikt in de kwestie tussen Pieter en Dirck Niesen dat zekere condemnatie op haar uitspraak door de
Hoge Raad verleend tbv voorsz. partijen alhier mochten worden geregistreerd luidende als volgt: 22-071632. Cornelis van Hijselendoorn als procureur van Pieter Niesen wonende Schiedam ter eenre en Joan
van Rijn procureur van Dirck Niesen ter andere betreffende de uitspraak tussen arbiters gedaan op 16-071632. Zij bepalen dat de partij die een kwitantie van de ander heeft daarvan bevrijdt is, des sal de partij
van Baltis Claesz. met de onbetaalde interest van dien door ieder van partijen voor de helft betaald moet
worden, waarmede de kwestie is afgedaan.
86. 26-07-1632. Niclaes Pesser baljuw van Rhoon is borg voor de gemenelandsmiddelen als door Arij
Cornelisz. de Geus op de a.s. verpachting van 01-08-1632 binnen dezer stede zal worden gepacht.
86. 28-07-1632. Govert Pietersz. Cnol, Wouter Pietersz. Cnol en Jacob Govertsz. Cnol zijn borg voor
Pieter Benjaminsz. Carpentier wonende Rotterdam voor de voldoening en betaling van alzulke
gemenelandsmiddelen als door Carpentier op de a.s. verpachting van 01-08-1632 zal worden gepacht
binnen Brielle voor 30.000 gulden.
86v. 31-07-1632. Abraham Dircksz. van Boshuijsen zoon en enig erfgenaam van zalr Dirck Ariensz.
lakenkoper verkoopt Joost Jansz. Voocht de helft van 52 gld 3 st daarvan de wederhelft door de zelfde
Voocht als beschadigde borg ipv Jan Cornelisz. lantman is betaald sprekende op Cornelis Jansz.
metselaar volgens de brief verleden voor schepenen dezer stede van 29-11-1597 zijnde de hypotheek in
dezelfde brief begrepen en voor deze bij executie verkocht en is voldaan van de koopprijs.
87. 01-08-1632. Adriaen Cornelisz. Mantgen wonende alhier verkoopt Adriaen Wijnantsz. van der Eijck
een bezegelde custingbrief tlv Leendert Jansz. van Alphen wonende Berckel pro resto 388 gld terug te
betalen met 100 gld per jr, gepasseerd voor schout en gezworenen van Berckel verzekerd op 1/4e van 5
morgen 3 hond land gelegen in ‘t Roodenrijs aldaar gepasseerd op 23-02-1632, voor 335 gld 2 st 5 p.
87v. 06-08-1632. Dirck Niesen koopman alhier stelt dat door Michiel Kitsken zijn zwager bij tijde en wijle in
zijn grote nood een grote som van penningen is verstrekt en geleend die hij niet terug kan betalen. Hij
verklaart aan dezelfde een schuld van 800 gld en verkoopt een groot aantal met name genoemde
roerende goederen, welke aan de schuldenaar in bruikleen worden teruggegeven.
91. 07-08-1632. Pietertgen Jacobsdr. weduwe Jan Anthonie Copier en bekende ontvangen te hebben van
Mathijs Besemer secretaris van Rotterdam 162 gld zijnde het zuiver overschot boven de schulden op de
preferentie bekend gemaakt van de penningen van het huis in de Schrijnwerkerssteeg te Rotterdam,
daarvan door de gerechte van Rotterdam preferentie is gehouden. Borg Sebastiaen Pesser lakenkoper
met waarborg een huis en erf gelegen op de Gooistraat, belend Z Pieter Jansz. van der Thoolen en N
Cornelis Claesz. van der Vecht, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven.
92. 07-08-1632. Joris Nieupoort notaris als curator over de boedel en goederen van zalr. Michiel
Cornelisz. biercruier verkoopt in het openbaar Adriaen Jorisz. Beijs brouwer en oud schepen dezer stede
een huis en erf gelegen in de Zijlstraat, belend N de gang en Z Cornelis Ballams, strekkende voor van de
straat tot achter aan de bansloot, oude waarbrief van 23-05-1620 (koop door Abraham Leendertsz), voor
380 gld, te betalen met 100 gld gereed en voorts in termijnen van 30 gld per jr, te leveren bij willig decreet.
92v. 07-08-1632. Dezelfde handelend als gemeld verkopen dezelfde een huis en erf gelegen in de
Breestraat, belend N het huis van Cornelis Florisz. en Z Frans Harmansz. (Olij) cuijper’s huis, strekkende
voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 196 gld, te betalen 60 gld gereed en voorts in termijnen
van 24 gld per jr, te leveren bij willig decreet.
93. 14-08-1632. Joan van Ophoven als geordonneerd curator over de boedel en goederen van Maertgen
Melsertsdr. weduwe van Jan Leendertsz. lijndraaier verkoopt in het openbaar Leendert Jacobsz.
metselaar een huis en erf gelegen in de Oostmolenstraat over de Raem van ouds genaamd de Verbrande
Erven, belend O Frans Arentsz. bijgenaamd het Schaep en W Arij Leendertsz., strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van Jan Claesz. korenmeter, voor 400 gld, daarvan 30 gld gereed en voorts
in termijnen van 24 gld per jr. Penningborgen Adriaen Molswijck notaris en Dirck Jansz. huistimmerman,
wonende op de Nieuwestraat.
93v. 21-08-1632. Jacob Hendricksz. Bolleman verkoopt Hendrick Dircksz. zeevarende man zeker nieuw
getimmerd huis en erf gelegen in de Crepelstraat getimmerd op het erf door Arie Ariensz. Penningh op 2106-1632 aan verkoper opgedragen, belend Z de gang van Thiel Pietersz. en N de gang van Arie Jansz.,
beiden zeevarende luiden, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, met conditie dat het
huis 6 of 8 jr vrij zal zijn van verponding, aan verkoper op 17-04-1632 door de burgemeesters dezer stede
tav de nieuwe timmeragie geconsenteerd, voor 650 gld, daarvan 100 gld gereed en voorts in termijnen
van 30 gld per jr, belast met 5 groot per jr tbv onbekend. Kanttekening 27-12-1655. Dirck van der Mast
notaris vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
94v. 21-08-1632. Doen Jorisz. Beijs oud burgemeester dezer stede en Job Penningh als voogd over
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Maritgen en Sijtgen Pietersdr. mitsgaders Goosen Cornelisz. vader van het weeshuis als aldaar
onderhoudende Lijsbeth, Neeltgen, Stijntgen en Maritgen Pietersdr. allen kinderen van Geertgen
Crijnendr. (Heerman) en Pieter Cornelisz. Penningh beiden zalr. verkopen Gerrit Rijckenz. van Bommel
een huis en erf gelegen in de Nieuwe Erven in de Lange Nieustraat, belend N het huis van zal Leendert
Lambrechtsz Doessen schipper en Z het erf van zalr Dirck Ariensz. (alias Boshuijsen) lakenkoper gekocht
door Cornelis Gerritsz. cuijper, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Seger Maertensz.,
voor 150 gld door koper op rente behouden tegen de penning 16 tot 9 gld 7 st 8 p per jr, te lossen met 25
gld per jr. Kanttekening 17-12-1660. Christiaen Gerritsz. zoon van Gerrit Rijckenz. van Bommel vertoont 2
kwitanties van het kapitaal hiernevens geroerd, de een getekend door Adriaen Hoochmoet als thesaurier
groot 100 gld van 25-05-1647 en de ander van Gillis van der Eijck mede thesaurier dezer stede, voor 50
gld en nog 3 gld 2 st 8 p over verlopen rente en overzulks het kapitaal voldaan en geroyeerd.
95. 27-08-1632. Neeltgen Cornelisdr. weduwe Joost Jacobsz. (Bolleman) wonende over de Haven
verkoopt Claes Jansz. Hagenaer mede wonende alhier 96 gld custingpenningen te ontvangen uit de
custingbrief tlv Pieter Lourisz. Schans timmerman en zijn verbonden huis gelegen op het Eijnde, te
betalen met 12 gld per jr, zijnde de brief van 07-01-1623. Voldaan tegen een ongenoemd bedrag.
95v. 30-08-1632. Jan Claesz. wonende Edam ter eenre en Rijck Pietersz. wonende alhier schipper op
Dordrecht ter andere ruilen met elkander te weten Jan Claesz. zijn damloperschuit groot 7 lasten oud 9 jr
tegen Rijck’s oude kaagschuit beneden de 4 lasten en Rijck Pietersz. moet wegens overbedeling 300 gld
betalen met 100 gld per jr met waarborg door Rijck Pietersz. van de damschuit.
96. 17-09-1632. Dirck Niessen koopmnan alhier verkoopt Claes Dircksz. van Schoonhoven 4 netten
scheeps in het buisschip daar stierman op is Jan IJsbrantsz. van Delfshaven met zout, tonnen en alles
anders daarbij, zijnde jegenwoordig ter haring, des dat verkoper aan hem behoudt de conditie als
haringkoper, benevens de boekhouder van hetzelfde schip elk voor de helft. Voldaan met een
ongenoemde koopsom.
96v. 17-09-1632. Wouter Pietersz. Cnol, Jan Fransz. den Bruijcker en Adriaen Molswijck burgers dezer
stede als ordinaire pachters van de gemenelandsmiddelen zijn borg voor Jan Cornelisz. Pick wonende
Haarlem voor de voldoening en betaling van alzulke gemenelands imposten als op de a.s. verpachting te
Haarlem zal worden gepacht voor de termijn ingaande 01-01-1632, voopr 60.000 gld.
97. 22-09-1632. Lambrecht Lambrechtsz. Paeldinck de jonge cuijper als principaal en Lambrecht
Lambrechtsz. Paeldinck zijn vader en Pieter Pietersz. Zeldevoocht beiden mede wonende alhier als
borgen is schuldig aan Thonis Cornelisz. Fouser stierman van een haringbuis wonende Vlaardingen met
de gemene reders van het buisschip 555 gld, te betalen in termijnen van 32 gld per jr. Waarborg een huis
en erf gelegen aan de West Meulestraat, belend O Vrerick Ariensz. cuijper en W de looituin van Jan
Bernou, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot. Voldaan door cassatie van een andere
schuldbrief van gelijke 555 gld gesproten zijnde uit de koop van het verbonden huis en erf.
97v. 23-09-1632. Abraham van Cleeff jegenwoordig schepen dezer stede beloofde de koopvaarder
hoocker groot 8 of 9 last genaamd de Roos door hem aan Jan Weuijt wonende Middelburg verkocht is
voldaan van de koopsom groot 500 gld.
98. 23-09-1632. Abraham Souwers burger alhier is schuldig aan Cornelis Allartsz. Cleijwech brouwer in de
Witte Leeuw 150 gld wegens geleverd bier, terug te betalen binnen 1 jr na heden tegen de penning 16.
Waarborg zijn huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Gillis Verpelt en W Claes Rochusz. smid,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Pannekouckstraat. Kanttekening 18-04-1655. Hendrick La
Rose als eigenaar van het huis en erf vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
98v. 23-09-1632. Aeltgen Meesdr. weduwe Gilbert Albertsz. geassisteerd met Adriaen Molswijck notaris
haar gekoren voogd verkoopt Liedewij Muijs weduwe Mr Dirck van Melissant een bezegelde custingbrief
gepasseerd voor schepenen alhier op 10-02-1631 tlv Huijbrecht Jacobsz. Veen brandewijnbrander zijn
borgen en verbonden hypotheek inhoudende boven de betaalde gerede penningen op de rug getekend
300 gld, te voldoen in termijnen van 36 gld per jr, voor 242 gld 9 st 14 p.
99. 25-09-1632. Adriaen Molswijck burger dezer stede en borg voor Frans van Leeuwen of Gerrit
Willemsz. Ostenberch voor de betaling van alzulke gemenelands middelen op overmorgen binnen dezer
stede zal worden gepacht.
99. 29-09-1632. Nicolaes Pesser baljuw van Rhoon borg voor Adriaen Cornelisz. de Geus voor de
voldoening en betaling van alzulke gemenelands middelen als door dezelfde de Geus op heden binnen
dezer stede zal worden gepacht.
99v. 29-09-1632. Jacob Huijbrechtsz. Blanck schipper van den Briel is schuldig Willem Claesz.
scheepstimmerman 72 gld wegens koop van een kaagschuit beneden de 3 lasten, te betalen de helft met
pasen 1633 en de wederhelft een half jaar daarna. Waarborg de voorsz. kaagschuit.
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99v. 01-10-1632. Pieter Huijbrechtsz. scheepstimmerman wonende over de Schie alhier belooft de
erfgenamen van Sijmon Crijnenz. te voldoen 100 gld in mindering van de custingbrief die hij aan dezelfde
erfgenamen wegens koop van zijn huis en erf schuldig is en dat uit de eerste kooppenningen te
procederen van zijn nieuwe turfschip tot Rotterdam liggende groot beneden de 4 lasten, met waarborg het
voorsz. schip.
100. 02-10-1632. Claes Jansz. Muijs cuijper verkoopt Cornelis Cleijwech brouwer en oud schepen dezer
stede een huis en erf gelegen op de Dam genaamd het huis van Bastenaer, belend W de kolck van de
sluis en O het huis van Rogier van der Houven baljuw, strekkende voor van de straat tot achter aan de
brouwerij van de koper. Ten laste van de koper komt het onderhoud van de stenen kade bezijden dit huis,
belast met 19 st per jr tbv onbekend, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen.
100v. 09-10-1632. Pieter Claes Jonasse oud burgemeester dezer stede voor hem zelve en vervangende
Cornelis Lodewijcksz. Arckenbout en Eijnhout Jacobsz. Couwenhoven zijn zwagers, allen erfgenamen van
Neeltgen Willemsdr. weduwe Claes Pieter Jonasse verkoopt Claes Jansz. van Geffen een huis en erf
gelegen in de Gooistraat genaamd de Hulck, belend O de erfgenamen van Arij Leendertsz. Cruijck en W
Jan Joostenz. Chijs, strekkende voor van de straat tot achter aan met een poort op de Haven, oude brief
van 02-05-1580, voor 1500 gld in gereed geld ontvangen.
101. 09-10-1632. Willem Brasser oud burgemeester, Adriaen Dircksz. Hoochmoet tresaurier en Bruno van
der Dussen als bij de heren van de gerechte daartoe geauthoriseerd zijnde bij forme van executie
verkopen Dirck Pansser en Dingeman van Boshuijsen als procuratie hebbende van Johan Kijffelt heer van
Craenhem en dat vanwege zijn kinderen een huis en erf gelegen aan de oostzijde van dezer stede Haven,
nagelaten door de weduwe (=Arijaentgen Louris) van Marinus Willemsz. Keetsmit, belend N een huis en
erf van Johanna van Sneeck en Z zekere doorgang van de erfgenamen van Pieter Pietersz. van der
Burch, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. erfgenamen, voor 180 gld in
gereed geld, te leveren bij willig decreet.
102. 27-10-1632. Jan Claesz. (Backer) bootsgezel alhier is schuldig aan Abraham van Cleeff koopman en
jegenwoordig schepen dezer stede een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld) de penning
16 te lossen met 1/4e deel per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Vlaardingersteeg, belend Z
dezelfde steeg lopende tot achter op de Haven en N de weduwe van Leendert Jacobsz., strekkende voor
van de straat tot achter aan dezelfde weduwe.
102v. 05-11-1632. Jan van der Hooch Quirijnsz. wonende Delft borg voor Hendrick Jorisz. moutmaker
wonende Delft voor de lichting van 700 gld kapitaal en interest, monterende tezamen 1000 gld en ettelijke
guldens als op 26-08-1615 (mz. 27-08-1615) ter secretarie alhier door Adriaen Jorisz. (Beijes) brouwer zijn
geconfigureerd uit de kooppenningen van de verkochte brouwerij genaamd het Hellebaart mette croon,
alsmede voor hetgeen Adriaen Jorisz. voorsz. alsnog te berde zou mogen brengen. Hij belooft de te
lichten penningen zelf te zullen restitueren, mits dat de borgtocht van Quirijn van der Hooch tbv de voorsz.
Hendrick Jorisz. eertijds verleden, in het lichten van dezelfde penningen daarbij overgeleverd werd
volgens de condemnatie voor de gerechte van Delft en Hof van Holland gewezen.
103. 12-11-1632. Elisabeth Ariensdr. (Knoops) weduwe en boedelhoudster van Sijmon Melchiorsz. Veris
in zijn leven raad en vroedschap dezer stede geassisteerd met Joan van Ophoven haar gekoren voogd
verkoopt Goossen Cornelisz. schepen dezer stede een bezegelde rentebrief tlv de Staten van Holland en
West Friesland groot 43 gld 15 st per jr (hoofdsom 700 gld) de penning 16, alles volgens de brief van 0803-1608, voor 700 gld in gereed geld ontvangen.
103. 27-11-1632. Sijmon Claesz. metselaar verkoopt Jannitgen Cornelisdr. gehuwd met Frans
Fredericksz. als procuratie hebbende van haar man gepasseerd onder het zegel dezer stede van 08-111632 een huis en erf gelegen in de Oost Molenstraat tegenover de Raem toebehoord hebbende Cornelis
Jansz. Tempel, door verkoper bij executie gekocht, belend W de baan van Pieter Leendertsz.
schrijnwerker en O de gemene gang die koper mede zal mogen gebruiken, strekkende voor van de straat
tot achter aan Soetgen Thonisdr. weduwe Jan Bouwensz., voor 300 gld, waarvan 150 gld gereed en de
resterende 150 gld op 01-11-1633 en bij niet betaling op die datum dan met een rente van 9 gld 7 st 8 p
per jr, te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening 06-06-1640. Frans Fredericksz. man en voogd van
Jannetgen Cornelisdr. vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
104v. 04-12-1632. Arij Thijsz., Dammas Thijsz. en Hendrick Ariensz. gehuwd met Leentgen Thijsdr. en
vervangende Maertgen Thijsdr., Jaepgen Thijsdr. en Aeltgen Thijsdr., allen kinderen en erfgenamen van
Thijs Dammasz. lijndraaier verkopen Frans Brasser oud burgemeester dezer stede een huis en erf
gelegen in het Groenendal op het Eijnde, belend W de erfgenamen van Neeltgen Jorisdr. en O de
weduwe van Stoffel Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het Broersvelt, alsmede 4
voeten erf van het Broersvelt tbv een vrije gang aan het zelfde huis volgens de waarbrief van 16-05-1609,
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belast met 12 st per jr tbv onbekend, voor 225 gld.
105. 11-12-1632. Maertgen Danielsdr. lest weduwe van Joris Jacobsz. Oosterbaen erfgename van
Crijntgen Sijmonsdr. haar moeder zalr verkoopt Aeltgen Isbrantsdr. (van der Meer) weduwe Jacob
Pietersz. van Dijck een leeg erf gelegen in het Land van Beloften, belend W de weduwe van Jan Broersz.
en O zekere gang, strekkende voor van de straat tot achter aan het tuintje van Lijntgen van Daelen
weduwe Dirck Sijmonsz. alsnu mede door de koopster gekocht, belast met 7 ½ st per jr tbv de Kerk dezer
stede, voor 20 gld.
105. 11-12-1632. Lijntgen van Daelen weduwe van Dirck Meesz. (sic) verkoopt Aeltgen Isbrantsdr.
weduwe van Jacob Pietersz. van Dijck een huisje gelegen in het Land van Beloften in het poortje, belend
Z zeker leeg erf mede door de koopster gekocht en N het erf van het huisje van Jan Jansz. de Graeff zalr,
strekkende van de gang tot aan de zuidmuur van het huis van de weduwe van Jan Broers, voor 30 gld.
105v. 18-12-1632. Bruno van der Dussen, Niclaes Vermeulen en Jacob Juijst meesters van het Gasthuis
alhier als aldaar overleden zijnde Gijsbrecht Tobiasz.. verkoopt met consent van de heren van de
gerechte Claes Bartelsz. een huis en erf van de voorsz. Gijsbrecht Tobiasz. gelegen aan de westzijde van
de vaart in het Broersvelt, belend N de weduwe van Gerrit Ariensz. Braber en Z het huis eertijds gekomen
van Maertgen Lems, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, voor 60 gld, te betalen 20
gld per jr, belast met 3 gld 2 st 89 p per jr tbv het Gasthuis voorsz.
106v. 23-12-1632. Cornelis Ariensz. wednr. Maertgen Jorisdr. Knapper voor de ene helft, Joost Jacobsz.
Voocht vervangende Arij Jansz. Gorter als voogden over de nagelaten kinderen van de voorsz. Maertgen
Jorisdr. geprocureerd door Willem Jansz. Gorter voor de andere helft verkopen Joris Nieupoort een
bezegelde schuldbrief op Dirck Vranckenz. van Naeltwijck wegens koop van een huis en erf met 2 bargen
gelegen in de Boterstraat als rest boven de gerede penningen op de rug getekend 825 gld, te betalen in
termijnen van 50 gld per jr, zijnde de brief van 19-06-1632, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
107. 12-01-1633. Machtelt Jansdr. weduwe Dominicus Jansz. is schuldig aan de meesters van de
diaconie en huisarmen binnen dezer stede tbv dezelfde armen 200 gld, wegens gelijke som door Machtelt
van de voorsz. armen genoten, te betalen na haar overlijden uit de eerste en gereedste van haar na te
laten goederen, doch als zij binnen de 10 eerstvolgende jaren komt te overlijden en haar kinderen
geraden vinden hen zelve van haar comparante te sonderen als erfgenaam, dat in zulke gevallen maar
anders niet, de voorsz. 200 gld door haar kinderen zullen mogen worden voldaan met 175 gld. Waarborg
haar huis en erf gelegen beneden de afrol van de Achterweg in het Cleijn Groenendal, belend W de
weduwe van Barent Willemsz. en O Arent Pietersz. Rouper.
107v. 12-01-1633. Jannetta Morgan weduwe Eduart Morgan kapitein wonende alhier geassisteerd met
Aert Weijmans haar gekoren voogd ter eenre mitsgaders George Morgan wonende Londen, enige broer
en erfgenaam van Eduart Morgan vervangende zijn mede-erfgenamen, geassisteerd met Cristijn Prijs
gewezen kwartiermeester ter andere zijde delen de boedel. George Morgan heeft van Jannetta Morgan
ontvangen 113 gld en een pak kleren en een mantel. Verder zullen de erfgenamen na overlijden van
Jannetta Morgan uit de goederen door haar na te laten 300 gld ontvangen, waarbij Jannetta de rest van
de boedel behoudt. Er is experesselijk geconditioneerd dat dood en te niet zullen zijn alle pretenties en
acties van de voorsz. capitein Eduart Morgan zo op de voorsz. George Morgan als Thomas Morgan
luitenant zalr. te Bergen op Zoom overleden en mede is dood en teniet de actie of pretentie door Thomas
Morgan wonende tot Morgensier, zijnde de oudste broer en mede erfgenaam van Eduart Morgan op
dezelfde ter zake van enige obligatie hadden te eisen of te pretenderen.
108v. 22-01-1633. Jacob Crijnenz. mitsgaders Hendrikgen Crijnendr. weduwe David Pietersz. en Willem
Brasser weesmeester vanwege het weeskind van Trijntgen Crijnendr. daar vader af was Bartelmees
Leendertsz. verkopen Pieter Govertsz. schipper gehuwd met Annetgen Crijnendr. 3/4e van 2 huizen en
erven door Crijn Cornelisz. Coningh haar vader nagelaten, daarvan koper 1/4e toekomt, het ene staande
op het eijnde over de Haven bij de Hooftbrug, belend O de weduwe van Marinus Willemsz. en W Aeltgen
Jansdr. weduwe van Pieter Pietersz. de Buoir, strekkende voor van de Haven tot achter aan de gemene
middelmuur van dit huis en het huis van Brechgen Cornelisdr. (Onna) gewezen weduwe van Gerridt
Thonisz. (van Breda) en alsnu huisvrouw van Elias de (Heu) Fransman en het andere huis en erf gelegen
op de Gooistraat, belend W Benjamin Carpentier bakker en O Arij Cornelisz. Coningh, strekkende voor
van de straat tot achter aan de bansloot, zijnde Jacob en Hendrickje Crijnendr. ten volle betaald met
zekere contract van 23-11-1632 voor Joris Niepoort notaris alhier verleden en Willem Brasser
weesmeester vanwege het weeskind met zeker verlij ter weeskamer te doen.
109. 29-01-1633. Balten Joppenz. voor hem zelve voor 1/4e en nog als voogd met Jacob Joppenz. zijn
broer van de weeskinderen van Jacob Joppenz. den ouden daar moeder af is Grietgen Bastiaensdr. mede
voor 1/4e, erfgenamen van zalr Job Jacobsz. Soeteman, mitsgaders Eldert Joppenz. gehuwd met
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Neeltgen Florisdr., Lijsbeth Florisdr. weduwe Jan Maertensz. en Joost van Rhee gehuwd met Maritgen
Jacobsdr. tezamen vervangende en hen sterk makende voor Bartel Jacobsz., allen kinderen en
erfgenamen van Maertgen Florisdr. huisvrouw van de voorsz. Job Jacobsz. Soeteman tezamen mede
voor 1/4e verkopen Jacob Joppenz. voornoemd 3/4e parten van een huis en erf gelegen op de Dam,
daarvan de koper 1/4e toekomt, belend O ‘s-heren steeg bezijden de sluis en W de erfgenamen van Jan
Dircksz. Ceulen, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren straat langs de Haven, deze 3/4e
parten voor 637 gld 10 st, te betalen 112 gld 10 st gereed en voorts in termijnen van 22 gld 10 st per jr.
Penningborgen Joris Ariensz. Banck mitsgaders Cornelis Cornelisz. de jongen Bouff voor 1/4e part van de
kinderen van Jacob Foppenz. den Ouden en Lijsbeth Florisdr. voor 1/4e van de erfgenamen van Maertgen
Florisdr.
