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1. 19-10-1715. Aaltgen Ploij weduwe van Jacobus van Geervliet wonende alhier verkoopt Harmanus
Kruijs wonende alhier een huis en erf gelegen op de Schie, belend O ‘s-heren straat en W Wouter van
Dalen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. van Dalen, voor 335 gld in
gereed geld ontvangen.
1v. 21-10-1715. Thomas Nodes wonende alhier als erfgenaam van zijn vrouw Maria Greenwood is
schuldig aan zijn schoonvader Francois Greenwood koopman wonende Rotterdam 1000 gld wegens
geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf met een lange lijnbaan alsmede
de stoff en teerketel met nog een spinbaan aan de slootzijde met alle gereedschappen gelegen aan de
noordzijde van de Gooistraat, belend O de Baansloot en W de kinderen en erfgenamen van Govert du
Boijs, strekkende voor van de straat tot achter aan met een uitpad in het Susterhuis. Kanttekening 2210-1718. Thomas Nodes vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
2. 31-10-1715. Silvester Pieter Carrebos wonende alhier is schuldig aan Pieter IJsbrantsz. Jongknecht
wonende alhier 700 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf
gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend N Pieter Schouhamer en Z Jacob de Fontenaalje,
strekkende voor van de straat tot achter aan de gang van de voorsz. Schouhamer. Kanttekening 04-111734. Is vertoond de originele rentebrief van het kapitaal hiernevens vermeld hebbende in dorso de
volle betaling door Sara Jongknecht op order van haar moeder Martijntgen Jongknecht getekend en hier
geroyeerd.
2v. 02-11-1715. Wiggert Buijs wonende alhier is schuldig aan Jan Hartig wonende alhier 150 gld
wegens geleend geld te lossen met 50 gld per jr tegen een rente van 6% per jr. Waarborg een huis en erf
gelegen in de Pannekoekstraat, belend O Lijsbeth Hendriksdr. en W Jan van den Beeq, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
3. 09-11-1715. Pieter Burgerhout wonende alhier verkoopt Jacob Pietersz. van der Meer een huis en erf
gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z Harmen Roest en N Anthonie Hodenpijl,
strekkende voor van de straat tot achter met een vrije gang op de Achterweg, voor 225 gld in gereed
geld ontvangen.
3v. 09-11-1715. Arie Crabbendam wonende alhier als speciale last hebbende van Frederik de Graaff
(procuratie gepasseerd voor nts Pieter van der Meulen te Amsterdam op 24-08-1714 verkoopt Pieter
Ruffert Jansz? wonende Rotterdam en waarvoor Jan Favrij in deze de gift is ontvangende van een huis
en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend Z Cornelis Dirksz. Brand en N Annetgen
Admiraal, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 582 gld 5 st in gereed
geld ontvangen.
4v. 09-11-1715. Jan Corsz. Bleijswijk wonende alhier en nog voor zoveel nodig als procuratie
hebbende van zijn vrouw Leuntgen Koeijen (procuratie gepasseerd voor nts Simon Knappert op 08-111715) verkoopt Jan van den Berg wonende alhier zekere gang en erf met nog een erf en schuurtje
gelegen achter de ander op het pad, belend N Cornelis den Beer en Z voor de koper zelf en achter de
erfgenamen van Hendrik van der Schalk, strekkende voor van het Pad tot achter aan het erf van de
verkopers op de hoek van de schuur westwaarts van het huis daar jegenwoordig in woont Jan Bruijnek,
met conditie dat de koper gedurende het leven van de verkopers het erf niet verder mag betimmeren als
de koper zijn branderij strekkende, blijvende het erf zolang verkopers leven zullen zijn tot haar gebruik
en na hun dood of als zij haar woonhuis kwamen te verkopen mag koper met het voorsz. erf doen wat
hij wil, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
5. 11-11-1715. Johan Vlaar wonende Rotterdam als lasthebber van Maria Brouwer weduwe Joost
Rijbout koopman wonende Rotterdam zijnde Maria Brouwer een dochter en erfgename van Elisabeth
van Cleeff weduwe Willem Brouwer (procuratie gepasseerd voor nts Jacob de Berg te Rotterdam op
05-11-1715) verkoopt de regenten van het Proveniers- of Leprooshuis een losrentebrief ten laste van het
gemene land van Holland en West-Friesland van 1400 gld tnv Adriaan Balde van 14-10-1643, voor
1127 gld in gereed geld ontvangen.
6. 18-11-1715. Cornelis Brouwer wonende alhier als procuratie hebbende van Johanna Pijl weduwe Ds
Johan ‘s-Gravenhage predikant te Hulst in Vlaanderen die een zoon is geweest van Cornelis Jansz. ‘s-
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Gravenhage zijnde Johanna Pijl alleen gerechtigd tot alle goederen en effecten door haar overleden man
nagelaten en zulks ook in de helft van nagenoemde losrentebrief die hem uit zijn vaders boedel te beurt
gevallen is volgens liquidatie van 25-04-1693 volgens accoord transactie door haar op 22-01-1703 voor
nts Gijsbert de Cretser te ‘s-Gravenhage gepasseerd en aangegaan met Maria ‘s-Gravenhage enige
nagelaten zuster van haar man en waar op 24-01-1703 door de Hoge Raad van Holland willig
condemnatie is gedecesexueerd (procuratie gepaseerd op 23-05-1715 voor nts Laurens de Paeuw te
Hulst en nog als procuratie hebbende van zijn moeder Aagje van ‘s-Gravenhage weduwe Jacob
Brouwer aan welke de wederhelft van nagenoemde losrentebrief is competerende als blijkt ui het
extract uit de scheiding van de boedel van Gilis van der Eijk op 20-11-1675 onder de hand getekend,
zijnde laatstgemelde procuratie gepasserd op 01-11-1715 voor nts Jan van Lijken alhier verkopen de
regenten van het Proveniers- of Leprooshuis van de stad Schiedam een losrentebrief tlv het gemene
land van Holland en West-Friesland ten comptoire ‘s-Gravenhage groot 3000 pond tegen 4% per jr tnv
Geertruid van der Hoeve weduwe Gillis van der Eijk van 23-06-1664, voor 2415 gld in gereed geld
ontvangen.
7. 21-11-1711. Hendrik Schoonenburg wonende alhier verkoopt Mr Joan Bosschaart ontvanger van de
gemene middelen over ‘s-Hertogenbosch een schepen schuldbrief tlv Claas Jansz. Wortel en deszelfs
verbonden hypotheek van een huis, erf, branderij en gereedschappen gelegen aan de zuidzijde van de
Dam pro resto 700 gld met de verlopen rente van 4% per jr van 27-07-1715, voor 700 gld in gereed
geld ontvangen.
7v. 23-11-1715. Christijntgen Coenraadsdr. Tier gehuwd met Jan Huijbrechtsz. Blok als last hebbende
van haar man (procuratie gepasseerd voor nts Joan Hoekebak te Amsterdam van 09-07-1715) verkoopt
Willem Cornelisz. ‘t Hart wonende alhier een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O Claas
Bernouw en W Gerrit Versteeven, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Haven,
voor 1550 gld in gereed geld ontvangen.
8v. 23-11-1715. Leendert Cornelisz. Coppershoorn wonende alhier als speciale last hebbende van
Neeltgen Cornelisdr. Groenewegen weduwe en boedelhoudster van Anthonie Allaard wonende alhier
(procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier van 14-06-1715) verkoopt Jacob van Gent
wonende alhier een huis en erf met een branderij daar achter met twee rouw en een distilleerketel en
alle verdere gereedschappen volgens de inventaris gelegen aan de zuidzijde van de Gooistraat, belend O
voor Snoeij Andriesz. en achter Jacob Ritsert en W voor de koper en achter een gemene gang,
strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Haven, belast met een schepenschuldbrief
van 1000 gld tegen een rente van 4% per jr te lossen met 100 gld per jr tbv Catharina Cornelisdr. van
30-03-1714, voor 1900 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
9. 23-11-1715. De voorsz. Leendert Coppershoorn handelend als gemeld verkoopt Pieter van Gent
een huisje en erf gelegen aan de zuidzijde van de Gooistraat, belend O Jacob van Gent en W Arie
Crabbendam, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis en erf van Cornelis de Hoij, voor 100
gld in gereed geld ontvangen.