109v. 04-02-1633. Hendrick Fransz. cuijper weduwnaar van Sijtgen Claesdr. ter eenre mitsgaders
Gijsbrecht van Naddan wonende ‘s-Gravenhage, Claes Jansz. wonende Leerdam, Claes Davidsz.
gehuwd met Maijcken Jansdr. en Janneken Jansdr. bejaarde dochter, beiden mede wonende Leerdam,
allen erfgenamen van de voorsz. Sijtgten Claesdr. haar nicht. Zij hebben de erfenis verdeeld te weten dat
Hendrick Fransz. weduwnaar op mei a.s. aan de erfgenamen zal uitreiken 163 gld vrij zuiver geld,
waartegen de weduwnaar de rest van de boedel behoudt.
110. 05-02-1633. Floris Ariensz. kalkmeter en Lijsbeth Ariensdr. bejaarde dochter, erfgenamen van Arij
Florisz. waker en vervangende hun mede erfgenamen verkopen Sijmon Claesz. metselaar een vervallen
huisje en erf gelegen op de Verbrande Erven met een erfje aan de zuidzijde van dien liggende, belend N
‘s-heren steeg en Z het erf van Bouwen Claesz. (oude brief van 28-04-1584 –mz. 18-04-1584, koop door
Arij Jacobsz-) voor 25 gld.
110v. 08-02-1633. Daem Dircksz. blokmaker wonende binnen dezer stede is schuldig aan Hendrick
Hendricksz. Verhaer een jaarlijkse losrente van 18 gld 15 st per jr (hoofdsom 300 gld) de penning 16, te
lossen met 100 gld per jr en algehele aflossing bij overlijden van Verhaar. Waarborg een huis en erf
gelegen op de Haven, belend N Louris Daenen en Z Leendert Jansz., strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van de erfgenamen van Arent Niesen. Voldaan door cassatie van zekere obligatie.
111. 12-02-1633. Gerard Vinck procureur voor het Hof van Holland verkoopt Pieter Claes Jonasse
burgemeester een huis en erf gelegen over de Haven, toebehoord hebbende Jan Cornelisz. Cruijsser,
door verkoper gekocht met decreet van de Hoge Raad, belend N het huis van zalr. Arent Dircksz. Niesen
en Z de weduwe van Hendrick Willemsz. Juijst, strekkende voor van de straat van de Haven tot achter aan
der stede walle, alles volgens de decreetbrief van de Hogen Raad van 10-12-1632, voor 2410 gld in
gereed geld ontvangen.
111v. 12-02-1633. Aleta Williamsdr. weduwe van George Williamsz. kapitein en sergeant-majoor van het
regiment van de colonel Morgan geassisteerd met Willem Nieupoort secretaris dezer stede haar gekoren
voor voor de ene helft mitsgaders de burgemeester Pieter Claesz. Jonasse en Adriaen Hoochmoet
tresaurier als voogden over de 4 nagelaten weeskinderen van de voorsz. majoor voor de andere helft
verkopen Sebastiaen Pesser als lasthebber van Jean de Grijse heer van Corbas capitein van een
compagnie alhier in garnizoen liggende het huis en erf van de voorsz. majoor gelegen in de Zijlstraat,
belend O de sloot tussen dit huis en de Vuijck en W het huis van zalr Jan Ariensz. Lantman, strekkende
voor van de straat tot achter aan de veste sloot, voor 3200 gld, te betalen met 1000 gld gereed en 2200
gld behoudt de koper tegen de penning 16, te betalen in termijnen van 250 gld per jr. Later wordt de
koopsom bepaald op 3293 gld, daarvan op vastenavond 1634 de 1e termijn van 250 gld zal vervallen.
112v. 15-02-1633. Joan van Ophoven klerk ter secretarie als lasthebber van Jan Vockestaert wonende
Delft (procuratie gepasseerd voor notaris Joris Nieupoort alhier op 09-02-1633) verkoopt Abraham van der
Burch wonende Delft, voor 200 gld de voorsz. Jan Vockestaert competerende van Lijsbeth Arijensdr.
weduwe van Sijmon Melchiorsz. Veris deszelfs grootvader zalr., te ontvangen na de dood van Lijsbeth
Arijensdr. uit haar gereedste goederen, volgens het verlij gepasseerd voor de weeskamer deszer stede op
15-02-1632, cederende alle recht en aanspraak de voorsz. Vockestaert tot de voorsz. 200 gld enigszins
competerende, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
113. 22-02-1633. Pieter Niesen brouwer alhier verklaart alsnog te approberen de actie van obligatie door
hem op 18-09-1632 tbv Jacob Duijncker en Eduard Jacobsz. (Feijtema) voor notaris Jacob Jacobs te
Amsterdam gepasseerd, zijnde dezelfde akte door de secretaris aan hem voorgelezen en bekende de
daarin genoemde som gelds ontvangen te hebben, met belofte dat bedrag te restitueren binnen de termijn
daarin genoemd met verschuldigde rente onder hypotheek in die akte uitgedrukt en stelt tot extra
zekerheid 7/16e part in de brouwerij genaamd de Werelt met mouterij en huis en erf alles gelegen op de
Gooistraat daarin hij woont, strekkende voor uit dezelfde straat tot achter aan de straat van de Haven,
belend N Maerten Jorisz. Coij en Z Soetgen Leendertsdr. weduwe Willem Arijensz. Borsselaer, item 7/16e
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delen van het cuijphuis en erf gelegen op de Haven, belend N de Taansteeg en Z het taanhuis van Willem
Brasser, mitsgaders nog 7/16e van de partijen scheeps tot de voorsz. brouwerij behorende. De hypotheek
wordt aangenomen door Sebastiaen Niessen voor Duijncker en consorten.
114. 26-02-1633. Pieter Jacobsz. Bonstoe burgemeester dezer stede verkoopt Cornelis Pietersz. Brouwer
grootschipper zijn zwager een huis en erf gelegen op de Haven, belend N Pieter Jansz. Koucketer en Z
Arent Cornelisz. boekdrukker, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis en schuur van Jan
Gerritsz. Meulen, voor 800 gld in gereed geld ontvangen.
115. 28-02-1633. Pieter Niesen brouwer in de werelt alhier bekende aan zekere personen schuldig te zijn
4000 gld, daarvoor Sijmon Jansz. van Bon koopman te Amsterdam en Arij Willemsz. Koijman wonende op
te Brouck zich borg hebben gesteld, item aan Arent Dircksz. Bos 1800 gld en aan Claes Jansz. van
Schellingwou 2000 gld, daarvoor Sijmon Jansz. van Bon zich alleen als borg heeft verbonden en daarvan
hij de borgen van hun borgtocht wil indemneren en stelt tot onderpand 2/16e van alle granen, bieren,
tonnen, stoffen, gereedschappen, schulden en materialen hem toebehorende in de brouwerij de Werelt,
alsmede granen, stoffen en gereedschappen van de mouterij tot de brouwerij behorende en hij verbindt
nog tot meerdere zekerheid 2/16e delen hem toekomende boven de 7/16e tbv Jacob Duijncker en Adriaen
Jacobsz. verbonden in de brouwerij en mouterij van de Werelt voorsz. gelegen op de Gooistraat zoals
hiervoor vermeld, alsmede 2/16e van het cuijphuis gelegen over de Haven hiervoor vermeld, alsmede
2/16e van de partijen scheep behorende bij de voorsz. brouwerij.
115. 05-03-1633. Grietgen Jansdr. weduwe Egbert Roeloffsz. verkoopt Adriaen Jorisz. Beijs brouwer en
oud schepen dezer stede een huis en erf gelegen op de Nieuwe Erven in de Vergroting, belend Z de
weduwe van Jan Jorisz. Verdonck kapitein zalr. en N het erf van Hendrick Verhaer, strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren straat of Haven, voor 140 gld, die haar tot afslag hebben gestrekt op
hetgeen zij van haar koop op het voorsz. huis alsnog schuldig is.
115v. 12-03-1633. Cornelis Bruijnsz. van der Meijden gehuwd met Grietgen Thonisdr., Daniel Willemsz.
Stoppelaer gehuwd met Maertgen Thonisdr. en tezamen vervangende Wolphert Thonisz. allen kinderen
en erfgenamen van zalr Thonis Wolphertsz. verkopen Lubbert Wolphertsz. koopman alhier hun oom de
helft van een huis en erf gelegen op het Eijnde, daarvan de koper de wederhelft bezit, belend W de
erfgenamen van Cornelis Cornelisz. Calff de ouden en O Grietgen Cornelisdr. gehuwd met Elias Jansz.
(Heu) fransman, strekkende voor van de straat tot achter aan de veste toe, voor 625 gld in gereed geld
ontvangen.
116. 12-03-1633. Nicolaes Pesser baljuw van Rhoon is borg voor de voldoening en betaling van alzulke
gemenelands middelen als door Adriaen Cornelisz. de Geus op de as. verpachting van 01-04-1633 binnen
dezer stede zal worden verpacht.
116v. 14-03-1633. Mr Anthonij van Rijbeeck chirurgijn wonende alhier is schuldig aan Joris Ariensz.
Banck 104 gld wegens geleend geld tegen de penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen in de Lange
Kerkstraat, belend O Jan Maertensz. en W het huis van de weduwe van Gerrit Jacobsz., strekkende voor
van de straat tot achter aan de bansloot.
116v. 14-03-1633. Leendert Willemsz. schipper wonende Delfshaven is schuldig aan Lubbert Wolphertsz.
lakenkoper alhier 1000 gld wegens geleend geld terug te betalen over 1 jaar. Er wordt geen onderpand
vermeld.
117. 19-03-1633. Sebastiaen Bolleman en Adriaen Dircksz. Hoochmoet kerkmeesters dezer stede
verkoopt Joris Nieupoort als speciale procuratie hebbende van Hendrick Verhaer een tuin of erf gelegen
terzijde de kerk, zijnde een gedeelte van de pastoorstuinen, belend N het huis en erf van de Kerk zijnde
het huis van de pastoor en Z de weduwe van Arie Claesz. zantman, strekkende voor van de bansloot tot
achter aan de voorsz. Verhaer’s huis tot aan zekere gang uitkomende aan het Kerkhof, voor 144 gld die
Verhaer op rente houdt de penning 16.
117v. 19-03-1633. Jan Jansz. Schoute wonende Vlaardingen verkoopt Arij Bouwensz. van der Bergh
wonende aan de Rotte een huis en erf met plantagie daarop staande in de Vergroting, belend N ‘sherenstraat en Z de tuin van Hendrick Verhaer, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Havenstraat, zoals het aan hem door de burgemeesters was opgedragen bij akte van 26-04-1631, voor
600 gld, te betalen 01-04-1634 100 gld en voorts met termijnen van 200 gld. Penningborg Bouwen
Cornelisz. kopers vader.
118v. 20-03-1633. Andries Pietersz. de Vries wonende Rotterdam verkoopt Cornelis Haringman 1/64e
part in het schip daar schipper op is Cornelis Pietersz. Brouwer, genaamd de Bonte Koe, met geschut,
uitredinge van die en geld bij de beurs, voor 150 gld, in gereed geld ontvangen.
119. 21-03-1633. Willem Pietersz. Cnol en Pieter Sijmonsz. Schodt burgers dezer stede en ordinaris
pachters van de gemenelands middelen zijn borg voor Cornelis Aertsz. Kividt mede burger alhier op de
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a.s. verpachting van 01-04-1633 binnen dezer stede zal komen te verpachten tot 12.000 gld.en verklaren
de onder genomineerde schepenen dat de voorsz. borgen alhier zijn gehuisvest en gehoofd en ook alhier
nooit zijn gewraakt.
119v. 21-03-1633. Cornelis Aertsz. Kievidt en Pieter Sijmonsz. Schodt zijn borgen voor Wouter Pietersz.
Cnol voor 13.000 gld.
119v. 21-03-1633. Pieter van der Elst en Wouter Pietersz. Cnol zijn borgen voor Pieter Sijmonsz. Schodt
voor 6000 gld.
119v. 21-03-1633. Pieter Dierten van Sevenhuijsen en Pieter Leendertsz. Eelgis burgers dezer stede zijn
borgen voor Schilman Dircksz. Schouten mede burger dezer stede voor 2400 gld op de a.s. verpachting
van 01-04-1633 binnen Brielle.
120. 22-03-1633. Niclaes Pesser baljuw van Rhoon bij acte van cautie voor schepenen dezer stede
gepasseerd op 12-03-1633 en Dirck Huijs burgers dezer stede zijn borgen voor Adriaen Cornelisz. de
Geus op de a.s. verpachting van 01-04-1633 voor de gemenelands middelen voor 12.000 gld.
120. 22-03-1633. Arij Gerritsz. en Lodewijck Molijn beiden wonende alhier ordinarire pachters van de
gemenelands middelen zijn borg voor Roelof Gerritsz. van Delfshaven voor 14.000 gld.
120v. 23-03-1633. Wouter Pietersz. Cnol burger dezer stede en ordinaris pachter van de gemenelands
middelen is borg voor Dirck Jansz. de Hooch wonende Delft voor de a.s. verpachting van 01-04-1633 te
Rotterdam voor 30.000 gld.
120v. 23-03-1633. Pieter Pietersz. Braber koopman wonende Delft verkoopt Arie Pietersz. Wachter mede
wonende Delft 300 gld begrepen in zekere bodemeri brief van 13-11-1626 door Gerrit Centen, Anthonie
Cornelisz. en Claes Vermeulen ondertekend met al het recht van opgeld voor het avontuijr en interesten
volgens de sententie van het Hof van Holland als anderszins, hem enigszins competerende, zijnde de
voorsz. 300 gld opgenomen voor rekening van Jan Cornelisz. Cruijsert in de schepen van schipper Gerrit
Centen voorsz. genaamd de Croon en speciaal op de voorsz. Cruijsert 1 ½ /16e part in het voorsz. schip
verzekerd. Voldaan door 280 gld in gereed geld ontvangen.
121. 24-03-1633. Wouter Pietersz. Cnol wonende alhier, Govert Cnol en Jacob Govertsz. Cnol beiden
wonende Delft mitsgaders Pieter Carpentier wonende Rotterdam zijn borg voor Dirck Jansz. de Hooch
wonende Delft voor de betaling van alle gemenelands imposten ingaande 01-04-1633 binnen Leiden
worden gepacht tot 150.000 gld..
121V. 24-03-1633. De voorsz. Cnollen zijn borg voor Pieter Benjaminsz. Carpentier wonende Rotterdam
voor de pacht ingaande 01-04-1633 in den Briel tot 30.000 gld.
122. 24-03-1633. Gelijke akte over het land van Putten voor 15.000 gld.
122. 24-03-1633. Wouter Pietersz. Cnol, Jan Fransz. de Bruijcker en Adriaen Molshoeck burgers dezer
stede en ordinaris pachters van de gemenelands middelen zijn borgen voor Aris de Haes wonende
Haerlem voor de gemenelands imposten als door de Haes binnen Alkmaar zullen worden gepacht
ingaande 01-04-1633 tot 50.000 gld.
122. 26-03-1633. Claes Claesz. gehuwd gehad hebbende Poppe Jenne wonende bij Norden in
Emdenland enig en universeel erfgenaam van Gerrit Lourisz. Bonstoe timmerman haar zalr oom alhier
overleden heeft ontvangen uit handen van Pieter Jacobsz. Bonstoe burgemeester dezer stede van de
gehele erfenis 125 gld..
122v. 28-03-1633. Wouter Pietersz. Cnol burger dezer stede, Govert Pietersz. Cnol, Jacob Govertsz. Cnol
en Dirck de Hooch allen wonende Delft zijn borgen voor Pieter Govertsz. Cnol voor de voldoening en
betaling van alzulke gemenelands imposten voor de a.s. verpachting van 01-04-1633 binnen Gouda voor
190.000 gld.
123. 02-04-1633. Joost Jansz. Voocht en Joan van Ophoven als geordonneerde curators van de
geabandonneerde boedel en goederen van Arij Claesz. cagenaer voor de ene helft en Adriaen Molswijck
notaris als speciale procuratie hebbende gepasseerd voor schepenen alhier van 06-02-1628 van Jan
Cornelisz. metselaar voor de andere helft verkopen in het openbaar Wouter Pietersz. Cnol tbv Machtelt
Woutersdr. Cnol een huis en erf gelegen aan de afrol van de Kethelpoort genaamd Montfoort, belend W
dezer stede sloot en O een huis en erf van Arent Luijten cagenaer, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van de voorsz. Aert Luijten, (oude waarbrief van 14-10-1617, koop door Cornelis
Jansz alias oom Kees, en zeker accoord van 07-05-1602), voor 170 gld in gereed geld ontvangen, te
leveren bij willig decreet.
123v. 02-04-1633. Ten verzoeke van Hendrick Fransz. cuijper impetrant van een vonnis door hem voor de
gerechte dezer stede geobtineerd tlv Dirck Sijmonsz. gehuwd Perijne Adriaensdr. weduwe Dammas
Arijensz. van 30-10-1632, daarbij het navolgende huis en erf executabel is verklaard verkoopt in het
openbaar de voorsz. Dirck Sijmonsz. huis en erf gelegen in de Breestraat, belend Z de tuin van Dirck
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Claesz. Pansser en N Jacob Dircksz. zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan
de.voorsz. Pansser, belast met 4 st 8 p per jr tbv de Grafelijkkheid van Holland.. Koper Hendrick Fransz.
cuijper voorsz. voor 145 gld in gereed geld ontvangen.
124v. 09-04-1633. Joan van Ophoven als geordineerde curator over de boedel en goederen van zalr
Maritgen Ariensdr, weduwe Huijbrecht Cornelisz. cuijper verkoopt in het openbaar aan Crijn Cornelisz.
metselaar een huis en erf gekegen op de Dam, belend O Hans Vuijs tijkwerker en W Jan Huijgensz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan zeker huisje van Dirck Claesz. Pansser met een vrije uit- en
ingang in de steeg, belast met 24 st 12 p per jr als 15 st 12 p tbv het Weeshuis en 9 st tbv de Kerk, voor
550 gld, waarvan 200 gld gereed en voorts in termijnen van 42 gld per jr, te leveren bij willig decreet.
125v. 21-04-1633. Abraham Gerritsz. Houck wonende binnen dezer stede verkoopt Lijsbeth Jansdr.
weduwe Gerrit Dircksz. van der Wolff 237 gld 10 st custingpenningen te betalen in termijnen van 25 gld
per jr begrepen in de custingbrief tlv Cornelis Cornelisz. Ouwater timmerman en zijn borgen met het
verbonden huis, gepasseerd voor schepenen dezer stede van 03-05-1631, voor 175 gld in gereed geld
ontvangen.
125v. 25-04-1633. Trijntgen Leendertsdr. (Cruijck) weduwe Jan Jorisz. Verdonck capiteijn verklaart op
aanwijzen van de deurwaarder van de Hoge Raad Pietter de Weert verzocht namens Sebastiaen Niesen
als transport hebbende van Dirck Niessen zijn broer onder de voorsz. heren te leveren 5 ordonnanties tot
laste van de gecommitteerde raden ter admiraliteit te Rotterdam tezamen pro resto 1308 gld 19 st 8 p om
daaruit voldaan te worden 1000 gld met de onkosten die zij aan Sebastiaen Niessen schuldig is volgens
de uitspraak van Mr Dirck van der Wolff, Jan Cruijsert, Mathijs Besemer en Adriaen van der Tock van 1203-1633 en de condemnatie van de Hoge Raad daarop gevolgd van 17-03-1633, te betalen de 1000 gld
met 400 gld gereed en nog 2 half jaren daarna 300 gld en de zij belooft de onkosten van de deurwaarder
te betalen. Compareerde mede Sebastiaen Niesen de verklaarde met de begonnen executie op te
houden.
126v. 29-04-1633. Dezelfde doet afstand van de akte door haar en Dirck Niesen in het laatst van maart
voor notaris Wagensvelt gepasseerd tot tenietdoening van de uitspraak hiervoor genoemd van 12-031633 en de condemnatie van de Hoge Raad van 17-03-1633, maar ter contrarie zij verklaarde zich te
houden aan de uitspraak van en condemnatie alsmede de akte door haar op 25-04-1633 in de raadkamer
gepasseerd. Zij heeft gemerkt dat notaris Wagenvelt eerst kennis heeft bekomen dat de penningen die zij
bij de voorsz. uitspraak moet voldoen niet Dirck Niesen maar Sebastiaen Niesen aangegaan, die dezelve
lange voor de uitspraak heeft getransporteerd. Sebastiaen Niesen belooft Trijntgen Leenderts kosteloos
en schadeloos te houden van de onkosten die haar door Dirck Niesen zouden mogen aangedaan.
127. 30-04-1633. Joan van Ophoven verkoopt Leendert Jacobsz. van der Douw slootmaker wonende
Delft een huis en erf gelegen in de Vlaerdingerstraat, belend O ‘s-heren steeg en W Gleijn Cornelisz.
cuijper, strekkende voor van de straat tot achter aan Reijn Cornelisz. Hartich, voor 112 gld, te betalen 1/4e
of 28 gld gereed en op mei 1634, 1635 en 1636 mede 1/4e, tegen de penning 16.
127v. 30-04-1623. Joris Nieupoort als speciale procuratie hebbende van Rudolph van Suijlen van Natewis
notaris te Vianen op 27-03-1633 door Dirck Vranckenz. van Naeltwijck gepasseerd verkoopt Cornelis
Cornelis Vos van de Bergschenhouck een huis en erf met barg gelegen in de Boterstraat, belend N
Cornelis Maertensz. varende man en Z de weduwe van Jan Hendricksz. Gorter, strekkende voor van de
straat tot achter aan de Schie, (oude waarbrief van 19-06-1632 waarbij het huis aan Dirck Vranckenz. was
opgedragen) voor 916 gld 2 st boven de 2 rozenobels tot speldegeld, te betalen met 91 gld 2 st gereed en
hij neemt voor het restant van 825 gld tot zijn last gelijke som als Dirck Vranckenz. voorsz. als reste van
zijn koop aan Joris Nieupoort als transport hebbende van de custingbrief nog schuldig is te betalen in
termijnen van 50 gld per jr, belast met 1 st per jr tbv de Grafelijkheid, alsmede de bruikwaar van 6 morgen
land gelegen in Nieuw Mathenssse tussen dijken, toebehorende aan het Gasthuis alhier voor een
huurprijs als Dirck Vranckenz. voornoemd daaraan heeft, alsmede enige vermelde goederen, staande op
een kamer. Kanttekening 06-02-1639. Joris Nieupoort vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
128. 30-04-1633. Hadedwij Pietersdr. bejaarde dochter van Pieter Gleijnsz. verkoopt Lubbert Wolphertsz.
(van Vollenhoven) lakenkoper alhier haar neef 150 gld, haar toekomende van haar moeder Geertgen
Danckertsdr. voor haar vaderlijk bewijs, te betalen 50 gld op haar huwelijksdag en nog 2 jr daarna 50 gld
volgens de vertichting in het weeshuis gedaan op 27-09-1627.
128v. 02-05-1633. Pouwels Meesz. dezer stede metselaar is borg voor Arij Cornelisz. Looij om met deze
cautie te lichten zodanige meubilaire goederen als door Cornelis Cornelisz. Calff c.s. is op haar grond zijn
gedaan arresteren terzake van enige huishuur die zij op de voorsz. van Loij zijn pretenderende en
beloofde het gewijsde voor de schepenen te voldoen.
129. 04-05-1633. Arie Vrericksz. cuijper is borg voor Frederick Ariensz. zijn vader om met deze cautie te
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lichten zodanige meubilaire goederen als door Jannetgen Jacobsdr. alias Schiedammitgen zijn gedaan
arresteren op haar grond terzake van enig huishuur die zij op de voorsz. Frederick Ariensz. of Annetgen
Willemsdr. deszelfs vrouw is pretenderende.
129. 14-05-1633. Pieter Jonasse raad en vroedschap dezer stede zoon en erfgenaam van zalr Jonas
Pietersz. verkoopt Pieter Engelen een huis en erf gelegen op het Hooft, belend N Bastiaen Niesen en Z
het erf van Jacob Willemsz. Heermoes, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot in het
Vranckenlant voor 450 gld, waarvan 300 gld gereed en voorts in termijnen van 30 gld.
129v. 14-05-1633. Dezelfde verkoopt Pieter Jansz. smid een huis en erf gelegen omtrent de Kethelpoort,
belend W de koper en O Adriaen Dircksz. wielmaker, strekkende voor van de straat tot achter aan de
voorsz. koper, voor 225 gld, te betalen met 100 gld en op mei 1634 50 gld en nog 2 jaar daarna 25 gld,
belast met 1 gld 10 st tbv dezer stede volgens de brief van decreet van 11-06-1622. Kanttekening dd.
11-03-1640: Pieter Jansz smith vertoonde de originele custingbrief hebbende de volle betaling.
Kanttekening 26-08-1662. Jan Pietersz. Pathijn smid vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
130. 14-05-1633. Joris Nieupoort notaris en Joan van Ophoven als speciale procuratie hebbende van
Neeltgen Jansdr. weduwe en boedelhoudster van Pieter Arijensz. pottenbakker, gepasseerd onder het
zegel van deze stede van 25-02-1633 verkopen Pieter Gerritsz. Timmers tijkwerker een huis en erf
gelegen over de Schie, belend O het huis van Dirck Dircksz. Blanckert schuitvoerder en W Jacob Thonisz.
van Ouderschie, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere sloot, belast met 2 opstallen, de ene
van 27 st 8 p tbv dezer stede gesproten uit het maken van de stenen kade van het huis en de andere van
22 st 8 p beide per jr tbv de Kerk dezer stede en daarenboven voor 1060 gld, te betalen met 200 gld
gereed en voorts in termijnen van 54 gld, te leveren bij willig decreet. Waarborg een huis en erf daarin hij
woont gelegen in de Boterstraat, belend O de weduwe van Arij Willemsz. Maen en W Goossen Cornelisz.
oud schepen, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie. Penningborg Gillis Maertensz.
Verpelt tijkwerker.
131. 14-05-1633. Joris Nieupoort en Joan van Ophoven handelend als gemeld verkopen in het openbaar
Willem Cornelisz. Keijser en Sijmon Claesz. beiden metselaar een huis en erf met teerstoof en
pottebakkerij gelegen over de Schie, belend Z de Mennonisten gemeente en N Dirck Claesz. korenmeter
c.s., strekkende voor van de straat, de potterij en de teerstoof tot aan de Diefhouck en het huis tot aan het
lege erf van de weduwe van Pieter Sieren bij de Raambrug, de teerstoof en potterij., belast met 15 st per jr
die ontvangen worden door de ontvanger van Bleijswijck te Delft en daarenboven voor 550 gld., waarvan
200 gld gereed en voorts in termijnen van 72 gld per jr. Kanttekening 22-05-1638. Sijmon Claesz.
metselaar vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
132. 14-05-1633. Sebastiaen Bolleman oud burgemeester verkoopt Jacob Alewijnsz. (Coning) koopman
de helft van de oude zoutkeet, huis, schuur en aankleven van dien gelegen over de Haven daarvan Jacob
Bolleman de wederhelft van toekomt, belend W de gemene gang van dit huis en het huis van Dirck
Claesz. Pansser en O Arend Cornelisz. Wittebol, strekkende voor van de straat van de haven tot achter
aan der stede veste, voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
132v. 18-05-1633. Nicolaes Vermeulen oud burgemeester dezer stede als executeur van het testament
van Maertgen Claesdr. van Beveren weduwe van Jan Gerritsz. Molen verkoopt Joost Barentsz. (Stol)
kleermaker een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend Z Mr Anthonie van der Brugge en N Barent
van der Elst, strekkende voor van de straat tot aan de middelmuur van het huis van Cornelis Pietersz.
Brouwers schipper, welke muur is een gemene muur, alles volgens het authentieke extract uit het giftboek
van 01-06-1602 daarbij Jan Gerritsz. Molen het huis heeft gekocht, voor 525 gld daarvan 25 gld gereed en
500 gld op rente tegen 5% per jr te lossen met 25 gld per jr. Waarborgen Nicolaes Vermeulen voornoemd
en Abraham van Cleeff. Penningborg Cornelis Cornelisz. Bom schoonvader van de koper. Kanttekening
22-03-1658. Joost Barentsz. kleermaker vertoont de originele brief die afgelost is.
133. 21-05-1633. Sebastiaen Bolleman oud burgemeester verkoopt Jacob Bolleman kinderen en
erfgenamen van Maertgen Osiersdr. vervangende de verdere erfgenamen verkopen Claes Jacobsz. Cool
een huis en erf gelegen op de Dam, belend ZW de koper en NO het huis van Everhardus Schuijlius
predikant te ‘s-Hertogenbosch, strekkende voor van de straat tot achter aan de middelmuur van het huis
mede gekomen van de voorsz. Maertgen Osiersdr. nu gekocht door Jacob Pietersz. messemaker.
Waarborg Rogier van der Houven baljuw en Sebastiaen Pesser jegenwoordig schepen, voor 475 gld in
gereed geld ontvangen.
134. 21-05-1633. Jacob Bolleman zoon en erfgenaam van Maertgen Osiersdr. verkoopt Jacob Pietersz.
messemaker een huis en erf gelegen achter op de Haven bij de Groene brug aan Jacob Bolleman door
zijn mede-erfgenamen aangecaveld, belend ZW Maertgen Willemsdr. weduwe Bastiaen Ariensz.
cagenaer en NO het huis van Everhardus Schuijlius voornoemd, strekkende voor van de straat tot achter
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aan de gemene scheidsmuur van dit huis en het huis van Claes Jacobsz. Cool mede van de voorsz.
Maertgen Osiersdr. gekomen, met regeling van de waterloop, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
134v. 21-05-1633. Jacob Pietersz. messemaker verkoopt Jacob Bolleman een huis en erf gelegen in de
Gooistraat, belend N de koper en Z Willem Cornelisz. zeeman zalr., strekkende voor van ‘s-herenstraat tot
achter aan de scheidsmuur van het huis van Rochus Maertensz. Niessen met een vrije uitgang bezijden
het huis van dezelfde Niessen uitkomende achter op de Haven, welke gang dit huis en het huis van
Niessen tezamen toebehoren, onder verwijzing naar een contract van 28-02-1631 met de weduwe van
Willem Cornelisz. zeeman betreffende de ter zijde muur als anderszins, belast met 19 ½ st per jr tbv
onbekend, voor 500 gld in gereed geld ontvangen.
135. 21-05-1633. Frederick Ariensz. Pansser schoenmaker als procuratie hebbende van Maritgen
Aelbrechtsdr. weduwe Cornelis Ariensz. Cleijcluijt wonende Rotterdam als erfgenamen van Maritgen
Ariensdr. weduwe Wouter Marcelisz. verkoopt Jan Jorisz. wonende in het Groene weegje een huis en erf
in het Groene weegje voorsz., belend O Leendert Claesz. en W de koper zelf, strekkende voor van de
straat tot achter aan het erf van de koper, voor 112 gld, daarvan door Maritgen Aelbrechtsdr. 55 gld in
gereed geld ontvangen is en de rest ter voldoening van f 57 gld neemt de koper tot zijn laste gelijke som
daarop staande tlv het Gasthuis dezer stede, te betalen mei 1634, 1635 en 1636 telkens met 1/3e deel.
135v. 21-05-1633. Trijntgen Cornelisdr. weduwe Pieter Willemsz. van Bergen geassisteerd met Adriaen
Dircksz. Hoochmoet tresaurier alhier als haar gekoren voogd verkoopt Rens Cornelisz. jockmaker haar
zwager een hollenberg en erf gelegen bij de Kethelpoort, belend W Adriaen Dircksz. wielmaker en O
Cornelis Cleijwech, strekkende voor van de straat tot achter aan de koper, voor 150 gld, waarvoor koper
tot zijn laste neemt gelijke som die de stad daarop sprekende heeft, gesproten uit koop van het erf daarop
de verkochte berg is gesteld tegen de penning 16 tot 9 gld 7 st 8 p per jr, te leveren bij willig decreet.
136. 28-05-1633. Joost Jansz van Tendelo wonende alhier verkoopt Beateris Louwersdr. JD 343 gld 6 st
10 p custingpenningen, te betalen met 20 gld per jr., zijnde de brief van 26-08-1630 tlv Mathijs Jansz. van
Tendelo zijn broer en deszelfs verbonden hypotheek, voor 175 gld 10 st in gereed geld ontvangen.
136v. 04-06-1633. Jan van Ophoven als procuratie hebbende van Jopgen Cornelisdr. weduwe van Jacob
Pietersz. wonende Scheveningen voor de ene helft, van Maertgen Reijersdr. gehuwd met Cornellis Jansz.
gewezen secretaris van Geervliet als haar eigen goederen hebbende voor 1/4 en Hendrick Janssen
gehuwd met Jannetgen Jacobsdr., Huijch Cornelisz. gehuwd met Aechgen Jacobsdr. beiden wonende
Spijkenisse, Pieter Gerritsz. wonende in het Suijtlandt gehuwd met Leentgen Jacobsdr., kinderen van
Jacob Reijers zalr. voor 1/4, allen erfgenamen van zal Jannetgen Centen alhier overleden verkopen Dirck
Maertensz. Osman schoenmaker een huis en erf gelegen over de Schie, belend O Swaentgen Govertsdr.
weduwe en W het huis van Arij Pietersz. cuijper, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis en
erf van Pouwels Willemsz. olieslager, voor 275 gld in gereed geld ontvangen.
137v. 11-06-1633. Cornelis Cornelisz. Vosch van Bergsenhouck verkoopt Hendrick Preuvenier
blauwverver wonende alhier een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend volgens de oude brieven,
de ene van 19-06-1632 en de andere van 30-04-1633, voor 900 gld waarvan 100 gld gereed, mitsgaders
mei 1634 100 gld en alle meidagen daarna 50 gld per jr.
138. 11-06-1633. Jacob Alewijnsz. (Coning) koopman alhier als speciale procuratie hebbende van
Engeltgen Jacobsdr. weduwe en boedelhoudster van Alewijn Hendricksz. (Coning) oud burgemeester
dezer stede zijn vader verkoopt Adriaen Jorisz. Beijs brouwer en jegenwoordig schepen een huis en erf
met plaats daarachter zijnde de helft van eertijds het rophuis, daarvan koper zelf de wederhelft toekomt,
gelegen over de Haven, belend O de koper en W Huijbrecht van der Vecht, strekkende voor van de straat
tot achter aan de tuin van Bouwen Cornelisz. molenaar, voor 1240 gld in gereed geld ontvangen.
138v. 18-06-1633. Goossen Cornelisz. oud schepen en Cornelis Cornelisz. Bom als procuratie hebbende
gepasseerd op 06-06-1633 gepasseerd ter secretarie van de Lier van Geertgen Lucasdr. weduwe en
boedelhoudster van Huijch Dircksz. zoon en enig erfgenaam van Dirck Huijgensz. verkopen Arij Arijensz.
Banck een huis en erf gelegen op de Schie in de Conincxstraat, belend O de weduwe van Willem Ariensz.
Bockingh en W Thonis Jansz. bootsgezel, strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot, alles
volgens de oude waarbrieven, de ene van 12-12-1587 (koop door Huijch Jansz backer) en de andere van
21-12-1591 (Huijch Jansz backer verkoopt aan Dirck Huijgen), voor 410 gld, daarvan 110 gld gereed en
voor de resterende 300 gld neemt koper tot zijn last gelijke som die Geertgen Lucasdr. aan Cornelis
Cornelisz. Bom c.s. op het huis alsnog sprekende heeft volgens de brief van 21-12-1591, te betalen in
termijnen van 24 gld per jr. Waarborgen de voorsz. Cornelis Bom en Leendert Claesz. wonende in het
Groene Weegje die mede compareren, belast met 3 st per jr tbv de erfgenamen van Anna Claesdr.
Loensgens.
139v. 24-06-1633. Hartich Jansz. en Louwijs Jansz. beiden wonende op Maassluis zijn schuldig aan
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Willem Claesz. scheepstimmerman alhier 120 gld wegens koop van een kaagschip groot 3 ½ last met zijn
toebehoren, de helft gereed te betalen en op kerstmis 1633 en 1634 elk 30 gld.
139v. 25-05-1633. Jan Willemsz. Veen schoenmaker wonende Leiden verkoopt Cornelis Pietersz.
schoemaker wonende alhier een looituin met een huis en erf gelegen in de Raem of Korte Groeneweegje,
belend volgens de oude waarbrief van 10-05-1632 daarbij de verkoper het zelf heeft gekocht, voor 416
gld, daarvan verkoper bekende 120 gld te hebben ontvangen en de rest of 296 gld tot zijn last genomen
heeft met gelijke som die verkoper als rest van de koopsom aan de erfgenamen van Jacob Ariensz.
schoenmaker alsnog schuldig is, te betalen in termijnen van 36 gld per jr.
140. 25-06-1633. Jacob Isbrantsz. en Engebrecht Joostenz., erfgenamen van Joost Sijmonsz. die een
zoon was van Sijmon Joostenz. vervangende haar mede-erfgenamen, mitsgaders Liedewij Jansdr.
weduwe Jacob Baerthoutsz. poortier erfgenaam van Teuntgen Ingendr. weduwe van Sijmon Joostenz.
vervangende haar mede erfgenamen verkoopt Job Gerritsz. molenaar mede erfgenaam van Joost
Sijmonsz. een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Frans
Marinusz. biercruier en Z Cornelis Cornelisz. Bouff, strekkende voor van de straat tot achter in de
bansloot, belast met 2 st 8 p per jr tbv het Gasthuis dezer stede, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
141. 25-06-1633. De burgemeesters en regeerders dezer stede verkopen Jan Jorisz. Hemeltdekan een
vervallen huisje in het Land van Beloften in de gang van Claes Bastiaensz. lijndraaier, belend N de koper
en Z de erfgenamen van Jan Dircksz. van Ceulen, strekkende van dezelfde gang tot aan het erf van Jan
Pietersz. Groenewegen, voor 40 gld, te leveren bij willig decreet.
141v. 02-07-1633. Hilletgen Sijmonsdr. (Bouman) weduwe en boedelhoudster van Elias Maerlandt raad
en vroedschap dezer stede verkoopt Arent van der Wolff koopman wonende Rotterdam een tuin en erf
gelegen op de Nieuwe Erven buiten de Hooftpoort, belend Z de koper en N de erven dezer stede,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Nieuwe Haven, voor 250 gld, waarvan 50 gld gereed en
voorts in termijnen van 50 gld per jr.
142. 09-07-1633. Hendrick Jorisz. moutmaker wonende Delft verwijst naar een sententie van het Hof van
Holland van 14-10-1632 tussen hem als impetrant in cas van appel ter eenre en Quirijn Jansz. van der
Hooch te Delft ter andere om alhier uit de consignatie te lichten 700 gld met interest sedert 01-05-1608
volgens de bezegeldheid door wijlen Jacob Lambrechtsz. te zijnen behoeve gepasseerd. Alhier ter
secretarie was niet meer geconsigneerd dan 1007 gld 5 st 8 p en dat ook Quirijn Jansz. van der Hooch
zich niet als borg had gesteld zo de voorsz. sententie disponeert, maar diens zoon Jan Quirijnsz. van der
Hooch in zijn plaats. Hij had verzocht de geconsigneerde penningen op de voorsz. cautie te mogen
ontvangen in mindering van zijn verlopen rente tot de dag van de cautie zijnde 05-11-1632 en voorts op
het kapitaal zo ver die strekken mochten. De secretaris was bereid de geconsigneerde penningen van
hoofdsom en rente tot de dag van consignatie hem toe te tellen en dat hij dezelfde tellende ook daar
beneffens behoorde over te nemen niet alleen de schuldbrief maar ook de borgtocht van Quirijn van der
Hooch tbv Hendrick Jorisz. verleden volgens de actie van cautie zo van Quirijn van der Hooch van 03-051630 als van Jan Quirijnsz. van der Hooch van 05-11-1632 en dat hij dezelfde geconsigneerde penningen
alzo te ontvangen en zijn schuldbrief en de brief van borgtocht in de sententie geroerd daar benevens
over te leveren, zonder te hebben volkomen en absolute betaling van zijn gehele achterwezen zo in
hoofdgeld als van rente tot 05-11-1632 en daarvoor geprotesteerd had en alsnog protesteert voor alle
kosten, schade en interessen en verzocht zijn acte van comparitie en protest alhier ter secretarie aan te
tekenen.
143. 15-07-1633. Cornelis Thonisz. wonende Delfshaven is schuldig aan Willem Claesz.
scheepstimmerman alhier 120 gld wegens koop van een kaagschuit groot 3 lasten met alle toebehoren, te
betalen St Jacob 1633 de helft en St Jacob 1634 de wederhelft. Waarborg de voorsz. schuit.
143v. 19-07-1633. Pieter Claes Jonasse burgemeester en Claes van Wijck schepen binnen dezer stede
zijn borgen voor Mr Isbrant van der Wijck om met deze cautie te lichten zodanige goederen als van
dezelfde ten huize van Jan Philipsz. van Doornijck metselaar ter zake zijn berustende.
143v. 22-07-1643. Dirck Cornelis Elantsz. wonende Mensheerenlant van Moerkercken verklaart dat hij
aan Dingeman van Boshuijsen als last hebbende van Jhrn Franchois en Tielman van der Burch schuldig
is 160 gld over 2 jaar landpacht van 4 morgen land gelegen in Mensheerenlant van Moerkercken
verschenen St Maerten 1631 en 1632, waarvoor de voorsz. Dingeman van Boshuijsen heeft doen
arresteren 9 melkbeesten op het zelve land staande en hij is thans niet in staat de volledige som te
voldoen. Hij komt overeen de helft gereed te betalen en de andere helft in oktober a.s., waarvoor hij de
voorsz. 9 melkbeesten aan Boshuijsen opdraagt.
144v. 23-07-1633. Johannes van Vucht wonende Rotterdam gehuwd met Annetgen Gerritsdr. dochter en
enige erfgenaam van Gerrit Jacobsz. van Sas scheepmaker verkoopt Martijntgen Cornelisdr. J.D. een huis
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en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O het huis van Mr Anthonij van Rijbeeck chirurgijn en W
Hendrick Claesz. lijndraaier, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot toe, oude brief van 2206-1619, voor 264 gld.
145. 26-07-1633. Nicolaes Pesser baljuw te Rhoon en Mathijs Jansz. van der Heijden wijnkoper alhier zijn
borg voor Adriaen Cornelisz. de Geus voor de gemenelands imposten als de Geus op morgen alhier zal
komen te pachten.
145. 28-07-1633. Trijntgen Hendricksdr. weduwe Maerten Jansz. wonende in het Groenendal bij de
Rotterdamse poort is schuldig aan Lubbert Wolphertsz. van Vollenhoven als voogd van Cornelis Segersz.
haar zoon 100 gld wegens huishuur van het huis daarin zij alsnog woont, te betalen na simpele
aanmaning.
145v. 29-07-1633. Huijch Aertsz. van Spijkenisse cagenaer wonende alhier is schuldig aan Mathijs
Dircksz. mede cagenaer alhier 650 gld wegens koop van een kaagschuit, te betalen met 200 gld gereed
en voorts in termijnen van 150 gld per jr. Waarborg de voorsz. kaagschuit.
146. 30-07-1633. Andries Schieveen secretaris van het baljuwschap van Delfland voor hem zelve en als
procuratie hebbende van Joris Willemsz. voerman wonende Maassluis gehuwd met Maertgen Louwen
gepasseerd voor schepenen aldaar op 22-07-1633 alsmede van Jan Thonisz. en Cornelis Pietersz.
timmerman wonende Rotterdam gehuwd met Trijntgen Cornelisdr. voor hem zelve en nog als voogd over
Maertgen Thonisdr., Trijntgen Thonisdr. en Gerrit Thonisz., kinderen van Pleuntgen Lourisdr. op 23-071633 onder het zegel dezer stede gepasseerd, vervangende hij Schieveen nog voor de kinderen van Arij
Lourisz. en de kinderen ven Geerloff Lourisz., allen erfgenamen van Jan Andriesz., item nog de voorsz.
Schieveen als procuratie hebbende van Steven Claesz. glaasmaker en Augustijn Legiers schilder gehuwd
geweest met Anneken Claesdr. burgers van Dordrecht tezamen erfgenamen van Trijntgen Jacobsdr. haar
moei, in haar leven huisvrouw van de voorsz. Jan Andriesz. gepasseerd op 10-07-1633 voor notaris Pieter
Schepers te Dordrecht verkoopt Gerrit Cornelisz. de Vries wonende Rotterdam voor en tbv Stijntgen
Gerritsdr. weduwe van Cornelis Cornelisz. de Vries zijn moeder en Neeltgen Gerritsdr. weduwe van
Isbrant Eliasz. Groenhout zijn moeie een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O het huis van
capitein Jan de Grijse heer van Corbas en W het huis van Arij Centen, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Vestsloot, belast met 6 gld per jr tbv dezer stede gesproten uit koop van de grond daarop
het voorsz. huis is gesteld, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
147. 30-07-1633. Rogier van der Houven baljuw en schout verkoopt Cornelis Cleijwech brouwer en
jegenwoordig schepen dezer stede een huis en erf gelegen op de Dam, belend NW en ZO de koper,
strekkende voor van de straat tot achter aan dezelfde koper, voor 735 gld, waarvan 120 gld gereed en
voorts in termijnen van 40 gld per jr.
147v. 30-07-1633. Allart Cornelisz. Cleijwech impetrant van zeker vonnis door hem voor de gerechte
alhier geobtineerd tlv Andries Crijnenz. van 18-09-1632, daarbij het nagenoemde huis en erf executabel is
verklaard, verkoopt in het openbaar Andries Crijnenz. huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in
het Broersvelt op de hoek van het Broersvelt, belend W Claes de Zantman en O ‘s-heren straat,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Pietersz. Groenewegen. Koper Cornelis
Cleijwech die betaalt boven de belasting van een rente van 3 gld 10 st per jr toekomende het Gasthuis
dezer stede tegen een rente de penning 16, voor 60 gld in gereed geld ontvangen.
148. 06-08-1633. Jacob Gerritsz. Schouten metselaar verkoopt Jan Stevensz. een huisjen of schuurtje
gelegen op het Heerenpad in het Broersvelt, belend W zekere gang en O Hendrick de Gaper zalr.,
strekkende voor van de straat tot achter aan Davidt Franssen van der Putten lindewever, voor 72 gld,
waarvan 12 gld gereed en voorts in termijnen van 12 gld per jr.
148v. 12-08-1633. Cornelis Pietersz. wonende binnen dezer stede gehuwd geweest met Maertgen
Pietersdr. dochter van Pieter Geleijnsz. beiden zalr verkoopt Annettgen Hendricksdr. bejaarde dochter 125
gld custingpenningen, terug te betalen in termijnen van 5 gld 12 st 8 p per jr, alles volgens de custingbrief
van 29-03-1631 tlv Harmen Willemsz. Benningh en deszelfs verbonden hypotheek, voor 33 gld in gereed
geld ontvangen.
149. 13-08-1633. Pieter Jacobsz. Bonstoe oud burgemeester en Jacob Woutersz. Scharp convooimeester
als speciale procuratie hebbende van 09-02-1629 door Tanneken Huijbrechtsdr. weduwe van Cornelis
Jansz. Ganseman voor haar zelve mitsgaders vervangende de kindskinderen van voorn Ganseman
gepasseerd voor notaris Adriaen Paets te Leiden verkoopt Tobias Cornelisz. varende man een huis en erf
gelegen in de Crepelstraat, belend Z Jan Leendertsz. Weuijster en N Job Rochusz., strekkende voor van
de straat tot achter aan Banckeris Ariensz. metselaar voor 300 gld, waarvan 30 gld gereed en voorts in
termijnen van 20 gld per jr, belast met 3 st 14 p per jr. Waarborg Bonstoe voor 1/3 en Scharp voor 2/3e
van de goederen van het Hofje van Beloys als houders en eigenaren van de oude custingbrieven.
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Penningborg Claes Jorisz. waecker des kopers huisvrouwen vader. Kanttekening 12-06-1646. Tobias
Cornelisz. vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
150. 02-09-1633. Steven Aertsz. schipper van Doesburg is schuldig aan Pieter Niesen brouwer alhier 500
gld wegens levering van bier, te betalen na simpele aanmaning. Waarborg zijn gelderse kaagschuit alhier
liggende, groot 8 lasten.
150v. 03-09-1633. Cornelis Ballamsz zeevarende man is schuldig Maria Jacobsdr. Boonen een jaarl.
losrente van 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld) de penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen in de
Zijlstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan de Vestsloot toe, belend NO het huis van Adriaen
Jorisz. brouwer en ZW het huis van Maerten Jacobsz. Voldaan met geld en geleverde kennip.
151. 05-09-1633. Joost Jansz. Voocht als speciale procuratie hebbende gepasseerd op 02-09-1633 onder
het zegel dezer stede door Claes Claesz. Weij onder Poortugaal als erfgenaam van Jannetgen Claesdr.
Weij zijn moei verkoopt Adriaen Willemsz. Jaen een huisje en erf gelegen in het Korte Groeneweegje,
belend O Arij Pietersz. Spangien en W de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan de koper,
voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
151v. 17-09-1633. Nicolaes Pesser baljuw van Rhoon, Mathijs Jansz. van der Heijden wijnkoper alhier zijn
borgen voor Adriaen Cornelisz. de Geus voor de betaling van alzulke imposten van accijnsen als dezelfde
de Geus op de a.s. verpachting binnen dezer stede zal komen te pachten voor de termijn van 01-10-1633.
152. 24-09-1633. Arij Crijnenz. bootsgezel zoon en mede erfgenaam van Crijn Jacobsz. verkoopt Aeltgen
Isbrantsdr. weduwe Jacob Pietersz. van Dijck 1/3e van een huis en erf gelegen aan de westzijde van de
vaart in het Broersvelt, belend N Gerrit de Geus en Z ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot
achter aan de baan van Claes Bastiaensz. lijndraaier, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
152v. 28-09-1633. Maertgen Leendertsdr. (Cruijck) weduwe Cornelis Cornelisz. Boer verkoopt Lubbert
Wolphertsz. lakenkoper alhier 138 gld custingpenningen te voldoen in termijnen van 24 gld per jr alzo de
verdere 82 gld verschenen mei 1628, 1629 en 1630 mede alsnog onbetaald, moeten betaald worden tot
voldoening van de oude custingbrief tlv Arie Hendricksz. zeevarende man en zijn verbonden huis gelegen
op de Verbrande Erven volgens de custingbrief van 04-12-1610, voor 100 gld.
153. 01-10-1633. Jacob Jacobsz. Feijtema wonende Amsterdam verkoopt Eduart Jacobsz. Feijtema
brouwer wonende Haarlem 1/16e part van de brouwerij, huis en mouterij genaamd de Werelt gelegen op
de Gooistraat, strekkende voor uit dezelfde straat tot achter aan de Havenstraat, belend N Maerten Jorisz.
Coij jegenwoordig burgemeester en Z Soetgen Leendertsdr. weduwe Willem Jujaensz. Borsselaer, nog
1/16e van het cuijphuis genaamd de Soutbergh gelegen op de Haven op de hoek van de Taansteeg en Z
het taanhuis van Willem Brasser, strekkende voor van de straat tot achter aan de gang van Pieter
Willemsz. Luijt en 1/16e van alle porties scheep zo ter koopvaardij, haring als visserij, alsmede alle
inschulden en lasten van uitschulden. Koopsom niet vermeld.