10. 23-11-1715. Pieter Forsman wonende Delft verkoopt Jan van der Post wonende alhier een huis en
erf gelegen voor de Raam in de Noordmolenstraat, belend O Claas Post en W Jannetgen Amen,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 350 gld in gereed geld ontvangen.
10v. 23-11-1715. Jan van der Post is schuldig aan Aarnoud Oortman wonende alhier 200 gld wegens
geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf hem heden opgedragen.
11. 27-11-1715. Hendrik Petrus Kuts wonende Amsterdam verkoopt Jacob Visser wonende alhier een
huis en erf met een tuin daar achter en een branderij daar naast met twee rouw en een distilleerketel en
alle verdere gereedschappen volgens de inventaris gelegen op het Hooft, belend Z Cornelis van Zanten
en N Jan Joppensz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Frankenlandse watering, voor 5000
gld in gereed geld ontvangen.
11v. 27-11-1715. Jacob Visser wonende alhier is schuldig aan Jan Kneppelhout oud schepen dezer
stede 2500 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4 gld 5 st per jr. Waarborg een huis en erf hem
heden opgedragen. Kanttekening 24-02-1725. Lena den Draak weduwe Cornelis van Zanten vertoont
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de originele rentebrief hebbende in dorso de volle betaling door Cornelia Jongknecht weduwe Jan
Kneppelhout getekend en door mij geroyeerd. Getekend A. Koemans.
12. 28-11-1715. Cornelis Arentsz. van Meulanen wonende alhier is schuldig aan Arie Buiteweg en
Claas Leendertsz. voogden over het minderjarige nagelaten kind van Neeltgen Pietersdr. Bijl verwekt
bij de comparant 500 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf
met een bouwerij, koestal en boomgaard daar achter gelegen op het Nieuwerk, belend Z Dirk Pietersz.
Bijl en N de tuin van de comparant strekkende voor van de straat tot achter aan de Nieuwe Haven.
Kanttekening 15-06-1751. Is vertoond de originele rentebrief hiervoor geneld hebbende in dorso de
volgende kwitantie Wij ondergetekenden Pieter van Meulanen en nog als recht en acte verkregen
hebbende van Harnen van der Wiel wonende Oud Mathenesse weduwnaar van Marijtgen van
Meulanen gepasseerd voor nts Jan van Lijken van 17-12-1745, Arie Coole gehuwd met Pieternelletgen
van Meulanen, Cornelis van Bruggen gehuwd met Maartgen van Meulanen, Huijbrecht van Boles als
last hebbende van Pieternelletgen en Neeltgen van Meulanen, gepasseerd voor Simon Knappert notaris
alhier op 17-01-1751 tezamen de 5 zusters en broer van halven bedde mitsgaders voor de ene helft de
enige nagelaten kunderen erfgenamen ab intestato van Arie Cornelisz. van Meulanen nagelaten kind
van Neeltgen Pietersdr. Bijl verwekt bij Cornelis van Melanen en nog als bij transport verleden voor
schepenen dezer stede van 07-07-1737 de eigendon heeft verkregen van de erfgenamen van
moederszijde van Arie Cornelisz. van Melanen bekennen zo in privé als in kwaliteit van deze
schuldbrief voldaan en betaald te zijn en alhier geroyeerd op 15-06-1751.
13. 12-12-1715. Jacobus Carelsz. Verhaven wonende alhier is schuldig aan Aarnoud Oortman wonende
alhier 200 gld wegens geleend geld, te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 5% per jr. Waarborg
een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend O ‘s-heren steeg en W Jan Lagarde,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Lagarde. Kanttekening 07-01-1748.
Is vertoond de originele rentebrief van het kapitaal hier nevens gemeld hebbende in dorso met dezelve
de navolgende kwitantie Ik ondergetekende Jan Post gehuwd met Neeltge van Waart die voor 1/4e part
mede-erfgename is van Aarnoud Oortman en zulks in die kwaliteit deze schuldrentebrief aan mij
ondergetekende bij de scheiding van de nagelaten boedel van de voorsz. Aarnoud Oortman op 30-0517125 voor nts Jan van Lijken alhier gepasseerd zijn aanbedeeld in die voorsz. kwaliteit van het
kapitaal met de verlopen rente ten volle voldaan te zijn en consenterende dat deze ten protocolle wordt
geroyeerd.
13v. 14-12-1715. Cornelis de Hoij raad en oud schepen dezer stede mitsgaders ontvanger van de
verponding dezer stede verkoopt met toestemming van de burgemeesters dezer stede aan Jan Willemsz.
van der Houven wonende alhier een huisje en erf toegekomen hebbende Engebrecht Arentsz. (voor de
achterstallige verponding verkocht) gelegen aan de westzijde van de Lange Achterweg, belend Z
Hendrik Schouten en N Claas Post, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeeq, voor 120
gld bij de secretaris dezer stede ontvangen.
14. 14-12-1715. Dezelfde verkoopt Wouter Cornelisz. waarvoor Adriaan van den Eelaard de gift is
ontvangende van een huisje en erf (toegekomen hebbende de weduwe van Willem Suijker) gelegen oo
het Hooft in de Frankenlandseweg, belend O en W Jan Droog, strekkende voor van de straat tot achter
aan het erf van Jan Droog, voor 10 gld door de voorsz. secretaris ontvangen.
14v. 14-12-1715. Jan Pietersz. Schieveen wonende alhier en Jan Claasz. Schouten wonende in de
Kethel verkopen Hercules Peekstok in compagnie een huis en erf gelegen in de straat naar de
Kethelpoort, belend NW de koper in compagnie en ZO dezelfde en Jan Patijn, strekkende voor van de
straat tot achter aan het erf van de voorsz. Patijn, voor 390 gld in gereed geld ontvangen.
15. 14-12-1715. Leendert Coppershoorn verkoopt Jacob Jorisz. een huis en erf gelegen aan de
westzijde van de Lange Achterweg, belend Z Weijntgen Jacobsdr. en N Neeltgen Cornelisdr.,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met 18 st 12 p per jr tbv St Jans
Kerk dezer stede voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
15v. 14-12-1715. Leendert Crijnenz. Heerman wonende alhier verkoopt Pieter Cornelisz. Dijkhuijsen
wonende Vlaardingen en waarvoor Cornelis Blaas in deze de gift is ontvangende van een dubbelde
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spinbaan en erf liggende in het Groot Groenendal, belend O de koper en W Dirk Cornelisz., strekkende
van uit het Groenendal tot achter aan het erf van Pieter Teunisz., voor 20 gld in gereed geld ontvangen.
16. 14-12-1715. De burgemeesters en regeerders dezer stede schenken en vereren Willem Gijsenburg
timmerman een leeg erf gelegen in het Broersveld, belend N de stadsgang en Z Willempgen Joostendr.,
strekkende voor van de straat tot achter aan de banen van het Groenendal. De voorsz. Gijsenburg neemt
de schenking aan.
17. 14-12-1715. Johan Vlaar wonende Rotterdam als speciale last hebbende van Wouter van der Kemp
en Barbara Ariensdr. Bennis zijn vrouw. die een dochter en enige erfgename is van Arie Pietersz.
Bennis (procuratie gepasseerd voor nts Jacob de Berg te Rotterdam van 19-11-1715) verkoopt de
regenten van het Proveniers- of Leprooshuis dezer stede een losrentebrief tlv het gemene land van
Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam van 2000 gld tnv Gerrit Jansz. scheepstimmerman
van 06-02-1625 welke brief aan Arie Pietersz. Bennis is verkocht op 24-01-1682 voor 1600 gld in
gereed geld ontvangen.
17v. 28-12-1715. Geertruid Teunisdr. weduwe Lourens Caspersz. van Strombergen wonende alhier is
schuldig aan Carel Bosschaart raad en oud burgemeester dezer stede 75 gld wegens geleend geld tegen
een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend W
Cornelis Bergwerf en O zekere gang, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Geertgen
Maartensdr.