153v. 01-10-1633. Frans Jansz. Backer verkoopt Cornelis Gilbertsz. een huis en erf gelegen voor de
Raem, belend N het huis van de weduwe vasn Abraham Jansz. en Z de weduwe van Jan Willemsz. van
Haerlem, strekkende voor van de straat tot achter aan de Vuijcksloot toe, zoals hetzelve door hem van
Sijmon Melchiorsz. Veris en Jan van Ophoven gekocht is volgens de brief van 30-06-1629, voor 200 gld,
daarvan verkoper 100 gld heeft ontvangen en van de resterende 100 gld neemt de koper tot zijn last
gelijke som die Sijmon Melchiorsz. Veris zalr en nu de weesvaders vanwege het weeshuis aldaar daarop
sprekende hebben de penning 16 alles volgens de rentebrief van 30-06-1629, belast met 25 st per jr
daarvan de Heilige Geest 22 st 8 p en de Kerk 3 st per jr. Kanttekening 26-05-1635 Cornelis Gilbertsz.
vertoont kwitanties van de 2 opstallen en van de 100 gld met de rente die betaald zijn.
154. 05-10-1633. Jacob Alewijnsz. koopman burger dezer stede en borg voor Willem Douwensz. schipper
van der Schelling en zijn gemene reders om met deze cautie uit de arrestatie te lichten zeker fluitschip
liggende in de Haven alhier vanwege Pieter Harmensz. Nordijck, Guillaume de Reus en Hessel
Sijbrantsz., allen kooplieden te Amsterdam, mitsgaders Roeloff Jansz. capitein te water gearresteerd. Hij
belooft het gewijsde van het Hof van Holland te voldoen. Compareerde mede Reijer Jansz. Swart
koopman te Rotterdam als contra borg de voorsz. Jacob Alewijnsz. van de voorsz. bortocht te bevrijden.
154. 05-10-1633. Willem Sandersz. bierschipper van Rotterdam op Sluis in Vlaanderen is schuldig aan
Thonis Claesz. van Dongen mede bierschipper aldaar 1200 gld wegens koop van linnen lakens aan zijn
huisvrouw geleverd. Te betalen na simpele aanmaning van Thonis Claesz. Hij verbindt voor de helft van
de 1200 gld zijn zoutscheepje hetwelk hij tegenwoordig voerende is groot 12 lasten.
155. 05-10-1633. Willem Sandersz. bierschipper van Rotterdam op Sluis in Vlaanderen gehuwd met
Neeltgen Arentsdr. erfgenaam benevens haar zuster voor de helft van Jan Ariensz. anders genaamd Jan
Gerritsz. haar halfbroer overleden Oost Indië verkoopt Thonis Claesz. van Dongen mede bierschipper van
Rotterdam op Sluis alles wat hem toekomt uit de nalatenschap voor een niet vermelde koopsom.
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156. 11-10-1633. Bruno van der Dussen, Nicolaes Vermeulen en Jacob Juijst gasthuismeesters dezer
stede verklaren Pieter Jansz. Koucketer aan te stellen tot inning van alle gasthuis renten, landpachten en
andere inkomsten volgens de registers hem reeds overgeleverd of alsnog over te leveren, waarvoor hij
een salaris zal genieten volgens het accoord met de ouderlingen gemaakt, zonder enige verdere onkosten
tlv het Gasthuis te brengen dan verschoten penningen tot rechtsvordering, waarvan hij behoorlijke
rekening moet doen. Nicolaes Vermeulen voornoemd stelt zich in privé als borg.
156v. 17-10-1633. Maertgen Leendertsdr. (Cruijck) weduwe Cornelis Cornelisz. Boer is schuldig aan
Doen Jorisz. Beijs, Adriaen Jorisz. Beijs, Willem Nieupoort secretaris alhier, Goossen Cornelisz. en Jan
Dwingelo secretaris te Vlaardingen 100 gld terzake van geleend geld verstrekt tot betaling van de
gevankeniskosten tot Duinkercken van haar voornoemde man zalr. Zij kan momenteel niet aan haar
verplichtingen voldoen en zij consenteert aan genoemde personen van haar 1/5e der verschenen en nog
te verschijnen custingpenningen tot 72 gld in het geheel per jr tlv Judick Leendertsdr. en haar verbonden
huis volgens de custingbrief van 08-10-1616 henlieden overgeleverd zullen ontvangen de voorsz. 100 gld.
Zij verbindt de voorsz. custingpenningen.
157. 22-10-1633. Jan Jansz. zeevarende man burger dezer stede als voor deze gehuwd gehad hebbende
Ariaentgen Gerritsdr. (de Munnick) die moeder was van Jacob Ariensz. Baen jegenwoordig wonende
Calais in Frankrijk en hij bekende aan dezelfde schuldig te zijn 72 gld wegens scheiding en deling van de
goederen door zijn moeder nagelaten, daarvan Jacob Ariensz. enig erfgenaam is, in welke scheiding
bedongen is dat hij de 72 gld zou ontvangen op het 1e jaar nadat de custingpenningen van zijn huis
betaald zullen zijn en dat met 36 gld per jr. Waarborg een huis daarin Ariaentgen Gerritsdr. is overleden
gelegen op de Achterweg, belend Z Dirck Jansz. turfboer en N Hendrickgen Cornelisdr. weduwe Mr Crijn
N.
158. 21-10-1633. Willem Cornelisz. Cap cagenaer van Maassluis is schuldig aan Mathijs Dircksz.
cagenaer 675 gld wegens koop van een kaagschuit met alle toebehoren, te betalen met 200 gld gereed
en de resterende 475 gld op 2 jaren, elk jaar de helft. Waarborg de voorsz. schuit.
158v. 05-11-1633. Pieter Sijmonsz. Schodt bode verkoopt Gillis Wijnantsz. van der Eijck oud schepen
dezer stede een erf of tuintje gelegen in de Princestraat, belend Z het erf gekomen van de boedel van
Dirck Aertsz. en N het erf van de weduwe van Pieter Geleijnsz., voor 60 gld in gereed geld ontvangen.
159. 12-11-1633. Joris Nieupoort als door de heren van de gerechte geauthoriseerd zijnde verkoopt in het
openbaar Cornelis Aelbrechtsz. ‘t Rootgen een huis en erf gelegen aan de Korte Achterweg toebehoord
hebbende Neeltgen Maertensdr. weduwe Cornelis Jansz. Blijfhier, belend W de weduwe van Arij Goetijt
en O de erfgenamen van Gerrit Arijensz. Munnick, strekkende voor van de straat tot achter aan de
bansloot, voor 243 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
159v. 16-11-1633. Joan van Ophoven vervangende Joris Nieupoort als procuratie hebbende van de
weduwe en boedelhoudster van Pieter Arijensz. pottebakker van 25-02-1633 voor de ene helft en Pieter
Sijmonsz. Schodt bode als procuratie hebbende van Teunis Arijensz. vleeshouwer wonende Rotterdam
voor de andere helft van 09-09-1633, beide onder het zegel dezer stad, verkopen in het openbaar aan
Jacob Lourisz. van der Wiel bakker zekere stal of bouwhuis en erf gelegen in het St Anne Zusterhuis
genaamd het Oude Leprooshuis, belend O Hendrick Riddersz. en W dezer stede sloot, voor 235 gld in
gereed geld ontvangen.
160. 20-11-1633. Hilletgen Pietersdr. weduwe Gerrit Hendricksz. Ridder is schuldig aan Job Cornelisz.
Penningh bakker beiden wonende alhier 34 gld 2 st wegens geleverde broodwaren en zij machtigt de
genoemde Penning om voor zoveel hun portie aangaat te innen alzulke penningen als van de materialen
zijn geprocedeerd gekomen van het huis van Ridder Hendricksz. genaamd het Oude Leprooshuis in St
Annen Zusterhuis, belend O zekere gang toebehorende dezer stede en W de schuur of stal van Pieter
Ariensz. pottebakker en N Jaepgen Thonisdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot de hoek van de
achtergevel toe.
160v. 21-11-1633. Joan van Ophoven geordonneerde curator over de geabandonneerde boedel en
goederen van zalr Cornelis Jansz. schoemaker verkoopt in het openbaar aan Jan Willemsz. Poort
kleermaker twee huizen en erven, het voorste huis gelegen in de Boterstraat op de Beestenmarkt, belend
N Claes Rochusz. van Letten smid en Z ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het
kleine huisje van deze boedel toe en het kleine huisje en erf gelegen in het Groenevelt in de Boterstraat,
belend O Abraham Souwers en W het voorsz. voorste huis, voor 400 gld, te betalen 100 gld gereed en de
resterende 300 gld met 50 gld per jr, te leveren bij willig decreet.
162. 25-11-1633. Hendrick Maertensz. schipper wonende Middelburg als principaal en Phillips Jacobsz.
van Schijve wonende Delft voor de ene helft en Pouwels Jansz. Duijrniet schipper en Abraham Cornelisz.
bierkruier beiden wonende alhier tezamen voor de andere helft als borgen is schuldig aan Maijcken N (niet
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ingevuld) weduwe Rombout Andriesz. wonende Middelburg 787 gld wegens koop van de helft van een
waterschip te voldoen met 100 gld gereed en voorts in termijnen van 100 gld per jr met waarborg het
voorsz. schip.
162v. 03-12-1633. Cornelis Cleijwech brouwer en jegenwoordig schepen verkoopt Adolph Sijvertsz. den
Ruijter een huis en erf gelegen in de Kethelpoort, belend N de tuin van de verkoper en Z het huis van de
verkoper verkocht aan Jacob Jansz. Hooijcaes, strekkende voor van ‘s-heren straat tot achter aan de
gang van de koper, (oude decreet waarbrief van 23-10-1623) voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
163. 03-12-1633. Pieter Sijmonsz. (Swanshoeck) zeilmaker is borg voor Daniel Jorisz. zijn neef om met
deze cautie uit het arrest te lichten en te ontslaan alzulke 19 of 20 lasten kruisharing als Anthonie Pesser
koopman mede wonende alhier van Daniel Jorisz. voorsz. heeft doen arresteren.
163v. 19-12-1633. Cornelis Cleijwech brouwer verkoopt Joris Coij zijn zwager een tuin of erf gelegen bij
de Kethelpoort, belend N Rens Cornelisz. jockmaker met zijn barg en erf en Z Adolff Sijvertsz. den Ruijter,
strekkende voor van de straat toit achter aan het erf van Maertgen Jacobsdr. (oude brief van 23-10-1623)
voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
164. 07-01-1634. Dirck Hendricksz. Ridders en Davidt Pouwelsz. gehuwd met Trijntgen Hendricksdr., Job
Cornelisz. Penningh als procuratie hebbende van Hilletgen Pietersdr. weduwe Gerrit Hendricksz. Ridder
van 20-11-1633, allen kinderen en erfgenamen van Ridder Hendricksz. verkopen Willem Maen timmerman
als procuratie hebbende van Jan Jansz. marktschuitvoerder op Rotterdam zeker leeg erf gelegen in het St
Anne Zusterhuis alhier van ouds genaamd het oude Leprooshuis, belend W Jacob Lourisz. van der Wiel
en O ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jaepgen Thonisdr., voor 87
gld in gereed geld ontvangen.
164v. 23-01-1634. Gerrit Anthonisz. van Os en Jan Anthonisz. van Os broers beiden burgers alhier zijn
borgen voor alle kosten als zouden komen te vallen in het proces door Frans Jansz. van den Hout als
eiser contra Cornelis Jacobsz. van Dam stadsbode wonende Delft als curator van de boedel en goederen
van wijlen Gerrit Dircksz. Rooster korenkoper tot Delft zijn Frans Jansz. huisvrouw zalr vader voor de
vierschaar aldaar geinstitueerd om te hebben de portie van zijn erfenis uit de boedel van de voorsz. Gerrit
Dircksz. Rooster naar rechte competerende, alsmede voor de kosten die door de voorsz. curator ter zake
voornoemd mochten worden gemaakt.
165. 28-01-1634. Huijch Mathijsz. steenplaatser verkoopt Willem Claesz. scheepstimmerman zeker
boomgaardje of erf zijnde de helft van het 14e erf gelegen buiten op het Hooft aan de westzijde van de
Haven breed voor en achter 15 roeden, strekkende in de lengte benevens de andere erven daar gelegen
tot achter aan de sloot, belend N Arij Hendricksz. Ballaster en Z het huis en erf van de weduwe van Jan
Willemsz. van Haerlem in leven gewezen burgemeester dezer stede, voor 100 gld, welke de koper op
interest houdt de penning 16 of 6 gld 5 st per jr, te lossen met 50 gld per jr.
166. 04-02-1634. Thomas Lason soldaet gehuwd met Neeltgen Jorisdr. een dochters dochter van Crijn
Heermans zalr verkoopt Jacob Crijnensz. wonende Vlaardingen 1/7e van een huis en erf gelegen in de
West Molenstraat, belend O Jan Jacobsz. Bernouw en W Jan Jansz. van Wijck smid, strekkende voor van
de straat tot achter aan de sloot toe, voor 30 gld in gereed geld ontvangen.
166. 13-02-1634. Marie van Wallendal weduwe en boedelhoudster van Alewijn Cornelisz. Dreuijt wonende
alhier is schuldig aan Jasper van Wallendal koopman wonende Amsterdam een jaarlijkse losrente van 50
gld per jr (hoofdsom 800 gld) de penning 16, te lossen met 100 gld per jr. Waarborg een huis en erf
gelegen over de Haven, belend N het huis van de weduwe van Huijbrecht Willemsz. controrolleur en Z ‘sheren straat, strekkende voor van de Havenstraat tot achter aan het huis van niet ingevuld, voor 800 gld.
167. 18-02-1634. Willem Maen huistimmerman als procuratie hebbende van Maertgen Leendertsdr.
(Cruijck) weduwe Cornelis Cornelisz. Boer voor schepenen alhier gepasseerd op 28-10-1633 verkoopt
Crijn Cornelisz. metselaar een huis en erf gelegen op de Dam, belend W Pieter Gijsbrechtsz. stierman en
O het huis van Cornelis Claesz. cuijper, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere scheidsmuur
van het huis van de koper, (oude brief van 16-04-1612) voor 40 gld in gereed geld ontvangen en
bovendien 506 gld die de koper als transport hebbende van Claes Jansz. Muijs als reste van de voorsz.
Maertgen Leenderts verkoopster op het voorsz. huis alsnog sprekende heeft te betalen met 46 gld per jr,
daarvan de custing van mei 1626 nog onbetaald is alsmede belast met 7 st 8 p per jr tbv onbekend, te
leveren bij willig decreet.
168. 20-02-1634. Aeltgen Rochusdr. weduwe Willem Harmensz. wonende hier ter stede is schuldig aan
Pieter Evertsz. zeevarende man 100 gld wegens koop en levering van kennip, te betalen met 25 gld per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend Z het huis van
Aeltgen Cnoopmans weduwe en N niet ingevuld, strekkende voor van ‘s-heren straat tot achter aan de
bansloot toe, alsmede de huur- of maandgelden die door haar zoon zo ter haring, koopvaardij of anders
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zullen worden verdiend.
168v. 21-02-1634. Joris Jansz. Vlamingh schipper binnen dezer stede is schuldig aan Lubbert
Wolphertsz. van Vollenhoven 320 gld wegens geleend geld en geleverde lakens. Waarborg een huis en
erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend Z een ander huis van de schuldenaar
en N capn Jan Joppenz. zalr, strekkende voor van de straat tot achter aan de weduwe van Stoffel
Joachimsz..
169. 24-02-1634. Anthonie Pesser koopman en Bastiaen Lievensz. Caersmaker stierman beiden
wonende binnen dezer stede verkopen Adriaen Molswijck notaris alhier 14 netten scheeps als 4 voor hem
zelve, 5 tbv Willem Jansz. Slotingh te Delft en 5 netten tbv Maertgen Dircksdr. van Lier te Amsterdam alles
in de Ever lest gevoerd door de voorsz. Bastiaen Lievensz. als stierman voor 402 gld 10 st als het geheel
gerekend tegen 1150 gld.
169v. 25-02-1634. Joan van Ophoven geordineerd curator over de boedel van Isaack Abrahamsz.
kleermaker en Ermpgen Willemsdr. verkoopt in het openbaar Pauwels Prins tbv Jannetgen Prins zijn
dochter een huis en erf gelegen in de Nieuwestraat, belend Z het huis van Geertgen Danckertsdr. weduwe
Pieter Geleijnsz. en N de weduwe van Pieter Cornelisz. Lapgen, strekkende voor van de straat tot achter
aan het erf van Geertgen Danckertsdr., belast met 15 st per jr tbv het Convent van de Cruijsbroeders
alhier en daarenboven voor 600 gld, waarvan 100 gld gereed en voorts in termijnen van 30 gld per jr, te
leveren bij willig decreet.
170v. 03-03-1634. Jan Ariensz. vleeshouwer verklaart dat Weijntgen Pleunen weduwe van Huijbrecht
Arijensz. Lantman bij haar testament op 27-07-1630 voor Adriaen Molswijck notaris alhier zijn kinderen
voor een gedeelte heeft geinstitueerd tot haar erfgenamen mits dat hij comparant daarvan de lijftocht moet
trekken gedurende zijn leven en dat aan de kinderen tot hun erfdeel is gerekend een tuin gelegen in
Mathenesse door hem nu verkocht aan Charel La Via voor 210 gld gereed en gemerkt heeft dat zijn
kinderen de voorsz. penningen tot onderhoud en kleding van node hebben en hij doet afstand van de
lijftocht van de voorsz. penningen en te consenteren dat dezelfde penningen ter dispensatie van de
voorsz. heren bij de voorsz. kinderen zullen mogen worden geëmployeerd waarmede de heren accoord
gaan.
171v. 03-03-1634. Nicolaes Pesser baljuw van Rhoon en Mathijs Jansz. van der Heijde wijnkoper als
borgen voor Adriaen Cornelisz. de Geus voor de voldoening en betaling van alle gemenelands middelen
of impost als de Geus op de a.s. verpachting van de termijn van 01-04-1634 zal komen te pachten.
171v. 03-03-1634. Wouter Pietersz. Cnol, Jan Fransz. de Bruijcker en Adriaen Molswijck burgers dezer
stede en ordinaire pachters van de gemenelandsmiddelen zijn borgen voor Jan Cornelisz. Prick wonende
Haarlem voor de voldoening en betaling van alle gemenelands middelen als door Pick te Haarlem zullen
worden aangestaan en gepacht op de a.s. verpachting van 01-04-1634 voor 120.000 gld.
172. 22-03-1634. Gerrit Anthonisz. van Os glaasmaker en Lodewijck Molijn beiden burgers dezer stede
zijn borgen voor Phillips van Boesinge wonende Vlaardingen voor de voldoening en betaling van alle
gemenelands middelen door hem binnen dezer stede te verpachten op 01-04-1634, voor 7000 gld.
172v. 27-03-1634. Wouter Pietersz. Cnol burger dezer stede en Pieter Carpentier wonende Rotterdam
zijn borgen voor Pieter Govertsz. Cnol wonende Delft voor de gemenelands imposten als door Pieter
Govertsz. binnen Leiden op de a.s. verpachting van 01-04-1634 zullen worden gepacht tot 50.000 gld.
173. 28-03-1634. Schilman Dircksz. Schouten, Reijnier de Vree en Harmen Willemsz. Benningh allen
burgers dezer stede zijn borgen voor Reijnier Hellouw mede wonende alhier voor de gemenelands
imposten als door Hellouw binnen Delft op de a.s. verpachting van 01-04-1634 zullen worden gepacht tot
30.000 gld.
173v. 28-03-1634. Anthonij Dircksz. Wijntreck schipper wonende Heusden is schuldig aan Jan Bosch
mede schipper wonende aldaar 550 gld wegens koop van een cromstevenschuit, te betalen met 275 gld
gereed en de wederhelft over 1 jr. Waarborg de voorsz. cromstevenschuit.
174. 29-03-1634. Thomas Laspon soldaet in de compagnie van kolonel Leveston baron van Amons
gehuwd met Aeltgen Jorisdr. dochter van Joris Ariensz. cagenaer is schuldig aan Maertgen Ariensdr.
weduwe van Gerrit Mathijsz. van ‘t Weijlant wonende Vlaardingen een jaarlijkse losrente van 12 gld 10 st
(hoofdsom 200 gld) tegen een rente de penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen in de steeg
gelegen achter het huis van Arij Pietersz. Roos, belend Z de weduwe van Adriaen Willemsz. Maen en N
het huis van Arij Pietersz. Roos.
175. 31-03-1634. Joan van Ophoven geordonneerd curator over de boedel van Isaack Abrahamsz. en
Ermpgen Willemsdr. verkoopt Joris Nieupoort notaris alhier 98 gld custingpenningen tegen een rente van
6 gld per jr uit de custingbrief door Pouwels Prins tbv Janneken Prins zijn dochter voor het voorsz.
boedelhuis en erf gelegen op de Nieuwestraet, zijnde de brief van 25-02-1634, voor 52 gld.

33

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

175v. 01-04-1634. Arent Pietersz. wonende op de Laensloot verkoopt Claes Gijsbrechtsz. (van der Plaets)
een huisje en erf gelegen buiten de Hooftpoort in de Vranckelantsestraat, belend W de Vranckelantseweg
en Z de tuin of boomgaard van de koper en N de weduwe van Jan Jansz. Groot Jan, strekkende voor van
de straat tot achter in de boomgaard van de weduwe van Jan Jansz. Groot Jan volgens de oude decreet
waarbrief waarbij de verkoper het verkochte in koop heeft gekregen op 08-05-1627, voor 20 gld in gereed
geld ontvangen.
176. 01-04-1634. Cornelis Maertensz. Boomelooshoetgen verkoopt Claes Gijsbrechtsz. (van der Plaets)
een huis en erf daarin verkoper woont gelegen in de Boterstraat, belend W het pakhuis van Wijnant
Gillisz. van der Eijck en O Brechgen Jansdr. weduwe Jan Hendricksz. Gorter, strekkende voor van de
straat tot achter aan de Schie, voor 1200 gld, te betalen mei toekomende 300 gld gereed en hij houdt 100
gld op rente de penning 16 en de resterende 900 gld te betalen in termijnen van 50 gld per jr.
Kanttekening 07-06-1658. Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets vertoont de originele rentebrief die afgelost
is.
177. 01-04-1634. Joost Adriaensz. Colster jegenwoordig raad ter admiraliteit en oud burgemeester van
Rotterdam verkoopt Vranck Cornelisz. voerman een huis en erf gelegen bij de Rotterdamse poort
genaamd den Orangenboom, belend Z Job Gerritsz. molenaar en N de Rotterdamse poort, strekkende
voor van de straat tot achter aan dezer stede walle, belast met 3 st per jr tbv de Heilige Geest dezer stede
(oude waarbrief van 13-03-1621) voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
177v. 03-04-1634. Jacob Leendertsz. Veen brandewijnbrander burger alhier gehuwd met Dingenom
Mathijsdr. van Tendelo weduwe Willem Willemsz. van der Vecht verkoopt Mathijs en Joost Jansz. van
Tendeloo broers 316 gld custingpenningen te betalen in termijnen van 38 gld per jr, daarvan de paeije
verschenen mei 1629 komt tbv de kopers, zijnde de brief gepasseerd op 08-05-1610 tlv Leendert Pietersz.
lijndraaier en zijn verbonden hypotheek, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
178. 10-04-1634. Pieter Dammisz. gehuwd (ox 07-03-1625 ) met Annetgen Dircksdr. weduwe Arij
Cornelisz. Boom metselaar verkoopt Cornelis Arijensz. Boom een huis en erf gelegen in de
Pannekouckstraat genaamd den Esschentack, belend O Franck Willemsz. metselaar met een
afspanninckgen en O het huis van Banckeris Arijensz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter
aan de bansloot. Voldaan door overname van 450 gld staande op het voorsz. huis en erf daarvan de
koper de rente moet ontvangen volgens het verlij ter weeskamer van 25-08-1623.
178v. 14-04-1634. Jan Willemsz. Poort kleermaker burger dezer stede is schuldig Banckeris Arijensz.
metselaar 200 gld wegens arbeidsloon en geleverde materialen tot het vermaken van zijn huis en erf
gelegen in de Boterstraat op de Beestenmarkt door hem van Joan van Ophoven curator over de boedel
en goederen van zalr Cornelis Jansz. schoenmaker gekocht dewelke door ouderdom al gescheurd en
onderstut zijnde niet langer zou hebben kunnen blijven staan, maar ter neder gevallen hebben en Poort
kan het bedrag nu niet betalen en komen overeen dat hij 50 gld per jr zal betalen nadat de kooppenningen
van dien door hem voor het voorsz. huis beloofd, de voorsz. Banckeris Arijensz. mede toekomende
betaald zullen zijn tegen een rente de penning 16 of 12 gld 10 st per jr.
179v. 15-04-1634. Pieter Jacobsz. Bonstoe oud burgemeester en Alewijn Rochusz. bakker tezamen
procuratie hebbende van Thonis Jansz. Westrap soldaat onder de compagnie van capitein Joan de Grijse
heer van Corbas op 10-03-1634 onder het zegel dezer stede gepasseerd, hebben verkocht Jan Gerritsz.
Backer een huis en erf gelegen op de Korte Achterweg, belend W Dirck (= Jacobsz.) metselaar en O Crijn
Cornelisz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz. Dirck Jacobsz., belast 3 st
per jr tbv onbekend voor 200 gld, waarvan 50 gld gereed en voorts in termijnen van 50 gld per jr, te
leveren bij willig decreet.