18. 02-01-1716. Willem Staats wonende alhier is schuldig aan Cornelis van Hamen wonende Capelle
op de IJssel 600 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr.Waarborg een huis en erf
gelegen op het Hooft, belend N Maarten van Wieringen en Z het stads land, strekkende voor van de
straat tot achter aan de buiten haven en nog een huis en erf gelegen op het Hooft, belend Z Cornelis van
Santen en N Jan Volbrechtsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Frankenlantse watering.
19. 06-02-1716. Jan van Santen wonende alhier is schuldig aan Jan Corpershouck mr molenaar
wonende alhier 1000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf
met een bakkerij en branderij met een rouw en een distilleerketel en alle de gereedschappen gelegen op
de Markt in de Boterstraat belend Z Adriaan van den Eelaard en N ‘s--heren steeg, strekkende voor van
de straat tot achter aan het pakhuis van Hercules Peekstock. Kanttekening 13-12-1721 Jan van Santen
vertoont de originele rentebrief die is voldaan aan Jan Corpershouck en alhier geroyeerd..
20. 08-02-1716. Teunis Gouwentack wonende alhier is schuldig aan Mr Jacob Niessen raad en
regerend schepen dezer stede 250 gld wegens geleend geld losbaar met 25 gld per jr met een rente van
5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersvelt, belend Z Huijch
Bartelsz. en N Cornelis Dirksz. Brand, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
20v. 15-02-1716. Bastiaantgen Gijsendr. meerderjarige nagelaten dochter en enig erfgename van Gijs
Willemsz. verkoopt Cornelis Ammereus een huis en erf met een gang daar naast gelegen op de Haven,
belend O Arie Buijtewech en W Trijntgen en Annetgen Ritsert, strekkende voor van de straat tot achter
aan het huis van de verkoopster. Voldaan door betaling van 550 gld in gereed geld ontvangen.
21. 29-02-1716. Leendert Maatleen raad en regerend schepen dezer stede verkoopt Pieter Hodenpijl
wonende op het Hooft de ene helft van een branderij en erf met het varkenskot met twee rouw en een
distilleerketel en verder alle gereedschappen volgens de inventaris daarvan de koper de andere helft
toekomt gelegen op het Hooft belend N Arie Crijnenz. en Z de koper, strekkende voor van de straat tot
achter aan het erf van Jan Droog, mitsgaders de helft van een pakhuis en erf mede gelegen op het
Hooft, belend Z Arie Coning en N Claas Arentsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de
Frankenlantse watering, voor 1400 gld in gereed geld ontvangen.
22. 05-03-1716. Hendrik Bloemendaal en Willem Visser beiden wonende alhier zijn schuldig aan
Adam van der Heim raad en oud burgemeester dezer stede 3000 gld wegens geleend geld, te lossen met
500 gld per jr tegen een rente van 4 ½ % per jr. Waarborg door Bloemendaal een huis en erf met een
branderij daar achter voorzien van een rouw en een distilleerketel en verdere gereedschappen gelegen
aan de Gooistraat, belend Z voor Jacob Crijnenz. Cats en achter Annetgen den Breems en N Jacob de
Larreij, strekkende voor voor van de straat tot achter aan de straat van de Haven en nog een huis en erf
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met een looierij daar achter met alle gereedschappen gelegen in het Broersveld, belend Z Arie Backer
en N Pieter Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-herenn bansloot en door Visser met
een huis en erf zijnde een herberg met een paardenstalling daar naast gelegen aan de Gooistraat, belend
ZO voor Pieter Gagesteijn en achter Cornelis Ammereus en NW voor Willebrand Cleijpoot en achter
Nicolaas van der Schel, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Haven toe.
Kanttekening 04-11-1723. Bastiaan van Loon vertoont de originele rentebrief die voldaan is op 30-101723 getekend door Adriaan van der Heim en alhier gerpyeerd.
23. 19-03-1716. Annetgen Jansdr, weduwe Huijbrecht Verloij wonende alhier is schuldig aan Jan van
der Beecq makelaar wonende alhier 400 gld wegens geleend geld. Waarborg een huis en erf gelegen
aan de noordzijde van de Dam in de Vlaardingerstraat, belend W Jacob Gouwentack en O Aart Soek,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 13-10-1727. Jan van
Lijken vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
23v. 21-03-1716. Jacob van den Eelaard kapitein van de burgerij dezer stede als lasthebber van Aaltgen
Isaacksdr. van der Test weduwe Jan Braam (procuratie gepasseerd voor nts Adriaan van der Meer alhier
op 26-05-1712) verkoopt Barent van Boles mr timmerman alhier een huis en erf gelegen aan de
zuidzijde van de Dam, belend O Jan Hoogenberg en W ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot
achter aan de straat van de Haven, voor 800 gld in gereed geld ontvangen.
24v. 21-03-1716. Mr Jacob Niessen raad en regerend schepen dezer stede, Jan Doom luitenant van de
burgerij en Simon Knappert notaris en procureur alhier, als speciale last hebbende van Jan Corsz.
Bleijswijck zo voor hem zelve en nog als erfgenaam voor de helft van zijn vrouw Leuntgen Cornelisdr.
Koeijen en van mr Harmen van Leeuwen voor de wederhelft erfgenaam van Leuntgen Cornelisdr.
Koeijen (procuratie gepasseerd vopor nts Jan van Lijken alhier op 11-1-1716) verkopen Jochem de Vos
mr chirurgijn alhier een tuin, tuinhuis en erf gelegen aan het Kerkhof aan de Kerksloot, belend W het
huis van de kerk en O de Heilige Geest armen, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van
Corstiaan van Gorp, voor 140 gld in gereed geld ontvangen.
25. 21-03-1716. Cornelis Weuijster wonende alhier als lasthebber van Annetgen Pietersdr. Admiraal
weduwe Jacob Vermaas (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier op 23-01-1716) verkoopt
Claas Cornelisz.. van der Velden wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van het
Broersveld, belend N Cornelis Mason en Z Hendrik Bloemendaal, strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
26. 21-03-1716. Jacob Dirksz. wonende alhier verkoopt Grietgen van Gils gehuwd met Reijer van den
Berg mede wonende alhier en waarvoor Jacob van Gils in dezed de gift is ontvangende van een huisje
en erf gelegen over de Raam, belend Z Mathijs Backer en N Adriaan van den Berg, strekkende voor
van de straat tot achter aan de banen van de voorsz. Backer, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
26v. 21-03-1716. Cornelis Arentsz. Blom wonende alhier verkoopt Godard Smits wonende alhier een
huis en erf gelegen voor de Raam, belend W Mathijs Backer en O Willem Jorisz., strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 425 gld in gereed geld ontvangen.
27. 21-03-1716. Trijntgen Gerritsdr. weduwe Jan Hartig wonende alhier verkoopt Pieter Koper
wonende alhier een huis en erf gelegen op de Schie, belend O Jan Woutersz. en W de koper, strekkende
voor van de straat tot achter aan het erf van de koper, belast met een rente van 24 sr per jr tbv dezer
stede, voor 280 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
27v. 21-03-1716. Christiaan Valkenburg wonende alhier verkoopt Pieter Koper een huis en erf gelegen
op de Schie bewesten het voorgaande huis en erf, belend O de koper en W Claas Gevers, strekkende
voor van de straat tot achter aan het erf van de weduwe Hartig nu gekocht door van den Berg, voor 475
gld in gereed geld ontvangen.
28. 21-03-1716. Stoffel Voogd wonende alhier verkoopt Apert Maartensz. wonende alhier een huis en
erf gelegen in het Land van Beloften, belend O ‘s-heren vest en W Cornelis Thijsz., strekkende voor
van de straat tot achter tegen de banen van de Oude Doelen, voor 190 gld te betalen met 40 gld alsnu
gereed en de resterende 150 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte , te
lossen met 50 gld per jr bij wijze van custing zonder rente.
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28v. 21-03-1716. Jan van der Burg wonende alhier verkoopt Claas van Rijt wonende Oud Mathensse
een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend O Judith Reijerkerk en W ‘s-heren straat,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Cornelis van Leeuwen, voor 600 gld in gereed
geld ontvangen.
29. 21-03-1716. Doorverkoop aan Jan van Oostenvoor 600 gld in gereed geld ontvangen.