180. 15-04-1634. Cornelis Cleijwech brouwer en jegenwoordig schepen dezer stede verkoopt Jacob
Jansz. Hoijcaes wonende in het dorp van Kethel een huis en erf gelegen bij de Kethelpoort, belend N het
huisje van Adolff Sijvertsz. den Ruijter en Z Jan Arijensz. Suijckerbosch, strekkende voor van de straat tot
achter aan de gang van Adolff Sijvertsz. den Ruijter, (oude decreetbrief van 23-10-1623) voor 100 gld in
gereed geld ontvangen.
181. 22-04-1634. Geertgen Jansdr. weduwe en boedelhoudster van Philippus Pietersz. verkoopt
Annetgen Jacobsdr. weduwe Cornelis Sijmonsz. een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend
O het huis van Warnaert Baerthoutsz. en W Pieter Jansz. Schoonkint, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van Cornelis Barbers, (oude brief van 26-05-1590), belast met 1 st per jr tbv de
Grafelijkheid van Holland, voor 70 gld in gereed geld ontvangen. Borg voor de verkoopster Arij Jansz.
zeevarende man.
181v. 29-04-1634. Willem Cornelisz. Keijser metselaar verkoopt Sijmon Claesz. metselaar de helft van
een huis en erf met pottenbakkerij gelegen over de Schie daarvan de wederhelft aan de koper
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toebehoord, belend Z de Mennonisten Gemeente en N Dirck Claesz. korenmeter c.s., strekkende voor
van de straat de pottenbakkerij tot achter aan de Dieffhouck en het huis tot achter aan het ledig erf van de
weduwe van Pieter Sieren bij de Raembrugge (oude brief van 14-05-1633), voldaan door overname van
de belasting van de helft van 350 gld tbv Bruno van der Dussen c.s. te betalen in termijnen van 36 gld per
jr en de helft van een opstal van 15 st per jr op de pottenbakkerij die ontvangen worden door de ontvanger
Bleijswijck te Delft.
182. 29-04-1634. Huijbrecht van der Vecht verkoopt Bouwen Cornelisz. (Corpershouck) molenaar een
huis en erf gelegen over der Haven omtrent de Vlaardinger poort, belend W het stads timmerhuis en O
Adriaen Jorisz. Beijs jegenwoordig schepen, strekkende voor uit de Havenstraat tot achter aan des kopers
Rosmolen toe, daarvan uitgezonderd 2 brandewijnketels, voor 2000 gld, waarvan 400 gld gereed en
voorts in termijnen van 400 gld per jr, (oude decreetbrief van 11-07-1626).
182v. 29-04-1634. Cornelis Arijensz. van Houten wonende Delft, Crijn Arijensz. wonende in de Kethel,
Joris van Ophoven als speciale procuratie hebbende van Hendrick Arijensz. en Gerrit Arijensz. voor hen
zelve en tezamen vervangende Arijaentgen Arijensdr. hun zuster en Jan Arijensz. hun broer thans in zee
zijnde, allen kinderen van Arent Hendricksz. de Vries (procuratie gepasseerd onder het zegel dezer stede
op 13-01-1634) verkopen in het openbaar aan Abraham Gerritsz. en Pieter Gerritsz. Vinck beiden
kleermaker tbv Jacob Leendertsz. den Boer een huis en erf gelegen in het Grote Groenendaal aan de
Achterweg, belend N Neeltgen en Maertgen Thonisdrs. en Z de weduwe van Barent Willemsz.,
strekkende voor van ‘s-heren straat tot achter met zekere gemene gang aan de sloot, belast met 1 st 6 p
per jr tbv de Heilige Geest Armen dezer stede, voor 320 gld te betalen met 72 gld gereed en voorts in
termijnen van 26 gld per jr, te leveren bij willig decreet. Penningborgen Abraham Gerritsz. en Pieter
Gerritsz. Vinck voornoemd.
184. 29-04-1634. Jan Willemsz. Bont verkoopt Hans Vuijs tijkwerker burger dezer stede de helft van een
huis en erf daarvan de wederhelft aan de koper toebehoord door hen gekocht van de erfgenamen van Mr
Maerten Verwilt gelegen bij de Overschiese poort aan de Boterstraat, belend W de koper en O voor Cors
Pietersz. timmerman en achter dezer stede bansloot, lopende langs de Broersvest, strekkende voor van
de Boterstraat tot achter aan het erf of de lijnbaan van Claes Dam met een vrije gang over de Boterstraat
tot op de Schie toe, belast met 36 st per jr tbv de burgemeester Pieter Claes Jonasse en daarenboven
voor 310 gld, welke koper op rente houdt tegen de penning 16 tot 19 gld 7 st 8 p per jr, te lossen met 100
gld per jr, (oude brief van 12-05-1612).
185. 06-05-1634. Sijmon Claesz. metselaar verkoopt Jacob Gerritsz. Schouten mede metselaar zeker huis
liggende ter zijden aan de pottenbakkerij gekomen van Pieter Arijensz. pottenbakker zalr. met de helft van
het erf van de pottenbakkerij gelegen over de Schie, belend Z de verkoper met de wederhelft van het
voorsz. erf en de pottebakkerij en N Dirck Claesz. corenmeter c.s., strekkende voor van de straat het erf
tot aan de pottenabakkerij en het huis tot aan het lege erf van de weduwe van Pieter Sieren bij de
Raembrugge, belast met de helft van 15 st per jr tbv de ontvanger Bleijswijck te Delft, voor 400 gld
waarvan 120 gld gereed en voorts in termijnen van 46 gld per jr. Kanttekening 28-09-1642 Jacob Gerritsz.
Schouten metselaar vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
186. 06-05-1634. Jacob Woutersz. Scharp convooimeester als lasthebber van Arij Woutersz. Scharp
concierge van de convooien en licenten (procuratie gepasseerd op 31-03-1634 voor notaris Cocx te ’sHertogenbosch) verkoopt Huijbrecht van der Vecht een huis en erf gelegen op de Hoopgstraat, belend Z
het huis en erf van Hendrick Pietersz. Sterrenburch en N het huis van Bastiaen Claesz. metselaar,
strekkende voor van de straat tot aan de Havenstraat, voor 1700 gld, te betalen met 1000 gld gereed en
de rest of 700 gld houdt de koper op rente tegen de penning 16 met 43 gld 15 st per jr. Kanttekening 0805-1637. Huijbrecht van der Vecht vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
186v. 06-05-1634. Jacob Gerritsz. Schouten metselaar verkoopt Arie Lievensz. zeevarende man een huis
en erf gelegen aan de Achterweg, belend Z het huis en erf van Arij Jacobsz. houtzager en N het huis en
erf van Jacob Gerritsz. Cool stierman, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, voor 500
gld, waarvan 150 gld gereed en voorts in termijnen van 24 gld per jr.
187v. 06-05-1634. De burgemeesters dezer stede verkopen Jacob Gerritsz. Schouten metselaar een leeg
erf daarop gestaan heeft het huis van de weduwe van Pieter Sieren gelegen bij de Raambrug, belend N
de straat en Z de pottenbakkerij gekocht door Sijmon Claesz. metselaar, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van de koper, voor 12 gld in gereed geld ontvangen.
187v. 06-05-1634. Ten verzoeke van de kinderen van Roeloff Pietersz. (Bommelaer) gehuwd geweest
met Jacobmijntgen Arijensdr. die weduwe was van Willem Jansz. impetrant van zeker vonnis door hem
voor de gerechte dezer stede geobtineerd tlv Gillis Scharpart van 13-02-1632 daarbij het nagenoemde
huis en erf executabel is verklaard verkopen het huis van Gillis Scharpart gelegen in de Raem, belend N
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Cornelis Cornelisz. den Bouff en Z Cornelis Cornelisz. Broer, strekkende voor van ‘s-heren straat tot
achter aan de Raemsloot toe, belast met 12 gld per jr tbv dezer stede de penning 16 (hoofdsom 192 gld)
Koper Hans van den Burch voor 840 gld, waarvan 150 gld gereed en voorts in termijnen van 42 gld per jr.
Penningborg Seger Maertensz. vroedschap en oud schepen.
188v. 06-05-1634. Jan van Ophoven als procuratie hebbende van Annetgen Jansdr. Verstraete gewezen
weduwe en boedelhoudster van Joost Jacobsz. Verlith kleermaker en nu gehuwd met Joost Jansz. van
Tendelo tijkwerker als haar eigen goederen hebbende verkoopt in het openbaar Dirck Huijgensz. Backer
twee huizen en erven gelegen naast elkander in de Korte Kerkstraat, belend O het huis van Joris
Nieupoort notaris en Joost van Rhee en W Jannetgen en Bejateris Louris dochters, strekkende het grote
huis voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Mathijs Jacobsz. Holierhoeck in de Pauw onder
verwijzing naar een akte van consent en verklaring van Philips Pantenier van 29-04-1604 verleden voor
Willem Nieupoort de jonge en de oude waarbrief van 31-12-1595 (niet gevonden), voor 750 gld, te betalen
met 155 gld gereed en voorts in termijnen van 60 gld per jr, te leveren bij willig decreet. Penningborgen
Joost Barentsz. kleermaker en Cornelis Jansz. de Graeff timmerman wonende op de Dam. Kanttekening
09-12-1644. Arent Hofmeester en Jan van den Berch wonende Delft als erfgenamen van Jan
Sebastiaensz. van den Berch die houder was van de nevenstaande schuldbrief die verklaart dat de
originele rentebrief werd vermist op heden is voldaan en betaald en als de originele rentebrief gevonden
wordt zal deze voor nul en generlei waarde gehouden worden.
189v. 13-05-1634. Jan Jacobsz. Quant verkoopt Maerten Arijensz. Soetermeer (alias van Rossen)
gewoond hebbende in de Kethel een huis en erf met schuur gelegen aan de oostzijde van de Breestraat,
belend W Dirck Claesz. Pansser en O Wijnant Gillisz. van der Eijck, strekkende voor van de straat tot
achter aan de bansloot toe, belast met 7 ½ st per jr tbv onbekend alsmede de bruikwaar van 15 morgen
land volgens de huurcedulle, voor 2200 gld, waarvan 1200 gld gereed en voorts in termijnen van 100 gld.
190. 06-05-1634. Claes Bastiaensz. metselaar verkoopt Job Willemsz. scheepstimmerman wonende
Rotterdam een huis en erf gelegen op de Nieuwe Erven in de Vergroting in de Lange Nieuwestraat,
belend Z Jop Cornelisz. Penningh bakker en N het huis van Trijntgen Leendertsdr. weduwe van capitein
Jan Jorisz. Verdonck, strekkende voor van de straat tot achter aan de Nieuwe Havenstraat, voor 69 gld,
waarvan 48 gld gereed en de resterende 21 gld op Allerheiligen 1634, belast met 7 gld 10 st per jr de
penning 16 (hoofdsom 120 gld) tbv dezer stede.
191. 15-05-1634. Cornelis Ariensz. van Houten bakker wonende Delft en Crijn Arijensz. wonende in de
Kethel als gewezen crediteuren van de boedel van zalr Willem Gerritsz. lakenkoper verkopen Dingeman
van Boshuijsen een bezegelde custing decreetbrief groot 248 gld te voldoen in termijnen van 27 gld per jr
tlv Jacob Leendertsz. den Boer zijn borgen en verbonden hypotheek volgens de brief van 29-04-1634,
voor 155 gld 8 st in gereed geld ontvangen.
191v. 20-05-1634. Rochus Ockersz. (Corpershouck) molenaar wonende Vlaardingen verkoopt Jan
Fransz. de Bruijcker een custingbrief tlv Jacob Arijensz. Edelman wonende Blommersdijck en zijn borgen
verleden voor schepenen alhier op 06-05-1623 pro resto 1000 gld, te betalen 150 gld per jr, speciaal
verzekerd op een huis en erf met de helft van een huisje en erf alsmede de helft van een rosmolen daarbij
staande en nog de helft van een korenwindmolen met erf gelegen aan de Noordvest, voor 797 gld 5 st
daarop de voorsz. Jacob Arentsz. rechtelijke naasting van dezelve koop is gepresenteerd volgens
aangehechte akte. Kanttekening 10-09-1666. Nelletgen Pietersdr. weduwe Isbrant Hubrechtsz.
Sparenburch vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
192v. 20-05-1634. Gerrit Frericxz. verklaart met Jan Sijmonsz. wonende voor de Raem geaccordeerd en
verdragen te zijn dat dezelve zal hebben een stukje erf gelegen achter diens huis in de Raembrugsteeg
zoals het afgeheind is, behoudelijk dat Gerrit Frericxz. en Claes Pietersz. Banck beiden zullen gebruiken
het waterloop, te weten Claes over het voorsz. stukje erf en Gerrit over de gemene gang zoals zij voor
deze gebruikt hebben, des zal de scheidheining tussen Gerrit en de koper half en half onderhoudend en
bekostigd moeten worden, voor 7 gld 10 st, die voldaan zijn.
193, 23-05-1634. Pieter Jacobsz. Bonstoe oud burgemeester ter eenre en Leendert Leendertsz. Maethol
zoon en mede erfgenaam van Leendert Jansz. oud schipper, burger dezer stede en vervangende zijn
mede erfgenamen ter andere. Zij zijn overeengekomen dat de poort die gestaan heeft voor Gatenburch (in
haarlieder respectieve waarbrieven genoemd), nu staat op het erf van Pieter Jacobsz. Bonstoe die de
eigendom daarvan heeft dan of gebeurd dat dezelfde poort te eniger tijd weggenomen of veranderd werd,
in welke gevallen de voorsz. Bonstoe of zijn nakomelingen de hoek van de muur nevens of aan het huis
van Leendert Jansz. zalr op zijn kosten repareren en maken zal conform de hoek van de scheidsmuur
tussen hen beiden en dat Bonstoe de drop van Leendert Jansz. in zijn goot op zijn erf gelijk die
tegenwoordig ligt, buiten de gemene muur zal gedogen, mits dat Bonstoe in de gemene muur zal mogen
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timmeren zonder daarvoor te betalen etc.
193v. 03-06-1634. Huijch Ariensz. en Cornelis Ariensz. mitsgaders Adriaen Dircksz. Hoochmoet als vader
van het weeshuis hier ter stede vervangende zijn medebroeders in bediening als aldaar onderhoudende
Leendert Jansz. zoon van Jan Arijensz., allen kinderen en erfgenamen van Arij Cornelisz. en Aechgen
Bastiaensdr. beiden zalr verkopen Adolph Sijvertsz. van Galdesteijn een huis en erf gelegen op de hoek
van de Prinsestraat, belend O de Prinsestraat en W voor het huis van Dirck Dircksz. Blanckert en achter
het huis van de weduwe van Pieter Arijensz. pottenbakker, strekkende voor van de straat tot achter aan
het erf van zalr Cornelis van Oijen voor 750 gld, te betalen met 150 gld gereed en voorts in termijnen van
30 gld per jr. Kanttekening 17-05-1645 is ter secretarie vertoond de originele rentebrief die afgelost is.
194. 12-06-1634. Cornelis Ariensz. Boom verkoopt Jasper Lamatre een huis en erf gelegen in de
Pannekouckstraat genaamd de Esschentack, belend O de weduwe van Vranck Willemsz. voerman met
een aflaetgen en W het huis van Banckras Ariensz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter
aan de bansloot, voor 892 gld, te betalen 200 gld gereed en voorts in termijnen van 50 gld per jr, belast
met 7 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede.
194v. 21-06-1634. Barent Jansz. en Cornelis Jansz. beiden wonende Leiden en Neeltgen Jansdr.
weduwe Pieter Jacobsz. bakker wonende alhier, allen kinderen en erfgenamen van Jan Boudewijnsz. van
Leijden alhier overleden en Elsgen Pietersdr. zijn 1e vrouw beiden zalr hebben de boedel gescheiden van
hun ouders en bekenden voldaan en betaald te zijn, behoudelijk dat de voorsz. Neeltgen Jansdr. alleen
competeert de helft van een huis en erf te Leiden aan de noordzijde van het Marendorp, belend aan de
ene zijde N Maton en aan de andere zijde Jan Pietersz. corendrager, strekkende voor van uit Marendorp
tot achter aan zeker grafje responderende in de Maire. Gemeen blijft een hoofdsom van 600 gld op de
stad Schiedam belegd, waarvan Neeltgen Jansdr. de jaarlijkse rente zal ontvangen zolang Sijtgen
Aelbrechtsdr. laatst weduwe van Jan Boudewijnsz. die dezelfde 50 gld per jr haar leven lang is
gelegateerd, welke 50 gld Neeltgen Jansdr. jaarlijks tot haar laste neemt aan Sijtgen te betalen, te voldoen
uit de rente van de 600 gld en als dit niet voldoende opbrengt moet Neeltgen suppleteren.
196. 08-07-1634. Maertgen Jansdr. huisvrouw van Anthonij Bosuel (in de procuratie genoemd Basewel)
als procuratie hebbende van haar man, gepasseerd voor notaris Nieupoort op 09-08-1633 verkoopt
Hendrick Gerritsz. van Bockholt zeefmaker een huisje en erf gelegen aan de Vest omtrent de Westmolen,
voor deze gepossideerd bij ene Lijsmoer en door de verkoopster bezeten is geweest, waarvan de grond
aan de stad Schiedam toebehoort, voor 80 gld in gereed geld ontvangen.
196. 24-07-1634. Nicolaes Pesser baljuw tot Rhoon en Mathijs Jansz. van der Heijden wijnkoper alhier
zijn borgen voor Adriaen Cornelisz. de Geus en dat voor de voldoening en betaling van de gemenelands
imposten als de voorsz. de Geus op de a.s. verpachting van 01-08-1634 zal komen te pachten.
196v. 27-07-1634. Wouter Pietersz. Cnol burger dezer stede en Govert Pietersz. Cnol wonende Delft
ordinaire pachters van de gemenelands middelen zijn borg voor Mr Cornelis Buijs deurwaarder bij het Hof
van Holland wonende Brielle voor de gemenelands imposten als door Buijs op de a.s. verpachting binnen
Brielle van 01-08-1634 ter somme van 22.000 gld zal worden verpacht.
197. 27-07-1634. Wouter Pietersz. Cnol burger dezer stede en Govert Pietersz. Cnol en Jacob Govertsz.
Cnol beiden wonende Delft mitsgaders Aelbert Claesz. de Haer wonende Rotterdam allen ordinaire
pachters van de gemenelands middelen zijn borgen voor Aelbert Verschou wonende Voorburg voor de
gemenelands imposten tot een bedrag van 150.000 gld als door Verschou op de a.s. verpachting te
Leiden zal worden gepacht.
197v. 29-07-1634. Arij Gerritsz. en Dirck Jacobsz. beiden burgers dezer stede zijn borgen voor Lodewijck
Molijn mede burger dezer stede voor de voldoening en betaling van 1530 gld als Molijn op gisteren de 28e
dezer op de verpachting van de gemenelands imposten binnen Delft beloofd heeft voor de impost van het
bestiaal over Overschie van 01-08-1634.
198. 10-08-1634. Nicolaes van Mechelen deurwaarder bij het Hof van Holland verkoopt Cornelis Jansz.
van Eijck wonende Waddinxveen een huis en erf gelegen voor de Raem, belend O Jan Pietersz. en W
Adriaen Cornelisz. Molswijck, strekkende voor van de straat tot achter aan de Vest of bansloot, voor 90
gld in gereed geld ontvangen.
198v. 05-08-1634. Aernout Hofflandt notaris te Rotterdam als door de heren van de gerechte aldaar
gestelde curator over de desolate boedel en goederen van Cornelis Pietersz. cuijper en Neeltgen
Roelantsdr. zijn gewezen vrouw beiden zalr. verkoopt in het openbaar Arij Maertensz. lijndraaier een huis
en erf gelegen in de Raem, belend O het huis en erf van de weduwe van Dirck van Duijnen en W de
weduwe van Mathijs de Rover, strekkende voor van de straat tot achter aan de vestsloot toe, voor 430 gld,
te betalen met 72 gld gereed en voorts in termijnen van 24 gld per jr, te leveren bij willig decreet.
Penningborgen Joris Arijensz. Banck en Crijn Cornelisz. metselaar.
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199v. 05-08-1634. Pieter Niesen brouwer in de Werelt is borg voor Jan Couwen schots schipper
tegenwoordig liggende in de haven met zijn schip om met deze cautie uit het arrest gelicht en ontslagen te
worden 500 gld als door Mathijs Michielsz. smid wonende Delfshaven onder Cornelis Hendricksz. Kesa
schipper mede aldaar zijn gearresteerd, wegens koop van kolen door Kesa van Jan Couwen gekocht.
199v. 09-08-1634. Adriaen Cornelisz. de Geus verkoopt Nicolaes Arentsz. Rademaker een huis en erf
gelegen op de Gooistraat, belend Z het huis van de weduwe en kinderen van Jonas Pietersz. en N Jan
Lucasz. kleermaker, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven uitkomende, (oude brief van
07-03-1620) belast met 6 st per jr tbv de Kerk dezer stede en 3 ½ gld op de stenen kade en daarenboven
voor 1900 gld, waarvan 400 gld gereed en voorts in termijnen van 100 gld per jr. Waarborgen Mr Adriaen
van Waert en Maerten Cornelisz. blokmaker grootschipper en penningborgen Pieter van der Elst en
Mathijs Jansz. van der Heijde. Kanttekening 05-03-1665. Pieter Beijs raad en vfroedschap dezer stede
vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
200v. 09-08-1634. Huijbrecht van der Vecht gehuwd met Barber Pietersdr. (Scharp) weduwe en
boedelhoudster van Jan Jansz. Boelingh verkoopt Adriaen Cornelisz. de Geus tbv Leentgen Arijensdr. zijn
dochter een huis en erf gelegen op de Hoogstraatr, belend Z de oud burgemeester Sebastiaen Bolleman
en N de erfgenamen van Gerrit Lourisz. timmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan op de
Haven, (oude waarbrtief van 13-05-1623) voor 2100 gld, waarvan 900 gld gereed en 1200 gld op rente
tegen de penning 16 tot 75 gld per jr, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 03-05-1664. Thomas
Posselwit vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
201. 12-08-1634. Jan Cornelisz. Lont schipper wonende Wijk bij Duurstede is schuldig aan Adriaen Jorisz.
Beijs brouwer onze mede broeder 400 gld wegens leverantie van bier, azijn en geleende penningen, terug
te betalen 12-08-1635 tegen een rente van 5% per jr. Waarborg zijn kaagschuit groot 9 last en oud 19 jr.
202. 18-08-1634. Gerrit Anthonisz. van Osch glaesmaker burger dezer stede is schuldig Arijaentgen
Gijsbrechtsdr. JD een jaarlijkse losrente van 7 gld (hoofdsom 112 gld) de penning 16 en geheel af te
lossen bij verkoop van het huis en erf gelegen op de Nieuwe straat, belend Z Joris Nieupoort notaris en N
de gang van Pietertgen Arijensdr. weduwe in het poortge, strekkende voor van de voorsz. straat tot achter
aan het erf van Pietertgen Arijensdr.
202v. 26-08-1634. Claes Gijsbrechtsz. (van der Plaets) voor hem zelve voor de ene helft als verkoper van
het nagenoemde huisje en nog als zoon en erfgenaam van Gijsbrecht Leendertsz. steenplaatser voor 1/4e
mitsgaders Cornelis Cornelisz. Broer gehuwd met Aeltgen Gijsbrechtsdr. dr en mede erfgename van
Gijsbrecht Leendertsz. voorsz. mede voor 1/4e verkopen Jan Jansz. Loopuijt een huisje en erf gelegen
buiten de Hoofdpoort in de Vranckenlandsestraat mitsgaders zekere boomgaard daar bezijden liggende
het huis en erf belend W de Vranckenlandseweg, Z de voorsz. boomgaard en N de weduwe van Jan
Jansz. Groot Jan, strekkende voor van de straat tot achter aan de boomgaard van de voorsz. weduwe van
Groot Jan en de boomgaard strekkende van het middelpad of heining van de boomgaard tot achter aan
de sloot (oude waarbrieven van het huis van 08-05-1627 en 01-04-1634) voor 400 gld in gereed geld die
de koper op rente houdt tegen 25 gld per jr en te lossen met 100 gld per jr de penning 16. Kanttekening
15-08-1648 Jan Jansz. Loopuijt vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
203v. 26-08-1634. Crijn Cornelisz. Cath verkoopt Huijbrecht Leendertsz. smid een huis en erf gelegen op
de Dam op de hoek van de Breestraat, belend W de Breestraat en O de erfgenamen van Jan Jacobsz.
linnenwever, strekkende voor van de straat tot achter aan Jacob Crijnenz. bootsgezel, belast met 4 ½ st
per jr tbv de Grafelijkheid van Holland en daarenboven voor 475 gld, waarvan 30 gld gereed en voorts in
termijnen van 30 gld per jr. Waarborgen voor de koper Dingeman Lodewijcksz. van Boshuijsen en
Maertijntgen Cornelisdr. JD en penningborgen Andries Gerritsz. Hessingh en Jacob Arijensz. Edelman
molenaar.
204. 04-09-1634. Cornelis Nieupoort klerk ter secretarie als lasthebber van Jan Dircksz. lijndraaier
jegenwoordig wonende Rotterdam gepasseerd onder het zegel dezer stede van 03-09-1634 verkoopt
Corstiaen Coenraetsz. glaasmaker wonende alhier een huis en erf gelegen op de Kerksloot, belend W het
kerkenhuis en Jacob Jacobsz. mitsgaders het huis en erf van Jan Dircksz. Muijs zalr. en O het huis
eertijds gepossideerd door Huijbrecht Carssenaer en nu de Heilige Geest tot Overschie, strekkende voor
van de kerksloot tot achter aan het erf van Cornelis Blaes (oude brief van 03-12-1605) voor 170 gld, in
voldoening van welke som de koper tot zijn laste neemt 125 gld die Joost Jansz. graafmaker als man en
voogd van Cornelisgen Cornelisdr en Jan Jansz. Oth kleermaker als man en voogd van Trijntgen
Cornelisdr. en in die kwaliteit erfgenamen van Jan Bastiaensz. en Neeltgen Maertensdr. zijn voor 1/3e en
nog vervangende en hen sterk makende voor Maerten Jansz. voor hem selve erfgenaam van Jan
Bastiaensz. en Neeltgen Maertensdr. voor 2/3e daar nog op sprekende hebben, volgens de oude
custingbrief van 03-12-1505 (mz. 1605), te betalen in termijnen van 18 gld per jr, daarop de paije van St
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Maerten 1628 nog resteert 9 gld en aan dezer stede wegens lopende verponding 30 gld en aan de
weduwe van Arent Meesz. metselaar 15 gld die dezelfde op het huis sprekende had, te leveren bij willig
decreet.
205. 04-09-1634. Jan Augustijnsz. varende man wonende op de Achterweg is schuldig aan Hilletgen
Sijmonsdr. (Bouman) weduwe Elias Maerlant raad en vroedschap dezer stede een jaasrlijkse losrente
van 12 gld 10 st (hoofdsom 200 gld) de penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Achterweg,
belend Z Hans van der Burch en N Dirck Jansz. turfman, strekkende voor van de straat tot achter aan de
sloot lopende langs het zusterhuis.
205v. 06-09-1634. Aernout Hofflandt notaris te Rotterdam als door de gerechte aldaar gestelde curator
van de boedel en goederen van Cornelis Pietersz. cuijper en Neeltgen Roelantsdr. zijn gewezen
huisvrouw beiden zalr verkopen in het openbaar tbv Bartholomeus Roelofsz. grootschipper alhier 358 gld
custingpenningen, te betalen in termijnen van 24 gld per jr. (oude decreetbrief van 05-08-1634) tlv Arij
Maertensz. lijndraaier zijn borgen en verbonden hypotheek van een huis en erf gelegen in de Raem, voor
193 gld in gereed geld ontvangen.
206v. 07-09-1634. Ocker Rochusz. (Corpershouck) is schuldig Claes Jansz. van Geffen een jaarlijkse
losrente van 12 gld 10 st (hoofdsom 200 gld) de penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen in de
Gooistraat op de hoek van de steeg van ouds genaamd Jan Wijckersteeg, belend Z dezelfde steeg en N
Reijnier Reijniersz. de Vree kleermaker, strekkende voor van de straat tot achter aan Maertgen Jacobsdr.
weduwe viskoopster en voorts met een gang tot achter op de Haven.
207. 09-09-1634. Pieter Claes Jonasse oud burgemeester dezer stede is borg voor Huijbrecht van Rhee
wonende alhier om met deze cautie te lichten en ontvangen alle pennngen als Gerrit van Esch wonende
Hoorn door de schepenen alhier is gecondemneerd in kwaliteit zo hij was pretenderende bij provisie tot
namptiseren.
207. 11-09-1634. Mr Hugo Petri predikant van de Engelse natie te Rotterdam en Willjaem Herris koopman
wonende bij het Oude Hof aldaar verklaart dat Willjam Bottomleij van Cockington is couzijn germain en de
zusters zoon van Soutcoth Weijmouth en dat dezelve met zijn bijhebbende papieren en behouften is
gekwalificeerd en gevolmachtigd om hier ter stede te lichten en ontvangen enige legaten besproken met
600 gld aan Mr Preswoud in Engeland 200 gld en aan de 5 kinderen van Charitas Bottomleij 250 gld
mitsgaders tot alhetgeen de kwartiermeester Wijmouth verder met de dood geruimd en nagelaten heeft en
de magistraat dezer stede te bevrijden en indemneren van alle namaninge en van alhetgeen iemand ter
wereld op de voorsz. Soutcoth Wijmouth en zijn nagelaten goederen enigszins zouden mogen hebben te
eisen.
207v. 23-09-1634. Wouter Pietersz. Cnol en Adriaen Molswijck burgers dezer stede en ordinaire pachters
van de gemenelands middelen zijn borgen voor Cornelis Jansz. Pick wonende Haarlem voor de betaling
van alzulke gemenelands middelen als de voorsz. Pick op de a.s. verpachting van de termijn van 01-101634 binnen dezelfde stede zal komen te pachten tot een bedrag van 50.000 gld.
208. 25-09-1634. Pieter Claes Jonasse oud burgemeester verkoopt Frans Touw kapitein op een uitlegger
ten dienste van den lande een huis en erf met tuin daarachter, eertijds gekomen van of gepossideerd door
Geertgen Gerritsdr. oude vrijster, met schuur toebehoord hebbende Rochus Gerritsz. Schijffhouck
staande annex elkander en wel eerst het huis daarin verkoper tot deze dage toe heeft gewoond op de
Gooistraat op het Einde, belend Z de erfgenamen van Cornelis Plugge en N het huis van Gerrit Patijn den
ouden, strekkende voor van ‘s-heren straat tot achter aan de voorsz. tuin toe, zijnde de tuin en het huis
van Geertgen Gerritsdr. en de schuur van Rochus Gerritsz. Schuijfhouck aan de Laan in het Korte
Groenendal, de tuin belend Z de kinderen en erfgenamen van Arij Elantsz. van der Elst en N Jan
Barentsz. Janta en de erfgenamen van Pieter Pietersz. van Dijck met het voorschreven verkochte huis
van Geertgen Gerritsdr. strekkende voor van het verkochte huis van de verkoper als van het huis van
Benjamin Carpentier tot achter aan de weeshuismuur toe en belend het huis en tuin van Grietgen
Gerritsdr. N de gemene gang van het Oudewijffgenspoortgen en Z Benjamin Carpentier en de schuur,
strekkende voor van de laan en sprinkelende ter zijden het huis van Pieter Pietersz. van Dijck tot achter
aan de verkochte tuin, belend de schuur en erf Z Jan Barentsz. varende man, strekkende voor van de
laan tot achter aan het huis van Carpentier. Voldaan met ordonnantie ten laste van de Admiraliteit te
Rotterdam, van 1844 gld 10 st.
209. 23-09-1634. Wouter Pietersz. Cnol burger dezer stede en Govert Pietersz. Cnol wonende Delft
ordionaire pachters van de gemenelands middelen borgen voor Pieter Benjaminszz. Carpentier wonende
Rotterdam, voor de betaling van alzulke gemenelands imposten als door de voorsz. Carpentier op de a.s.
verpachting van 01-10-1634 zullen worden gepacht in Brielle en in het land van Voorne tot een bedrag
van 16.000 gld.
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209v. 28-09-1634. Reijnier de Vree en Herman Willemsz. Benningh burgers dezer stede en ordinaire
pachters van de gemenelands middelen borgen voor Reijnier Hellouw voor de voldoening van alzulke
gemenelandsmiddelen als de voorsz. Hellouw op de a.s. verpachting van 01-10-1634 binnen Brielle en
Geervliet zal komen te pachten tot een bedrag van 8.000 gld.
210. 30-09-1634. Dirck Pouwelsz. wonende Delft zo voor hem zelve en als procuratie hebbende van
Daniel Pouwelsz. zijn broer wonende Naarden gepasseerd onder het zegel dezer stede van 21-09-1634
en tezamen vervangende Grietgen Jansdr. dochter van Jan Pouwelsz. mede haar broer, allen kinderen
van Pouwels Jorisz. timmerman verwijzen naar het testament van Pouwels Jorisz. gepasseerd op 11-121632 voor Adriaen Molswijck notaris alhier verkoopt Annetgen Thonisdr. weduwe Gerrit Cornelisz. (de
Lelij) wonende alhier geassisteerd met Dingeman Lodewijcksz. van Boshuijsen haar gekoren voogd een
huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Claes Gijsbrechtsz. en W de steeg, strekkende voor van
de straat tot achter aan het huis van Engebrecht Joostenz., voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
Waarborg Sijmon Gerritsz. Lantman.
211. 10-01-1634. Leendert Claesz. wonende op de Bergschenhouck als principaal en Jan Maertensz.
Schippertgen als borg en beloofde het turfschip met alles dat daarbij behoort door Leendert Claesz.
verkocht aan Jan Pietersz. Groenewegen wonende alhier, voor 48 gld in gereed geld ontvangen, te vrijen
en te waren.
211v. 12-10-1634. Ten verzoeke van de weesmeesters dezer stede als oppervoogden over alle
weeskinderen en in deze over het weeskind van Lijsbeth Dircksdr. (Bol) daar vader af was Jacob Florisz.
metselaar door overwijzing en adsignatie van Barent van Dijck notaris te Brielle als gestelde voogd over
de kinderen van Arijaentgen Lambrechtsdr. weduwe Jan Gerritsz. vleeshouwer, erfgenamen van
Maertgen Lievensdr. weduwe van Lambrecht Cornelisz. impetrant van zeker vonnis door haar voor de
gerechte dezer stede geobtineerde tlv Frans Arijensz. als possesseur en bezitter van zeker huis door hem
van Dirck Doensz. zeevarende man gekocht op 20-04-1630 en de executie daarop gevolgd op 25-021634, daarbij het huis executabel is verklaard verkoopt in het openbaar het huis en erf toebehoord
hebbende Frans Arijensz. gelegen in de Oostmolenstraat, tegenover de Raem, belend O Maertgen
Buijsch weduwe en W Frans Fredericksz. Bulderman, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf
van Jan Claesz. (oude brief van 19-08-1633). Koper Adriaen Molswijck notaris alhier voor 424 gld,
waarvan 150 gld gereed en voorts in termijnen van 28 gld per jr.
212v. 20-10-1634. Hendrick van Doorn koopman in wijnen wonende Brielle verklaart dat hij geëmployeerd
en in de neringe tot uitbruijcking van zijn wijnen en benefitie van zijn koopmanschappen op zijn risico
binnen dezer stede gebruikt en gesteld heeft Adam Tesmer die mede compareerde bekende ten voordele
of schade van Van Doorn te hebben gedaan en nadien de gemelde Tesmer verscheidene wijnen
uitgebruikt hebbende aan van Doorn verscheidene penningen schuldig was gebleven, waarvan Tesmer
tbv Van Doorn een opblgatie groot 216 gld op 08-11-1633 heeft gepasseerd, daarvan hij bekende volledig
betaald te zijn en hem daarvoor kwiterende.
213. 28-10-1634. Leendert Hendricksz. bode dezer stede als procuratie hebbende van Daniel Leendertsz.
zeevarende man tegenwoordig wonende in Zeeland gepasseerd voor notaris Gideon Morris notaris te
Vlissingen van 06-06-1634 voor de helft mitsgaders Jacobmijntgen Danielsdr. en Geertgen Danielsdr.
geassisteerd met Doen Jorisz. Beijs oud burgemeester voor hen zelve en vervangende Lambrecht
Danielsz. hun broer, allen kinderen van de voorsz. Daniel Leendertsz. voor de andere helft verkopen
Claes Jansz. van Geffen een huis en erf gelegen achter op de Haven, belend O Pieter Pouwelsz. den
Admirael en W Jan Joostenz. Chijs, strekkende voor van de Havenstraat tot achter aan het huis en erf van
de koper. Er wordt verwezen naar een contract tussen capitein Lambrecht Arijsz. Lem en Jan Pietersz.
onder de hand gemaakt op 08-10-1604, voor 380 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig
decreet.
214. 28-10-1634. Cornelis Cleijwech, Maerten Willemsz. Sluijs oud burgemeester, Pieter van der Elst
oude manhuismeesters als procuratie hebbende van Neeltgen Cornelisdr. weduwe en boedelhoudster van
Abel Cornelisz. (Koeije) voor haar zelve en vervangende Dirck Cornelisz., Arent Cornelisz. en Aem
Cornelisz., Annetgen Cornelisdr. en Thielman Cornelisz. haar broers en zusters, allen kinderen van
Cornelis Jansz. Lichthart verkopen Cornelis Jansz. Broer een huis en erf gelegen in de Doelsteeg, belend
O Annetgen Jorisdr. weduwe Pieter Cornelisz. van der Scheij en W Cornelis Jacobsz. Brouwer,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de koper, voor 162 gld in gereed geld ontvangen.
214v. 29-10-1634. Adriaen Cornelisz. Molswijck notaris is borg voor Dorothea Huijbrechtsdr. dochter van
Huijbrecht Willemsz. sergeant onder de compagnie van capitein wedue, in garnizoen te Isendijck in
Vlaenderen tbv Maertgen Cornelisdr. weduwe Eeuwout Huijbrechtsz. van Vliet voor de namaning van een
obligatie van 200 gld door de voorsz. van Vliet tbv Maertgen Jansdr. weduwe Jacob Jansz. Waerde de
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voorn. Dorothea’s grootmoeder verleden op 20-07-1625 dewelke te goeder trouwe vermist wordt,
daarover uitspraak is gedaan op 16-10-1634 voor het gerecht alhier. De penningen die door Maertgen
Cornelisdr. van 200 gld zullen in handen worden gesteld van de voorn. Van Molswijck en daar blijven
totdat de mondige kinderen van de voorn. Huijbrecht Willemsz. hun portie of door de voogden van de
onmondige kinderen derselver of de weesmeesters acte van indemniteit en bevrijding zal zijn verleend.
215. 02-11-1634. Jan Weijmans wonende Rotterdam en Aert Weijmans wonende binnen dezer stede
verkopen Adriaen en Jan Henneboo mitsgaders Joost van Santwech notaris allen kooplieden wonende
Leiden een papiermolen van ouds genaamd en ook geweest zijnde een kopermolen met huis en erf,
uitgezonderd alle gereedschappen tot het papier maken dienstig en gebruikt worden dan alleen het
scheprad daaraan vast zijnde, welke blijven aan de koper, mitsgaders zeker draadhuis eertijds door de
verkopers gebruikt geweest tot het trekken van koperdraad, staande annex de Vlaardingerpoort op dezer
stede walle, daarvan de grond eigendom is van de stad, het huis en erf van de papiermolen staande bij de
Vlaardinger poort belend O het erf van Jan Arijensz. Suijckerbosch en W de stadswallen, op welke dat
zeker ovens huis zijnde een gedeelte van dit huis of watermolen gelijk als het voorsz. draadhuis op dezer
stede grond staat met consent van de burgemeesters, strekkende hetzelfde huis voor van de straat tot
achter aan de sloot, responderende in de Zijlsloot en stadsgracht (oude waarbrief van 18-08-1618) de
papiermolen belast als volgt eerst in het geheel met 23 gld per jr losbaar de penning 16 tbv Dirck Pansser
als mede erfgenaam van de weduwe van Pieter Pietersz. van der Burch en een opstal van 2650 gld de
penning 16 tbv Jan Willemsz. van Haerlem in zijn leven burgemeester dezer stede en de recognitie van
het waterloop van 16 gld per jr tbv dezer stede, voor 7000 gld in gereed geld ontvangen. Kanttekening 2805-1659 Andries Ramp gehuwd met de enige dochter van Dirck Pansser bekende van de hoofdsom van
nevenstaande rente voldaan en betaald te zijn.
216v. 06-11-1634. Jacob Pauw koopman wonende Amsterdam verkoopt Jan Jansz. Schout wonende
Vlaardingen 8 huisjes met erven in de Vergroting dezer stede, daarvan de ene 4 zijn uitkomende voor aan
de Lange Nieustraat en de anderen aan de Nieuwe Haven, belend N dezer stede ledige erven en Z de
tuin van de oud burgemeester Maerten Sluijs, strekkende de voorsz. huisjes voor van de strate tot achter
aan des kopers boomgaard of erven die tussen beide in liggende (oude decreet waarbrief van 10-121632) voor 350 gld in gereed geld ontvangen.
217. 10-11-1634. Jan Dircksz. (Bol) koperslager wonende hier ter stede is schuldig aan Dingeman
Lodewijcksz. van Boshuijsen wonende alhier een jaarlijkse losrente van 9 gld 7 st 8 p (hoofdsom 150 gld)
de penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Pieter Cornelsz. van Erckel en W
de weduwe van Huijbrecht Jansz. Veen, strekkende voor van de straat tot achter aan Aert Stevensz.
Berchoen lakenkoper. Kanttekening 19-12-1643. Dirck Jansz. zoon van Jan Dircksz. koperslager vertoont
de originele rentebrief die afgelost is.
218. 11-11-1634. Huich Jansz. oud schipper wonende alhier verkoopt Claes Pietersz. van Ruijven
wonende Delft 1/32e van een koopvaardijschip daar schipper op is Jan Gerritsz. Jampone genaamd de
blauwe duif groot 120 last jegenwoordig op reis naar Nantes om wijnen, voor 330 gld in gereed geld
ontvangen.
218v. 20-11-1634. Frans Hermansz. (Olij) keurmeester van de haring en de vis is schuldig aan Willem
Aertsz. wonende Nieupoort een jaarlijkse losrente van 12 gld 10 st (hoofdsom 200 gld) tegen een rente de
penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend W Huijch Dircksz. en O de voorsz.
Breestraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Adriaen Jorisz. Beijs brouwer,
alsmede op zijn huis en erf gelegen op de Dam, belend O Wouter Drooch en W Arij Drooch, strekkende
voor van de straat tot achter aan de tuin van Dirck Pansser.
219v. 25-11-1634. Grietgen Pietersdr. weduwe Arent Crijnenz. (Heerman) en Machtelt Pietersdr. bejaarde
jonge dochter zusters voor hen zelve en vervangende Leentgen Thonisdr. dochter van Maertgen
Pietersdr. in haar leven weduwe van Thonis Cornelisz. zeevarende man, mede haar zuster, allen kinderen
en erfgenamen van Pieter Pietersz. (van Dijck) wantsnijder, tezamen geassisteerd met Maerten Jacobsz.
haar gekoren voogd verkoopt Frans Jacobsz. Touw wonende binnen dezer stede een vervallen huisje met
de helft van de laan gelegen in het Korte Groenendal op de voorsz. Laen, belend O een huis en erf
gekomen van zalr Gerrit Jansz. Schuijffhouck, onlangs door de koper gekocht van Pieter Claes Jonasse
oud burgermeester en W ‘s-heren bansloot, N zekere planken heining van het Oude Wijffgenspoortgen en
Z de tuin van de koper, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
220. 02-12-1634. Jacob Lourisz. van der Wiel bakker verkoopt Jan Jansz. de jonge zoon van Jan Jansz.
marktschuitvoerder op Rotterdam zeker leeg erf met enige oude materialen gekomen van de stal of
bouhuis eertijds gepossideerd door Cornelis van Oijen gelegen in het St Annen zusterhuis genaamd het
Oude Leprooshuis, belend O de voorsz. Jan Jansz. schuitvoerder en W dezer stede sloot, strekkende
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voor van de straat tot achter aan het huis van Jaepgen Thonisdr. weduwe, voor 144 gld te betalen mei
toekomende.
220v. 09-12-1634. Cornelis Jansz. van Eijck wonende Waddinxveen verkoopt David Pouwelsz.
zeevarende man een huis en erf gelegen voor de Raem belend volgens de oude brief van 02-08-1634,
voor 200 gld, te betalen met 25 gld per jr op allerheiligen.
221v. 18-12-1634. Leendert Jacobsz. metselaar verkoopt Sijmon Jansz. (van der Slot) zeevarende man
als lasthebbende van Michiel Claesz. Ploij zijn zwager een huis en erf gelegen in de Oost Molenstraat
tegenover de Raem van ouds genaamd de Verbrande Erven, belend O Arijen Leendertsz. en W Adriaen
Cornelisz. Molswijck, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Claesz. korenmeter.
Verkoper bekende voldaan en betaald te zijn mits dat Sijmon Jansz. in kwaliteit voorsz. tot zijn laste neemt
360 gld die Pieter Jansz. van der Schoor raad en vroedschap van Brielle als daarmede geprefereerd en
ook het recht hebbende in de oude custingbrief volgens het transport van 06-10-1625 voor schepenen
alhier gepasseerd op het huis sprekende heeft, te betalen met termijnen van 24 gld per jr, breder volgens
de decreet custingbrtief van 14-08-1632, zijnde het restant van verkopers koop boven zijn 40 gld door de
verkoper gereed betaald, die hem teijnde de betaling van de voornoemde som custing betaald zullen
moeten worden. Penningborgen Joris Arijensz. Banck en de voorsz. Sijmon Jansz. in privé.
222. 23-12-1634. De burgemeesters dezer stede verkopen met toestemming van Geertgen Danckertsdr.
weduwe Pieter Galeijnsz. in zijn leven vleeshouwer aan Gillis van der Eijck jegenwoordig schepen een
ledig erf gelegen in de Prinsestraat, lang 46 voet en breed van de muur van het bouhuis van Arij Willemsz.
Jaen tot achter aan het erf of tuintje door de koper van Pieter Sijmonsz. Schot heden gekocht, belend N
voor het erf van de voorsz. Pieter Galeijnsz. weduwe door hem voor deze van de stad gekocht en achter
het bouhuis van Arie Willemsz. Jaen en Z het erf of tuintje gekomen van Pieter Sijmonsz. Schot
voornoemd, strekkende voor van de Prinsestraat tot achter zo aan het erf van Dirck Abrahamsz. Souwers
als het erf van de voorsz. weduwe als voren gekomen van de stad, voor 60 gld in gereed geld ontvangen.
223. 02-01-1635. Leendert Jansz. Leneman wonende Rotterdam verkoopt Aron Dircksz. voor de ene helft
en Jan Jacobsz. en David Hendricksz. (Hartintvelt) voor de andere helft allen wonende alhier een botschip
met toebehoren oud 3 jr voor 725 gld, te betalen met 300 gld gereed, item vastenavond 1636 en 1637 te
betalen met 212 gld 10 st.
223v. 06-01-1635. Jacob Bolleman zo voor hem zelve en vervangende zijn broer Sebastiaen Bolleman
borgen voor Jan Claesz. korenmeter zalr. verkopen Leendert Jacobsz. metselaar een vervallen huisje en
erf door de voorsz. Jan Claesz. zalr nagelaten, staande op de Verbrande Erven, voor 40 gld in gereed
geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
224. 06-01-1635. Leendert Jacobsz. metselaar verkoopt Adriaen Molswijck notaris alhier zeker leeg erf
daar voor deze een huisje op heeft gestaan op de Verbrande Erven achter zeker huis van de koper,
staande voor de Raem, voor 27 gld in gereed geld ontvangen, alles volgens de oude decreetbrief van
heden.
224v. 09-01-1635. Engebrecht Maertensz. zeevarende man wonende in de Zijlstraat alhier is schuldig aan
Frans Maertensz. mede zeevarende man wonende alhier 150 gld wegens geleend geld al 6 jaar geleden
opgenomen tegen 5% per jr, welke Frans thans gaarne terug wil hebben, waarvoor Engebrecht
Maertensz. momenteel de middelen niet heeft en draagt over aan Frans Maertensz. een aantal met name
genoemde roerende goederen, welke hij van Frans Maertensz. in leen behoudt.
226. 12-01-1635. Aernout Wagensveldt notaris te Rotterdam als door de heren van de gerechte derselver
stede gestelde curator over de boedel en goederen van Eijnout Jacobsz. Couwenhoven volgens consent
van de schepenen alhier van 14-12-1634 verkoopt in het openbaar aan Pieter Claesz. Jonasse oud
burgemeester dezer stede 488 gld custingpenningen te voldoen in termijnen van 36 gld per jr, uitwijzende
zeker contract tussen de debiteur en de voorsz. Couwenhoven aangegaan niettegenstaande de
custingbrief van 04-05-1613 tlv. Isbrant Jansz. cuijper, zijn borgen en verbonden hypotheek op het huis en
erf gelegen in de Lange Kerkstraat, voor 214 gld in gereed geld ontvangen.
226v. 12-01-1635. Bartholomeus Roelofsz. grootschipper wonende alhier namens Roelof Bartholomeusz.
zijn zoon als possesseur van zekere vicarie gefundeerd op het altaar van St Eloij in de parochiekerk dezer
stede, breder blijkende bij de stichtingsbrief van 01-11-1634 en verklaart dat de voorsz. vicarie geen
meerdere landen heeft dan 9 ½ morgen hoge en droge geestlanden in twee partijen, de ene van 5 ½
morgen gelegen in de heerlijkheid van Naaldwijk van ouds genaamd het Wan gemeen met zekere landen
van Frederick Hendrick van Nassau prins van Oranje etc. en 4 morgen land mede te Naaldwijk liggende
achter de Kerk aldaar.
227v. blanco.
228. 20-01-1635. Pouwels Prins namens Janneke Prins zijn dochter verkoopt Joris Nieupoort notaris een
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huis en erf gelegen in de Nieustraat, belend Z het huis van Geertgen Danckertsdr. weduwe Pieter
Galeijnsz. en N de weduwe van Pieter Cornelisz. Lapgen, strekkende voor van de straat tot achter aan het
erf van Geertgen Danckertsdr., belast met 15 st per jr tbv de Cruycebroeders alhier, voor 80 gld in gereed
geld ontvangen boven dat de koper tot zijn laste neemt 402 gld wegens verkopers koop te voldoen met 24
gld per jr (oude decreet custingbrief van 25-02-1634).