29. 21-03-1716. Willem Gijsenburg mr timmerman wonende alhier is schuldig aan Eeuwout Juijst
president burgemeester en raad dezer stede 600 gld wegens geleend geld, te lossen met 50 gld per jr en
een rente van 5% per jr. Waarborg drie huizen en erven door hem nieuw getimmerd gelegen annex de
andere in het Broersveld, belend Z Willemtgen Joostendr. en N de stads gang, strekkende voor van de
straat tot achter aan de banen van het Groot Groenendal. Kanttekening 12-02-1748. Is vertoond de
originele rentebrief hebbende in dorso de volle betaling daarvan door Jannetgen van Hoeke weduwe en
de erfgenmen van Lambert van Haaren (als een mede-erfgename van Eeuwout Juijst en bij scheiding
van de boedel op 08-04-1734 voor nts Simon Knappert dezelve aanbedeeld) getekend 10-02-1748 en
overzulks alhier geroyeerd.
30. 02-04-1716. Willem van Leeuwen mr smid wonende alhier is schuldig aan Claas van Noord
wonende Rotterdam 2000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis
en erf met een branderij daar achter met een rouw en een distilleerketel en alle verdere gereedschappen
gelegen op de Haven, belend ZO Job Borselaar en NW de zoutkeet, strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren veste. Kanttekening 05-10-1731. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in
dorso o.a. de volgende kwitantie: Ik ondergetekende als procuratie hebbende van Nicolaas van Noord
(procuratie gepasseerd op 12-10-1730 voor nts Pieter van der Gaag te Rotterdam) verklaar het speciaal
hypotheek in deze rentebrief vervat te ontslaan behoudens het gevraagde verband op de debiteuren en
persoon en andere goederen en constaterende dat hiervan ten protocolle kwitantie of aantekening wordt
gedaan. 04-10-1731 w.g. Jacobus van der Graaff.
30c. 04-04-1716. Jacob van Hattingen wonende alhier verkoopt Nicolaas van der Schel wonende alhier
de helft van een branderij met erf voorzien van twee rouw en een distilleerketel en alle verdere
gereedschappen daartoe behorende volgens de inventaris daarvan zijnde, waarvan de wederhelft aan de
koper toekomt gelegen op de Haven, belend ZO ‘s-heren straat en NW de weduwe van Jan Peereboom,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren veste en nog de helft van een tuintje met tuinhuis
en erf gelegen op het Nieuwerk, belend O Cornelis Blaas en W Arie Dane, strekkende voor van de sloot
tot achter aan de buiten haven, voor 2975 gld die koper onder zich houdt onder speciaal verband van
het gekochte tegen een rente van 4% per jr en te lossen met 200 gld per jr.
31. 04-04-1716. Cornelis Loopuijt wonende alhier verkoopt Pieter Jacobsz. Kiela wonende alhier en
waarvoor diens vrouw de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de westzijde van het
Broersveld, belend Z Aagjen Stoppelaars en N Gerrit Tielemansz., strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot, belast met een schepen schuldbrief van 240 gld tegen een rente van 4%
per jr die de heer Juijst daarop sprekende heeft en de koper tot zijn last is nemende voor de aankoop,
geen verdere prijs betaald.
32. 04-04-1716. Arie Maartensz. Schieveen verkoopt Jacobus Nolet een erf gelegen op de Schie aan de
Coningstraat, breed voor aan de straat 13 1/6 voet en achter 20 ½ voet en lang 45 ½ voet, belend O de
koper en W de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de verkoper,. voor 500
gld in gereed geld ontvangen.
32v. 04-04-1716. Martigen Cornerlisdr. weduwe van Gerrit Hamel verkoopt Roeland Waardenburch
een huis en erf gelegen aan de West Molenstraat, belend O de kinderen van Jacob van Gesel en W Jan
Sterrenburg weduwe, strekkende voor van de straat tot achter tegen het erf van de voorsz. kinderen Van
Gesel, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
33. 04-04-1716. Cornelis Maartensz. Noordijk verkoopt Maritgen Cornelisdr. werduwe Gerrit Hamel
een huis en erf gelegen achter of in de Oost Molenstraat, belend O Cent Servaasz. en W Pieter
Schiekamp, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob van der Linden, voor 110
gld in gereed geld ontvangen.