228v. 20-01-1635. Jacob Arijensz. Edelman verkoopt Jacob Jansz. van der Meer molenaar de helft van
een korenwindmolen genaamd de Noordmolen met de helft van een rosmolen bezijden aan de werf
daarvan met alle gereedschappen tot de molens dienende, en zeker geheel huis en erf daarin verkoper tot
nu toe woont annex de grond van de rosmolen, en de helft van zeker huis en erf daar benevens staande
daarvan Jan Jansz. molenaar de wederhelft alsmede van de voorsz. wind- en rosmolen is toebehorende
met de welke de koper de nering van de molens half zal doen en hebben zoals de verkoper al gedaan
heeft, naast welke koop de voorsz. koper mede zal volgen de huur van het land van de weide die verkoper
in huur heeft, hem wel bekend, alles voor 3230 gld, waarvan 600 gld gereed en voorts in termijnen van
200 gld per jr, terwijl de verkoper over zijn kooppenningen nog moet betalen 1000 gld en dat aan Jan
Fransz. de Bruijcker als de oude brief bij koop- en transport bekomen hebbende, zo is in deze koop
bedongen, dat de koper in mindering van de beloofde kooppenningen, dezelfde som zal betalen volgens
de inhoud van de custingbrief en overzulks jaarlijks zoveel minder aan de verkoper betalen als hij in de
custingbrief zal betalen, de windmolen belast met een opstal in het geheel van 3 blancken per jr tbv het
weeshuis dezer stede, waarvan de helft ten laste van de koper komt. Waarborgen voor de verkoper
Huijbrecht Leendertsz. smid wonende alhier en Dirck Arijensz. broer van de verkoper wonende
Blommersdijck. Penningborgen Jan Jansz. molenaar zwager van de koper en Willem Claesz. van den
Brugge wonende Hillegondsberg. Kanttekening 10-06-1665. Jan Jansz. molenaar vertoont de oude
rentebrief van het kapitaal hiernevens geroerd die afgelost is.
230. 22-01-1635. Adriaen Cornelisz. boekdrukker als beschadigde borg van Jaems Dinglij volgens
transport van zekere custingpenningen door Ida Arijensdr. in kwaliteit als breder blijkt volgens het
transport tbv de voorsz. Jaems Dingly voor schepenen alhier gepasseerd op 21-03-1631 en de betaling bij
de voorsz. Arij Cornelisz. als beschadigde borg daarop gedaan uitwijzende de kwitantie op de rug
getekend verkoopt Sijtgen Leendertsdr. (mz. Evertsdr) huisvrouw van Leendert Cornelisz. Koeijen
jegenwoordig op reis naar Schotland als mondelinge last hebbende van haar man geassisteerd met
Jujaen Leendertsz. Koeijen zeker huis en erf over de Schie, belend N Dirck Oschman en Z ‘s-heren straat,
strekkende voor van de straat tot achter aan Inge Willemsdr. weduwe voor 150 gld in gereed geld
ontvangen.
231. 22-01-1635. Willem Welhouck oud schepen dezer stede als houder van de na te melden rentebrief
verkoopt Cornelis Jansz. pottenbakker wonende Rotterdam geinstitueerde erfgenaam van de goederen
van zalr Arijaentgen Lourisdr. weduwe van Gillis Galeijnsz. beiden zalr een jaarlijkse losrente van 6 gld 5
st (hoofdsom 100 gld) de penning 16 tbv Cornelis Jansz. voorsz. volgens de brief van 05-12-1612 alhier
gepasseerd.tlv Arij Jacobsz. houtzager als principaal, Leendert Jansz. en Jan Arijensz. zeevarende lieden
als borgen en hun verbonden hypotheken vermeld in de voormelde rentebrief, voor 100 gld.
231v. 31-01-1635. Baertgen Jansdr. weduwe Rochus Pietersz. Doesen als principaal en Jan Rochusz.
Doesen bakker haar zoon als borg is schuldig Adriaen van der Eijck een jaarlijkse losrente van 31 gld 5 st
(hoofdsom 500 gld) tegen de penning 16, af te lossen met 50 gld per jr. Waarborg twee huizen en erven
benevens en annex de andere gelegen op de Hoogstraat, belend O Benjamin Pietersz. Carpentier en W
Michiel Leendertsz. zeevarende man, strekkende voor van de Hoogstraat tot achter in de bansloot.
232v. 02-02-1635. Cornelis Claesz. Wouter cuijper burger dezer stede is schuldig aan Abraham van
Cleeff jegenwoordig schepen alhier een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld) de penning
16. Waarborg een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Cornelis Domisz. en W het huis van Crijn
Cornelisz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven.
233v. 03-02-1635. Gerrit Anthonisz. van Osch glaasmaker verkoopt Steven Jansz. de la Tombe een huis
en erf gelegen in de Nieustraat, belend Z Joris Nieupoort notaris en N Pietertgen Arijensdr. in ‘t Poortgen
weduwe Arent Claesz. Lantman, strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz. Pietergen
Arijensdr. (oude waarbrief van 29-03-1632) belast met 1 gld 10 st per jr tbv de St Joris Doelen alhier, voor
335 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
234. 03-02-1635. Arij Fransz. schipper wonende Rotterdam verkoopt Jan Dominicusz. (Heereman)
cagenaar als principaal en Jacob Crijnenzn. wonende Vlaardingen als borg zekere kaagschuit groot 4 last
oud 11 jr, voor 785 gld, te betalen met 250 gld gereed en voorts in termijnen van 150 gld per jr. Waarborg
de voorsz. kaagschuit.
235. 10-02-1635. Cornelis Cornelisz. de Gilde gehuwd met Aeltgen Willemsdr. vervangende Joris
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Willemsz. Goijer en Commertgen Willemsdr. zijn huisvrouwen broer en zuster, kinderen en erfgenamen
van Willem Jorisz. Goijer verkopen Hendrick Ruttenz. een huis en erf gelegen op de Achterweg. belend Z
Thonis Rochusz. en N Willem Pietersz. Brame, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot toe,
belast met 7 st 8 p per jr tbv de Heilige Geest dezer stede en daarenboven voor 500 gld, waarvan 150 gld
gereed en voorts in termijnen van 20 gld per jr.
235v. 03-03-1635. Cornelis Nieupoort klerk ter secretarie als lasthebber van Jan Bruijnsz. Nieulandt
jegenwoordig wonende Rotterdam (procuratie gepasseerd onder het zegel deser stede van 15-09-1634)
verkoopt Sebastiaen Verwel cuijper een huis en erf met de cuijphuizen daaraan gelegen over de Haven
op de hoek van de Walvisstraat op de Vismarkt, belend Z niet ingevuld en N de voorsz. Walvisstraat,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de weduwe van Floris Michielsz. (oude
waarbrieven van 07-05-1611 en 13-11-1617) voor 1500 gld, te betalen met 200 gld gereed en voorts in
termijnen van 60 gld per jr. Waarborg Sebastiaen Pesser en penningborg Anthonis Pesser.
236v. 24-02-1635. Adriaen Molswijck notaris als procuratie hebbende van de erfgenamen van Hendrick
Fransz. cuijper verkoopt Dirck Pansser een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend Z de boomgaard
of tuin van de koper en N Jacob Dircksz. zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan
het erf van de koper, belast met 4 st 8 p per jr tbv de Grafelijkheid van Holland voor 100 gld in gereed geld
ontvangen.
237v. 24-02-1635. Cornelis Florisz. pottebakker verkoopt Dirck Claesz. Pansser raad en vroedschap
dezer stede een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend W Adriaen Jorisz. Beijs jegenwoordig
schepen dezer stede en O de weduwe van Gerrit Willemsz. cagenaar, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Zijlsloot, belast met 4 st min een oortje tbv het Gasthuis dezer stede. Voldaan door
royement van een rentebrief groot 100 gld die de koper als gehuwd met Maria Pietersdr. van der Burch
mede erfgename van Annetgen Arijensdr. van Smaleveldt weduwe Pieter Pietersz. van der Burch op het
huis alsnog sprekende heeft.
238. 24-02-1635. Willem Arijensz. Maen timmerman verkoopt Aert Stevensz. Berchoen een huis en erf
gelegen in het Land van Beloften aan de Broersvest, belend O dezer stede walle of veste en W het erf van
zalr Broer Arijensz. voerman, strekkende voor van de veste tot achter aan Teuntgen Govertsdr. weduwe
Cors Isbrantsz. zeevarende man (oude decreet waarbrief van 01-12-1629) daarbij verkoper het verkochte
huis geleverd heeft gekregen, voor 175 gld in gereed geld ontvangen.
238v. 26-02-1635. Pieter Huijbrechtsz. scheepstimmerman wonende hier ter stede verklaart dat hij uit
zake en als rest van de koop van zijn huis en scheepstimmerwerf gelegen in de Coningstraat over de
Schie aan Jacob Crijnenz., Cornelis Crijnenz., Jasper Crijnenz., Arijen Crijnenz. den ouden, Arijen
Crijnenz. de jonge, Gerrit Jansz. gehuwd met Dieuwertgen Crijnendr., Cors Cornelisz. gehuwd met
Neeltgen Willemsdr. en Pieter Willemsz. kinderen van zalr Willem Crijnenz. en Sijmon Jansz. Cel; zoon
van Neeltgen Crijnendr., allen erfgenamen van Sijmon Crijnenz. alhier overleden alsnog zuiver schuldig
was 1650 gld, te betalen met 100 gld per jr volgens de brief van 06-07-1630. Hij is niet in staat thans te
betalen en verklaart het hypotheek van dien in de voornoemde kinderen handen vrijwillig in volkomen
eigendom te transporteren en de actie hem daaraan competerden tbv dezelve te cederen en geeft
toestemming aan de voorsz. personen zijn huis en erf met scheepstimmerwerf, belend NO Trijntgen
Joostendr. en ZW het huis van Maertgen Jorisdr. Cnapper, strekkende voor van de straat tot achter aan
de Doelsloot te mogen verhuren of verkopen en de kooppenningen te ontvangen, waarmede de
custingbrief is vervallen, alsmede hetgeen Banckeras Arijensz. uit dezelfde brief is competerende en
verzoek hem en zijn borg Joris Huijbrechtsz. daarvan te kwiteren.
240v. 15-03-1635. Wouter Pietersz. Cnol, Jan Fransz, de Bruijcker en Adriaen Molswijck burgers dezer
stede en ordinaire pachters van de gemenelands middelen borgen voor Jan Cornelisz. Pick wonende
Haarlem voor de voldoening en betaling van alzulke gemenelands middelen als door Pick binnen Haarlem
zullen worden aangestaan en gepacht bij de a.s. verpachting van 01-04-1635, voor 100 gld.
241. 17-03-1635. Abraham Souwers verkoopt Hendrick La Rosa twee huizen en erven annex de andere
gelegen in de Boterstraat, belend O Gillis Maertensz. Verpelt en W Claes Rochusz. van Lette smid,
strekkende voor van de straat tot achter in de Pannekouckstraat (oude waarbrief van 15-05-1627) voor
1050 gld, waarvan 200 gld gereed en voorts in termijnen van 50 gld per jr, belast met 2 gld 16 st 8 p per jr
tbv dezer stede.
241v. 17-03-1635. Adriaen Molswijck als lasthebber van de gemene erfgenamen van Pouwels Jansz.
laatst gehuwd geweest met Maertgen Lucasdr. mede zalr. (procuratie gepasseerd voor notaris Nicolaes
van Hooff te Maassluis op 06-07-1634) verkoopt Willem Melchiorsz. Welhouck en Anthonis Sijmonsz.
Pesser tezamen voogden over de twee nagelaten weeskinderen van Maertgen Lucasdr. lest weduwe van
Leendert Jacobsz. den Boer de helft van een huis en erf gelegen in de Crepelsdtraat, waarvan de kopers
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q.q. de wederhelft competeren, belend N Adam Vinck en Z Engebrecht Cornelisz., strekkende voor van de
straat tot achter aan de bansloot, voor 250 gld, daarvan door Leendert Jacobsz. en Maertgen Lucasdr. in
hun leven betaald zijn 125 gld en de andere 125 gld worden op rente gehouden tegen de penning 16 of 7
gld 16 st 4 p per jr.
243. 17-03-1635. Willem Melchiorsz. Welhouck en Anthonis Pesser voogden over de twee nagelaten
weeskinderen van Maertgen Lucasdr. lest weduwe van Leendert Jacobsz. den Boer en daarvoor van
Pouwels Jansz. verkoopt met consent van de weesmeesters mitsgaders de crediteuren van Maertgen
Lucasdr. in het openbaar Arij Cornelisz. (Laetdrijven) zeevarende man een huis en erf gelegen in de
Crepelstraat zoals het huis hen heden is opgedragen, voor 225 gld waarvan 100 gld gereed en voorts in
termijnen van 30 gld per jr te leveren bij willig decreet. Kanttekening 22-05-1652. Claesgen Salomonsdr.
vertoont de originele schuldbrief die afgelost is.
243v. 27-03-1635. Thomas Huibrechtsz. Verschie wonende Utrecht zoon van Huijbrecht Thomasz. die
een zoon was van Neeltgen Jorisdr. Danser voor hem zelve mitsgaders Neeltgen Thomasdr. weduwe
Maerten Willemsz. Molijn dochter van de voorsz. Neeltgen Jorisdr. Danser zalr mede voor haar zelve. Zij
verklaart afstand te doen tbv Dirck Pansser van het huis en erf door Neeltgen Jorisdr. metterdood geruimd
en nagelaten gelegen in de Breestraat en dat ten requarde van de assistentie onderhoudinge en
behulpzaamheid die gemelde Pansser aan Neeltgen Jorisdr. in haar hoge zwakheid en ellendige
ouderdom heeft gedaan en bewezen.
244. 27-03-1635. Wouter Pietersz. Cnol wonende aldaar en Jacob Govertsz. Cnol wonende Delft ordinaire
pachters van de gemenelands middelen zijn borgen voor Pieter Carpentier wonende Rotterdam voor de
voldoening en de betaling van de gemenelands imposten als deze Carpentier op de a.s. verpachting van
01-04-1635 zal verpachten tot 20.000 gld.
244v. 30-03-1635. Claes Pietersz. wonende Dordrecht broer en mede erfgenaam van Pieter Pietersz.
alias Seldevoocht nu overleden zijnde, verklaart door Maertgen Floris Beijersdr. zijn voorsz. broers
huisvrouw ten volle voldaan en uitgekocht te zijn van hetgeen hem bij het overlijden van zijn broer is
opgekomen en heeft 66 gld in gereed geld ontvangen.
245. 31-03-1635. Maertgen Danielsdr. weduwe en boedelhoudster van Dirck Jacobsz. Gommersbach
notaris geassisteerd met Rogier van der Houve baljuw en schout dezer stede haar broer, Maerten
Willemsz. Sluijs oud burgemeester en Adriaen Dircksz. Hoochmoet thesaureir beiden mede deser stede
als haar gekoren voogden verkopen Ds Bouritio Sibema predikant binnen dezer stede een huis en erf
gelegen over de Haven omtrent de Groene brug, belend N het huis van Maertgen Duijsent-gulden en Z
Seger Maertensz., strekkende voor van de straat tot achter aan zekere gemene scheidmuur op het erf van
Elisabeth Jansdr. van der Wolff zalr met conditie dat de koper gehouden is het secreet te doen stoppen
zonder de pijp over de grond van de erfgenamen van Ruth Leendertsz. en Maertgen Arijensdr. te mogen
gebruiken. Alles breder vermeld in de acte van consent gemaakt en aangegeven tussen de verkoopster
en de erfgenamen van Ruth Leendertsz. en Maertgen Arijensdr. van 19-05-1633, voor 1100 gld, waarvan
400 gld gereed en voorts in termijnen van 60 gld per jr.
246v. 31-03-1635. Job en Mees Cornelisz. Vlam elk voor 1/3e voor hen zelven en als omen en voogden
over Gerrit Willemsz. nagelaten zoon van Willem Cornelisz. Vlam hun broer zalr mitsgaders Arijaentgen
Dircksdr. deszelfs weduwe geassisteerd met Adriaen Dircksz. Hoochmoet thesaurier dezer stede haar
gekoren voogd in deze tezamen voor 1/3e, allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Joppenz. en
Aechgen Willemsdr., die mede erfgenamen waren van Huijbert Corsz. verkopen Helena Clapham weduwe
Sr Chiffel Clapham capitein van een compagnie voetknechten ten dienste dezer lande geassisteerd met
Hans Jacobsz. haar gekoren voogd een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O voor het
huis van Maerten Maertensz. en achter het erf van Pieter Evertsz. zeevarende man en W de weduwe van
Gerrit Cornelisz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, voor 900 gld, te
betalen met 300 gld gereed en voorts in termijnen van 54 gld per jr, belast met 9 st per jr te weten 1 st 8 d
tbv de Kerk dezer stede en 7 st 8 p tbv het Convent van Sijon buiten Delft.
247v. 14-04-1635. Vranck Cornelisz. voerman verkoopt Sijmon Claesz. Bouman zekere woning of
bouhuis als huis, schuur en barg met de grond of erf gelegen in Leliendal op de Achterweg met het
bouwgereedschap alsmede de beterschap van de bruikwaar van landen bij dezelfde woning zijnde en de
levende have, belast met 3 gld per jr tbv onbekend en daarenboven voor 1600 gld, waarvan 800 gld
gereed die reeds zijn betaald en voorts in termijnen van 100 gld per jr. Penningborg Maerten Jansz.
Broertgen wonende aan de Rotte omtrent Hillegontsberch.
248. ongedateerd. Engebrecht Joostenz. (de Cloet) verkoopt Ds Johanni Peltio predikant alhier een huis
en erf gelegen in de Boterstraat met een huisje en erf daarachter of terzijde, uitkomende in de
dwarsstraat, het huis belend N de kinderen van Thonis Starrenburch en Z Claes Gijsbrechtsz., strekkende
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voor uit de Boterstraat tot achter zo aan het erf van Vranck Joostenz. (van Overrijt) bouman als in de
Pepersteeg, (oude waarbrief van 02-03-1630) voor 875 gld in gereed geld ontvangen.
249. 14-04-1635. Adriaen Dircksz. Hoochmoet thesaurier en Goossen Cornelisz. raad en vroedschap
dezer stede tezamen als vaders van het weeshuis alhier vervangende hun medebroeders, verkopen
Jasem Gerritsz. de Licht een huis en erf gekomen van Arij Arijensz. Neus gelegen op de Verbrande
Erven, belend N de weduwe van Bellem Cornelisz. en Z Hendrick Jansz. wever, strekkende voor van de
straat tot achter aan de bansloot, belast met 7 st per jr tbv de Kerk dezer stede en daarenboven voor 500
gld, waarvan 24 gld gereed en voorts in termijnen van 24 gld per jr.
249v. 14-04-1635. Cornelis Nieupoort door de heren van de gerechte dezer stede aangesteld als curator
over de geabandonneerde boedel en goederen van zalr Cornelis van Dijck notaris en procureur alhier
(vlgs de akte van curatele gepasseerd op 07-02-1635) verkoopt in het openbaar Jacob Jansz. Delfshaven
jegenwoordig mede schepen zekere grafstede door van Dijck nagelaten, zijnde het 7e graf in het 3e plein
in het Zuidkoor van de St Jans kerk dezer stede, voor 14 gld in gereed geld ontvangen.
250. 21-04-1635. Dezelfde h.a.g. verkoopt Cornelis Cornelisz. Bom een huis en erf gelegen in de
Hoogstraat, belend N Sebastiaen Niesen en Z Jan Thonisz. Ruijter bakker, strekkende voor van de straat
tot achter aan de tuin of erf van Sebastiaen Niesen voorsz. (oude waarbrieven van 25-10-1567 en 24-041611 daarbij de voorsz. van Dijck het huis in koop is geleverd en acte van consent om de gang of poort te
mogen overtimmeren van 10-05-1569), voor 550 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig
decreet.
251. 21-04-1635. Cornelis Nieupoort als geordonneerde curator over de boedel en goederen van zalr Jan
Jansz. lijndraaier door Lijsbeth Gijssendr. zijn nagelaten weduwe geabandonneerd volgens de acte van
curatele op 02-09-1634 voor schepenen alhier gepasseerd verkoopt in het openbaar aan Raijmondt Muijs
een huis en erf met lijnbaan gekomen van Cornelis Jansz. van Delff gelegen in het Groeneweegje, belend
N de tuin van Cornelis Aertsz. Kievidt en Z de erfgenamen van Pouwels Jansz. timmerman, strekkende
voor van de straat tot achter aan de Vest en de andere bansloot toe, voor 460 gld, te betalen 150 gld
gereed en voorts in termijnen van 36 gld per jr, te leveren bij willig decreet.
252. 28-04-1635. Cornelis Bom verkoopt Ds Johannes Soete predikant alhier een huis en erf gelegen aan
de Boterstraat, belend O de weduwe van Mr Gerrit Luijten chirurgijn en W Frederick Jacobsz. linnenwever,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, onder verwijzing naar een accoord van mangeling
tussen de verkoper en Mr Gerrit Luijten, zo voor schepen alhier als voor schout en gerechte van de Kethel
van 14-11-1615 gepasseerd (oude waarbrief van 11-12-1621), voor 1700 gld in gereed geld ontvangen.
253. 05-05-1635. Marinus Andriesz. Veer en Jan Andriesz. Veer broers als lasthebbende van Jannetgen
Jansdr. weduwe en boedelhoudster van Andries Marinusz. Veer wonende Leiden (procuratie gepaseerd
voor notaris Claes Claesz. Moij te Leiden op 04-05-1635) verkopen Jan Veen jegenwoordig schepen
dezer stede een huis en erf gelegen over de Haven, belend N Govert van Gesel en Z de erfgenamen van
Arent Bruijnsz. van der Dussen, strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz. Van Gesel, belast
met 2 gld 3 st 14 p per jr en daarenboven voor 1685 gld, waarvan 1285 gld gereed en 400 gld in twee
termijnen op mei 1636 en mei 1637, elk van 200 gld.
254. 05-05-1635. Pieter Claes Jonasse oud burgemeester verkoopt Laurens Rutsz. een huis en erf
gelegen over de Haven, belend N Hendrick Dircksz. pottebakker en Z de erfgenamen van Maertgen
Pietersdr. weduwe Thonis Thonisz., strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede walle (oude
decreet-waarbrief van 18-06-1622) daarbij de verkoper het huis is geleverd, voor 225 gld in gereed geld
ontvangen.
254v. 05-05-1635. Maertgen Claesdr. en Arij Bouwensz. haar zoon als lasthebber van Bouwen Cornelisz.
wonende op de Rotte in de ambachte van Hillegontsbergh haar man en vader (procuratie gepasseerd
voor notaris Gerrit van der Hout te Rotterdam op 07-10-1632) verkoopt Pieter Dircksz. uit de Kethel een
huis en erf met plantagie gelegen in de Vergrotinge dezer stede, belend N ‘s-heren straat en Z de tuin of
erf van Hendrick Verhaer, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Havenstraat, voor 500 gld
waarvan koper 150 gld behoudt tegen de penning 16, te lossen met 100 gld per jr.
255v. 05-05-1635. Doen Jorisz. Beijs en Seger Maertensz. meesters en bezorgers zo van de huisarmen
als van de Diaconie binnen dezer stede verkopen Jan Latingh Engelsman een huis en erf gekomen van
Abraham Jansz. gelegen voor de Raem, belend N de koper en Z Cornelis Gilbertsz., strekkende van voor
de straat tot achter aan dezer stede bansloot, voor 90 gld in gereed geld ontvangen.
256v. 05-05-1635. Adriaen Molswijck notaris hier ter stede als lasthebber van de gemene erfgenamen van
Hendrick Fransz. cuijper zalr (procuratie gepasseerd de een onder het zegel der stad Geertruidenberg van
03-05-1634 en de andere gepasseerd voor Laurens van de Kieboom notaris aldaar van 28-04-1634)
verkoopt Maertgen Danielsdr. (van der Houve) weduwe Dirck Jacobsz. Gommersbach notaris alhier
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geassisteerd met Rogier van der Houve baljuw en Maerten Willemsz. Sluijs oud burgemeester als haar
gekoren voogden een huis en erf gelegen op het Kerkhof, belend N Jacob Jansz. en Z Huijbrecht Jansz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan zeker erf van Willem Jansz. schippersgezel, voor 150 gld in
gereed geld ontvangen. Waarborg Adriaen Molswijck in privé.
257. 05-05-1635. Dirck Cornelisz. Buijtewech wonende alhier verkoopt Cors Jansz. van Bleijswijck
wonende Delfgauw een huis en erf met een hooiberg gelegen op het Pad, belend W voor de verkoper en
achter Jan Marinusz. en O Cornelis Jansz.. schuitvoerder op Delft, strekkende voor van de straat of het
voorsz. Pad tot achter aan de Prinsestraat toe, alsmede alle bruikwaar, zijnde 8 ½ morgen zo wei-, hooizaai- of teelland aan koper volledig bekend, voor 1800 gld, waarvan 400 gld gereed en voorts met
termijnen van 50 gld per jr. Penningborgen Maerten Corsz. wonende Pijnacker en Maertgen Sijmonsdr.
weduwe Huijbrecht Sijmonsz.
258. 05-05-1635. Adriaen Dircksz. Hoochmoet thesaurier, Pieter Jacobsz. Bonstoe burgemeester en
Goossen Cornelisz. schepen vervangende Seger Maertensz. hun mede broeder in de bediening, alle
vaders van het weeshuis als geinstitueerde erfgenamen in de nagelaten goederen van Stijntgen Roelendr.
die in haar leven huisvrouw was van zalr Pieter Thonisz. linnenwever voor de ene helft en nog als
lasthebber van de erfgenamen van Pieter Thonisz. voorsz. voor de andere helft verkopen Eeuwout
Hendricksz. (Verwal) varensgezel een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt,
belend Z het huis van Jacob Sijmonsz. en N het huis van Augustijn Engebrechtsz., strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot (oude waarbrief van 08-04-1595) voor 450 gld te betalen in
termijnen van 24 gld per jr.
259. 05-05-1635. Cornelis Hendricksz. Vrijlandt schout tot Pernis als speciale last hebbende van Cornelis
Flindt (proc. gepasseerd voor notaris Gerrit van der Hout te Rotterdam op 28-03-1635) verkoopt capitein
Gerrit Claesz. Sas een huis en erf gelegen in de Vergroting, belend Z een tuin van Maerten Sluijs en W
Willem Cruijer, strekkende voor van de straat tot achter aan de Havenstraat (oude waarbrief van 02-121630) voor 1600 gld boven 6 rozenobels tot speldegeld, te betalen met 200 gld gereed en voorts in
termijnen van 200 gld per jr.
260. 05-05-1635. De burgemeesters dezer stede verkopen Jan Cornelisz. Veen scheepstimmerman een
erf of de grond daarop deszelfs huis tegenwoordig staat gelegen buiten de Hoofdpoort op de Oude Haven
in de Vergroting, voor 75 gld in gereed geld ontvangen.
260v. 06-05-1635. Annetgen Hendricksdr. gehuwd met Jacob Dircksz. Muijs zeevarende man wonende
Rotterdam als erfgenaam van Pieter Muijs eertijds alhier overleden en als lasthebber van haar man (proc.
gepasseerd voor notaris Jacob Duijfhuijsen Jr te Rotterdam op 24-04-1635) en als actie hebbende van
Ingetgen Foppendr. wonende Vlaardingen voortijds gehuwd geweest met Jan Claesz. overleden
Vlaardingen die mede een erfgenaam is geweest van de voorsz. Pieter Muijs en door dezelfde tot zijn
enige erfgenaam is geinstitueerd volgens de acte daarvan op heden te Vlaardingen gepasseerd verkoopt
Adriaen Molswijck notaris alhier de helft van een custingbrief tbv Pieter Muijs verzekerd op een huisje op
het Kerkhof, voor 50 gld in gereed geld ontvangen.
261. 10-05-1635. Adriaen Danen als principaal mitsgaders Daniel Jorisz. en Adriaen Cornelisz. Wittebol
beiden benevens de principale comparant wonende alhier als borgen en beloofde het carveelschip groot
30 last genaamd de Valck door de principaal comparant verkocht aan Thonis Jansz. wonende Amsterdam
te vrijen en te waren als zijnde zonder enige belasting.
261v. 12-05-1635. Corstiaen Coenraetsz. graafmaker verkoopt Jacob Lourisz. van der Wiel bakker een
leeg huis met erf of tuintje daarnaast gelegen op de Kerksloot, belend W het kerkenhuis dezer stede en
Jacob Jacobsz. mitsgaders het huis van Jan Dircksz. Muijs zalr., belend O het huis eertijds gepossideerd
door Huibrecht Carssenaer en nu de Heilige Geest tot Overschie, strekkende voor van de Kerksloot tot
achter aan het erf van Cornelis Blaes, voor 220 gld in gereed geld ontvangen.
262. 12-05-1635. Jacob Gerritsz. Munnick stierman voor hem zelve voor 1/5e en als vervangende de
nagelaten kinderen van Emmetgen, Machtelt, Maertgen en Ariaentgen Gerrits dochters zijn zusters allen
zalr., tezamen erfgenamen van Gerrit Arijensz. Munnick zijn vader verkoopt Cornelis Claesz. Verhooch
linnenwever wonende Rotterdam een huis en erf gelegen op de Laen teijnde de Korte Achterweg, belend
O en W de gemene erfgenamen, strekkende voor van het voorsz. pad of straat tot achter aan de
Pastoorsloot, voor 420 gld, waarvan 60 gld gereed en voorts in termijnen van 20 gld per jr.
263. 12-05-1635. Jacob Lourisz. (mz. Leendertsz) Veen gehuwd gehad hebbende Dignum Mathijsdr. van
Tendeloo weduwe van Willem Willemsz. van der Vecht verkoopt Engeltgen Cornelisdr. weduwe Barent
Arentsz. van Out Beijerlant gewoond hebbende Rotterdam een huis en erf gelegen op de Haven, belend
N ‘s-heren steeg en Z de gang van Jan Cornelisz. Veen scheepstimmerman, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis zo van Jan Fransz. de Bruijcker als het loodsje van de voorsz. Jan Veen,
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(oude brief van 17-05-1586 alsmede een extract authentiek van het giftboek dezer stede van 18-12-1614),
belast met 6 gld per jr tbv de Heilige Geest dezer stede, losbaar de penning 16, en daarenboven voor
1000 gld, daarvan verkoper 400 gld heeft ontvangen en koopster houdt de resterende 600 gld tegen een
rente de penning 16 of 37 gld 10 st per jr, te lossen met 100 gld per jr.
263v. 12-05-1635. Goossen Cornelisz. jegenwoordig schepen en vader van het weeshuis vervangende
zijn medebroeders als weesvaders verkoopt Arie Jacobsz. Schoute een huis en erf gekomen van
Maertgen Arijensdr. Neus gelegen op de Verbrande Erven, belend O ‘s-heren straat en W Cornelis Jansz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jasper Jansz., belast met 3 st 12 p per jr tbv
onbekend en daarenboven voor 285 gld te betalen in termijnen van 20 gld per jr.
264v. 12-05-1635. Willem Jansz. gehuwd met Weijntgen Willemsdr. voor de ene helft en Belitgen
Willemsdr. geassisteerd met de voorsz. Willem Jansz. voor de andere helft, tezamen kinderen en
erfgenamen van Willem Jansz. cuijper (x Aeltgen Gijsen) verkopen Coenraet Jansz. van Coesveldt een
huis en erf gelegen aan de Achterweg, belend N Hans van der Burch en Z de Mennepoorte, strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 1000 gld, waarvan 100 gld gereed en voorts in
termijnen van 50 gld per jr. Penningborg Cornelis Andriesz. wonende op Delfshaven.
265. 12-05-1635. Leendert Leendertsz.Mathol als speciale procuratie hebbende van Meijnsgen
Leendertsdr weduwe en boedelhoudster van Leendert Jansz. schipper zijn moeder verkoopt Eeuwout
Hendricksz. (Juijst) grootschipper een huis en erf gelegen over de Haven, belend N Cornelis Cornelisz.
Couwenhoven cuijper en Z Aelbrecht Rochusz., strekkende voor van de straat tot achter aan de veste of
stadswal, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen.
266. 17-05-1635. Jacob Jacobsz. cuijper als voogd over zijn kinderen bij oude Trijntgen Lambrechtsdr. en
als voogd over de kinderen van jonge Trijntgen Lambrechtsdr., mitsgaders over de kinderen van Gerrit
Lambrechtsz. tezamen voor 1/4e en als mondelinge last hebbende van Willem Jansz. scheepstimmerman
vader en voogd over zijn kinderen en mede voor de kinderen van Pieter Schaer, Cornelis en Maertgen
Schaertges tezamen voor 1/4e, voor Maertgen Cornelisdr. (Viere) weduwe Bastiaen Jacobsz. (Goliath)
schipper voor 1/4e en Gerrit Jansz. Meulenaer gehuwd met Jannetgen Jansdr. dochter van Jan
Bruijnoogen voor 1/4e, allen erfgenamen van Maertgen Gerritsdr. in haar leven gehuwd met Pieter Muijs
verkopen Adriaen Molswijck notaris de helft van een oude custingbrief tlv zeker huis en erf gelegen op het
Kerkhof alsnu gekocht door Maertgen Danielsdr. van der Houve, welke brief verloren is geraakt, voor 50
gld in gereed geld ontvangen.
266v. 19-05-1635. Cornelis Jansz. Broer verkoopt Leendert Cornelisz. Broer zijn zoon een huis en erf
gelegen op de hoek van de Doelsteeg op de Schie met zekere stal of bouhuis daar ter zijde aan gelegen
achter het huis van Wouter Cnol, het huis en erf belend N de voorsz. Doelsteeg en Z dezer stede
doorgang, lopende tussen het verkochte zo huis als stal, strekkende het huis voor van ‘s-heren straat tot
achter aan Pieter Jansz. hoedemaker en de stal of bouhuis belend N de voorsz. stedes doorgang en Z
Jan Cornelisz. ‘s-Gravenhage, strekkende voor van het huis van de voorsz. Cnol tot achter aan de voorsz.
stads doorgang, onder verwijzing naar een acte uitgifte erfpacht aan de voorsz. hoedemaker van 08-051616 over de waterloop en een contract van de betimmering van verkopers erf van de achtermuur van de
voorsz. Pieter Jansz. van 28-05-1620, voor 2800 gld waarvan 200 gld gereed en voorts in termijnen van
100 gld per jr. Kanttekening 04-07-1661. Louris Gillisz. van Anckers vertoont de originele rentebrief die
afgelost is.
268. 19-05-1635. Louris Jaspersz. voor hem zelve en Arij Joppenz. vader en voogd over Jasper Arijensz.
zijn zoon bij Maertgen Jaspersdr. zijn 1e vrouw, kinderen en erfgenamen van Jasper Woutersz. verkoopt
Cornelis Hendricksz. Cunst zeevarende man een huis en erf gelegen over het St Annen Susterhuis
gelegen bij de Noordmolen, belend N Claes Huijgensz. en Z de looituin van Dirck Oschman schoenmaker,
strekkende voor van de straat of pad tot achter aan de sloot van Jan Jorisz. karreman, belast met 1 gld
per jr tbv onbekend en daarenboven voor 800 gld, waarvan 100 gld gereed en voorts in termijnen van 24
gld per jr boven 5 gld speldegeld tbv verkopers huisvrouw, die hij van de laatste paije mag aftrekken.
269. 19-05-1635. Cornelis Aelbrechtsz. ‘t Rootgen verkoopt Arij Pietersz. Blick een huis en erf gelegen op
de Laen teijnde de Korte Achterweg, belend O de erfgenamen van Gerrit Arijensz. de Munnick en W de
weduwe van Arij Goetijt, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, voor 460 gld, waarvan
60 gld gereed en voorts in termijnen van 22 gld per jr. Waarborgen Adam Gerritsz. Vinck en Gerrit Jansz.
en penningborgen Abram Gerritsz. en Pieter Gerritsz. Vinck kleermakers.
269v. 19-05-1635. Jacob Hendricksz. Bolleman verkoopt Adriaen Willemsz. Jaen bouman een huis en erf
gelegen voor de Raem tegenover de tijkwerkers huizen van ouds genaamd het Heilige Geest turf-huis,
belend O Cornelis Jansz. zeevarende man en W Claes Cornelisz. den Boer, strekkende voor van de
straat tot achter aan de straat over de Raem, (oude waarbrief van 26-08-1623) voor 1325 gld te betalen
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op allerheiligen 1635. Borg voor de koper Joost Jansz. Voocht.
270. 23-05-1635. Herman Goossensz. brouwersknecht wonende binnen dezer stede is schuldig Adriaen
van der Eijck een jaarlijkse losrente van 9 gld 7 st 8 p per jr (hoofdsom 150 gld) de penning 16, te lossen
met 50 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Arij Cornelisz. Bolletgen
en Z Gerrit Arijensz. Pels, strekkende voor van ‘s-herenstraat tot achter aan het erf van Jan Dircksz.
lijndraaier.
271. 26-05-1635. Jan Gerritsz. Glorij voerman verkoopt Hendrick Leendertsz. gewoond hebbende in
Mathenes buiten de Rotterdamse poort een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het
Broersvelt, belend Z de verkoper en N Cornelis Kievidt en Leentgen Leendertsdr., strekkende voor van de
straat tot achter aan de bansloot, belast met 6 gld 15 st per jr tbv het St Jacobs Gasthuis alhier, voor 400
gld in gereed geld ontvangen.
271v. 26-05-1635. Thonis Sijmonsz. nachtwaker verkoopt Arij Willemsz. Jaen een huisje en erf gelegen
op het Pad, belend O de koper en W Dirck Abrahamsz. Souwers, strekkende voor van de kopers huis tot
achter aan de tuin van Gillis van der Eijck jegenwoordig schepen dezer stede uitkomende het huis met
een gemene gang op het voorsz. pad of straat, voor 60 gld in gereed geld ontvangen.
272. 26-05-1635. Dingeman Lodewijcksz. van Boshuijsen als lasthebber van Jhr Johan Kieffelt heer van
Craenhem en St Stevens Weluwe (proc. gepasseerd te Brussel op 23-04-1634 voor ongenoemde notaris)
verkoopt Jacob Schellinger wonende Rotterdam een huis en erf genaamd en ook geweest een zoutkeet
gelegen over de Haven, belend Z het keetsteegje en N het pakhuis en plaats van de erfgenamen van
Lijsbeth Jansdr. van der Wolff, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede wallen voor 800
gld, waarvan de helft gereed en de andere helft 1 jaar na datum dezer.
272v. 26-05-1635. Josijntgen Jacobsdr. weduwe en boedelhoudster van Frans Pietersz. schipper dochter
van Jacob Rochusz. Doesen scheepstimmerman alsnu overleden, heeft in haar leven verkocht gehad,
(geassisteerd met Jan Leendertsz. bakker als haar gekoren voogd), aan Arij Hendricksz. Semelaer mede
scheepstimmerman wonende alhier een huis en erf gelegen over de Haven, belend N Jacob Ariensz.
scheepstimmerman en Z Gerrit Centen grootschipper, strekkende voor van de Havenstraat tot achter aan
de stadswalle of veste tegen de nieuwe erven toe, voor 400 gld die koper onder zich behoudt de penning
16 of tegen 25 gld per jr, te lossen met 50 gld aan de voogden van de verkoopsters nagelaten 2
weeskinderen, de voogden genaamd Huibrecht van der Vecht en de voorsz. Jan Leendertsz. bakker.
273. 31-05-1635. Pieter Niesen brouwer in de werelt is borg voor Marcus Isaacx Planck wonende Haarlem
om met deze cautie te lichten uit het arrest alzulke penningen als door de officier onder de thesaurier
Hoochmoet vanwege hem Planck nomine uxoris zijn gedaan arresteren.
274. 02-06-1635. Huijbrecht van der Vecht als procuratie hebbende van Dignum Jacobsdr. weduwe
Willem Pietersz. (mz. Pieter Willemsz) Scharp zijn schoonmoeder op heden voor schepenen alhier
gepasseerd verkoopt Jan Jansz. zeevarende man een huis en erf gelegen op het eijnde aan de
Gooistraat, belend O Cornelis Jansz. en W Jacob Bastiaensz.. Veen oud schepen, strekkende voor van
de Gooistraat tot achter aan de bansloot, voor 300 gld, te betalen met 58 gld gereed en voorts in termijnen
van 24 gld per jr.
274v. 04-06-1635. Jan Gerritsz. Robijn wonende in de Doelen te Rotterdam verkoopt Aeltgen Jansdr.
huisvrouw van Jan Pietersz. (Cromvinger) zeevarende man jegenwoordig op reis naar Groenland als
hebbende mondelinge last van haar man, geassisteerd met Jan Hendricksz. Lidse haar vader als haar
gekoren voogd, een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart van het Broersvelt, belend O Arij
Dircksz. en N (sic) Cornelis Cornelisz. zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren bansloot, belast met 6 gld 5 st per jr tbv dezer stede de pennning 16 en daarenboven voor 195 gld,
te betalen in termijnen van 18 gld per jr.
275v. 11-06-1635. Jacob Hendricksz. Bolleman koopman als boekhouder van de gaing daar stierman op
is Jan Willemsz. Bacx en stelt zich als principale borg voor de satisfactie en verzekering van 4 netten in
dezelfde gaing van de boedel van Hendrick Anthonisz. Groenewegen te Delft geëstimeert op 90 gld.
275v. 15-06-1635. Gerritgen Jeurifaetsdr. weduwe Thonis Jansz. schotsman wonende Cuijlenburch is
schuldig aan Adriaen van Berckel oud schepen van Rotterdam wegens koop en leverantie van zeep 600
gld, te betalen met 200 gld per jr de penning 16. Waarborg haar kaagschuit groot 24 lasten oud 2 jr.
276. 16-06-1635. Rogier van der Houve baljuw en schout dezer stede als lasthebber van Sebastiaen
(Heijndricxsz) Bolleman zijn schoonvader verkoopt Jacob Hendricksz. Bolleman als lasthebber van Jacob
Drooch grootschipper alhier een huis en erf met een gang daar naast aan gelegen, door welke de
possesseurs van Willem Jansz. Boer mede met de koper haar vrije uitgang tot achter op de Haven
hebben, gelegen op de Haven tegenover de zoutkeet, belend N de gemene gang van Cornelis Dammasz.
en Hendrick Thijsz. schippers zalr en Z Rochus Dammasz. mede schipper, strekkende voor van de straat
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tot achter aan het huis of erf van de kinderen van zalr Willem Jansz. de Beene toe, belast met 4 gld 15 st
per jr op de stenen kade toekomende dezer stede en 31 gld 5 st per jr tbv Liedewij van Melissant, de
penning 16, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
277v. 16-06-1635. De burgemeesters dezer stede verkopen Jan Jacobsz. Quant bouwman een leeg erf
gelegen in de Raem, belend W Jan Arijensz. vleeshouwer en O de koper, strekkende voor van de gemene
buursloot tot achter in de Raemsloot toe (oude waarbrieven de ene van 15-07-1594 en de andere van 0805-1615 –koop door Maerten Pietersz van der Meer x Pietertgen Claes-), voor 36 gld in gereed geld
ontvangen.
278. 16-06-1635. Bastiaen Jacobsz. wonende Delfshaven als gehuwd geweest met Maertgen
Gijsbrechtsdr. dochter van wijlen Gijsbrecht Gerritsz. verkoopt Sebastiaen Verwel cuijper een huis en erf
gelegen in de Walvisstraat bij de stadsvest, belend O de weduwe van Floris Michielsz. cuijper en W de
stedes bansloot lopend langs de veste aan de Nieuwe Haven, strekkende voor van de straat tot achter
aan het erf van de voorsz. Floris Michielsz. weduwe voor 300 gld, waarvan 75 gld gereed en voorts in
termijnen van 50 gld per jr.
278v. 16-06-1635. Jacob Sijmonsz. wonende Ouderschie gehuwd met Maertgen Staetsdr. mede
erfgename in de nagelaten goederen van zalr Staets Reijniersz. Bosch verkoopt Jacob Wijnantsz. van
Dijck bode dezer stede zijn zwager voor 1/5e en nog als opdracht en transport hebbende van Samuel
Staetsz. Bosch zijn voorsz. huisvrouwen broer zalr. volgens de waarbrief van 03-02-1629 een gelijke 1/5e
part van een huis en erf gelegen op de Nieustraat, belend N Herman Wijnantsz. slootmaker en Z Hendrick
Verhaer, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, zijnde geheel belast met 19 st 12 p per
jr tbv de Kerk dezer stede en daarenboven voor 150 gld in gereed geld die de koper op rente houdt tegen
5% per jr of 7 gld 10 st per jr.
279v. 22-06-1635. Swaentgen Govertsdr. weduwe Jan Arijensz. Mes wonende alhier is schuldig aan
Adriaen Gerritsz. pachter een jaarl. rente van 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld) de penning 16. Waarborg een
huis en erf gelegen over de Schie, belend O Jan Jansz. marktschuitvoerder op Rotterdam en W Dirck
Oschman schoenmaker, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Maertgen Arijensdr.
weduwe van Huijch Arijensz. Lapper. Voldaan door cassatie van een obligatie die schuldeiser op
Swaentgen sprekende had als met gereed geld.
280v. 25-06-1635. De burgemeesters dezer stede verkopen Job Willemsz. scheepstimmerman een huis
en erf gelegen op het Hooft, belend Z Andries Huijbrechtsz. den Draeck en N het erf van Pieter Engelen
aardewerker, strekkende voor van de straat tot achter aan de watering in het Vranckenlant toe, voor 250
gld, waarvan 100 gld gereed en voorts in termijnen van 50 gld, de penning 16.
281. 30-06-1635. Adriaen Cornelisz. Wittebol voor hem zelve en vervangende Jan Cornelisz. Wittebol zijn
broer jegenwoordig in Oost Indië en voor Eeuwout Hendricksz. (Juijst) schipper gehuwd met Grietgen
Cornelisdr. zijn zuster voor 1/4, tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis Arijensz. en vervangende
Trijntgen en Pietertgen Jansdr. kinderen van Jan Jorisz. gehuwd geweest met Neeltgen Arijensdr. voor
1/4e mitsgaders voor Aeltgen Aldersdr. onmondige dochter van Aldert Cornelisz. die een zoon was van
Arijaentgen Arijensdr,. voor 1/4 en ten leste voor Machtelt Claesdr. wonende Vlaardingen dochter van zalr
Claes Arijensz. voor 1/4, broers en zusters en erfgenamen van Rusgen Arijensdr. verkopen Claes
Sijmonsz. Santman een huis en erf gelegen in het Broersvelt, belend N de weduwe van Dirck Davidtsz.
schipper en Z Aeltgen Jansdr. knopenmaakster weduwe Pieter Jansz. Lieffstekindt, strekkende voor van
de straat tot achter aan de bansloot toe, belast met 3 gld 1 st 4 p per jr tbv het Gasthuis dezer stede en
daarenboven voor 150 gld, waarvan 65 gld gereed en voorts in termijnen van 15 gld per jr.
282. 06-07-1635. Willem Tesmaecker garenkoper wonende Elverveldt verkoopt Hans Verbrugge
tijkwerker alhier 250 gld custingpenningen te betalen met 50 gld per 6 mnd, alles volgens de brief van 0906-1619 voor schepenen alhier gepasseerd tlv Gijsbrecht van der Loock en zijn verbonden hypotheek van
een huis en erf gelegen in de Raem jegewoordig gepossideerd door Beijen Jansz. brandewijnbrander,
belend volgens de brief, voor 225 gld in gereed geld ontvangen.
282v. 07-07-1635. Pouwels Willemsz. Snel olieslager verkoopt Dirck Abrahamsz. van der Poth
jegenwoordig wonende Rotterdam een huis en erf mitsgaders de oliemolen daarachter en annex, staande
bezijden het stadshuis in de Boterstraat, belend O de weduwe van Cornelis Arentsz. Oudewater
timmerman en W de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Schie toe
(oude waarbrief van 10-05-1614), belast met 6 st per jr tbv onbekend en daarenboven voor 2100 gld,
waarvan 600 gld gereed en voorts in termijnen van 150 gld per jr. Kanttekening 20-05-1646. De huisvrouw
van Dirck Abrahamsz. van der Poth vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
283. 12-07-1635. Steven Mathijsz. Teneecke bakker als universeel erfgenaam van alle goederen van
Barbara Lievensdr. Dusseldorp gewezen huisvrouw van Willem Pietersz. wonende Delft volgens
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testament voor notaris Gommersbach alhier gepasseerd op 27-09-1624, mitsgaders Jujaen Leendertsz.
Coeijen en Claes Dircksz. van der Wijck vanwege de diaconie dezer stede en vervangende hun mede
broeders als deze dicaonie bij het voorsz. testament gelegateerd zijnde 200 gld, verklaart dat Arent
Thonisz. van Ommeringh wonende Delft zich borg heeft gesteld als waarborg voor de helft van een huis
en erf gelegen aan de Gasthuislaan te Delft door Barbara Lievensdr. nagelaten. De comparanten
verklaarden als contraborg voorsz. Arent Thonisz. te bevrijden en kosteloos en schadeloos te indemneren.
284. 13-07-1635. Arij Cornelisz. wonende Bommel in het land van Ooltgensplaat is schuldig aan Willem
Claesz. scheepstimmerman wonende op het Hooft dezer stede 620 gld wegens koop van een nieuwe
cromstevenschuit en nu lest van stapel gelopen, te betalen met 294 gld gereed en de rest op 2 termijnen
op mei 1636 en 1637.
284v. 18-07-1635. Wouter Pietersz. Cnol burger dezer stede en Govert Cnol en Jan Govertsz. Cnol
beiden wonende Delft mitsgaders Pieter Carpentier wonende Rotterdam ordinaire pachters van de
gemenelands middelen borgen voor de voldoening en betaling van alzulke gemenelands middelen als
Reijnier Woutersz. Scharp wonende Gorinchem op de a.s. verpachting van 01-08-1635 tot Gorinchem
voorsz. zal pachten tot een bedrag van 22.000 gld.
285. 18-07-1635. De drie eerste hiervoor genoemden als borgen voor Pieter Carpentier wonende te
Rotterdam voor de voldoening en betaling van alzulke gemenelansmiddelen als de voormelde Carpentier
op de a.s. verpachting van 01-08-1635 te Brielle, op het eiland van Flakkee als voor het land van Putten
zal komen te pachten tot een totaal bedrag van 30.000 gld.
285. 28-07-1635. De burgemeesters en regeerders dezer stede mitsgaders Leendert Jansz. Steen als
erfgenaam van Jan Leendertsz. Steen zijn vader verkopen Aert Stevensz. Berchoen te weten de
burgemeesters een huisje en erf voor deze gepossideerd door Claes Arentsz. Kouckouck mitsgaders nog
zeker ledig erf gekomen van Pleun Arijensz. Broer, Leendert Steen een erf bezeten geweest door zijn
vader alsnu met de erven gemeen liggende het huis met de respectieve erven in het Land van Beloften
aan de Oprel van de Broersvest, belend O in het geheel de koper zelf en W voor aan de Oprel het huisje
van Jan Cornelisz. Corff, voorts het huis van Willem Maen timmerman en achter het huis en erf van de
weduwe van Cors Isbrantsz. Santman, strekkende voor van de voorsz. Oprel of straat tot achter aan de
lijnbaan van de voorsz. Cors Isbrantsz. Santman weduwe. Voldaan tbv de burgemeesters met 108 gld en
aan Steen met 10 gld in gereed geld ontvangen.
286v. 28-07-1635. Willem Maen timmerman gehuwd met Machtelt Arijensz. mitsgaders Cornelis Arijensz.
Kruijck, kinderen en erfgenamen van Arijen Leendertsz. Cruijck zalr verkopen Engebrecht Joostenz. 2/3e
van een huis en erf gelegen op de Gooistraat, daarvan de koper als gehuwd met Annetgen Arijensdr.
mede een dochter van Arij Leendertsz. Cruijck 1/3e is competerende, belend N Claes Jansz. van Geffen
en Z de weduwe van Gerrit Jansz. Jampone, strekkende voor van de straat tot achter aan de Havenstraat
toe, (oude waarbrief van 18-01-1603), belast met 16 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 400 gld in
gereed geld ontvangen.
Henk van der Waag.

Spijkenisse, 9 augustus 2007.
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