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33v. 04-04-1716. Cornelis Maartensz. Noordijk wonende alhier als gehuwd geweest zijnde met
Pieternella Jansdr. die een dochter was van Jan Gille verkoopt Hendrik de Bode wonende alhier een
huis en erf gelegen op de hoek van het kleine watertje, belend O de weduwe van Louris Barentsz. en W
‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Andries van Doorn, voor
300 gld in gereed geld ontvangen.
34. 04-04-1716. Cornelis Jansz. Bergwerf wonende alhier verkoopt Joost Lathouwer wonende alhier
een branderij en erf met een rouw en een distilleerketel en alle verdere gereedschappen volgens de
inventaris gelegen op de Haven, belend W Claas Ploij en O de weduwe van Jan Prins, strekkende voor
van de straat tot achter aan de straat van de Dam toe, belast met een schepen schuldbrief van 1400 gld
tegen een rente van 4% per jr van 27-10-1714 die Mathijs van Gils daarop sprekende heeft, voor 1625
gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
34v. 04-04-1716. Neeltgen Boot bejaarde dochter verkoopt Cornelis Jansz. Bergwerf een stuk land aan
de Noordvest voor aan de Vestsloot breed 68 ½ voet en achter breed 66 voet en aan de NZ 42 3/4 voet
en aan de zuidzijde of Doelsloot lang 66 voet, voor 650 gld in gereed geld ontvangen.
35. 04-04-1716. Bartholomeus van Pelt wonende alhier geeft bij wijze van donatie intervivos aan zijn
zoon Abraham van Pelt een huis en erf met een branderij daar achter voorzien van twee rouw en een
distilleerketel en alle verdere gereedschappen gelegen op de Schie aan de Coningstraat, belend W Dirk
van den Berg en O voor Mercelis Vermij en achter ‘s-heren vest, strekkende voor van de straat tot
achter aan de bansloot. Abraham van Pelt verklaart de donatie van zijn vader onder dankzegging te
aanvaarden.
35c. 10-04-1716. Hendrik de Bode wonende alhier is schuldig aan Carel Bosschaart raad en oud
burgemeester dezer stede 250 gld wegens geleend geld. Waarborg een huis en erf gelegen op de hoek
van het klein watertje, belend O de weduwe van Louris Barentsz. en W ‘s-heren straat, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis van Andries van Doorn. Kanttekening 21-12-1720. Is vertoond de
originele rentebrief getekend door Adriaan de Ruijter als procuratie hebbende van Carel Bosschaart dat
deze ten protocolle wordt geroyeerd.
36. 25-04-1716. Doen Rodenburgh oud schepen dezer stede verkoopt Bartholomeus Abrahamsz. van
Daalhuijsen en waarvoor diens vrouw de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen op de Schie,
belend O Jan van den Berg en W de erfgenamen van Hendrik van der Schalk, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van de voorsz. Jan van den Berg, voor 900 gld in gereed geld ontvangen.
37. 25-04-1716. Jan van Bree wonende alhier verkoopt Jan Pietersz. Coning wonende alhier een huis
en erf met twee duibbelde spinbanen daar achter gelegen in de Zijlstraat, belend O Cornelis Goudschalk
en W een gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 400 gld te
betalen met 100 gld gereed en 300 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het
gekochte bij vorme van kusting zonder rente.
37v. 25-04-1716. Gerrit Versteeven wonende alhier verkoopt Gerrit Mengelkamp wonende alhier een
huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend N Cornelis Arentsz. en Z Gerrit Nelemans,.
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 375 gld in gereed geld ontvangen.
38. 25-04-1716. Judith van Basel gehuwd met Leendert van der Spit als speciale last hebbende van
haar man (procuratie gepasseerd voor nts Simon Knappert op 16-03-1716) verkoopt Cornelis
Goudschalk van der Heijde een huis en erf met dubbelde spinbaan daar achter gelegen in de Zijlstraat,
belend W Leendert Fransz. en O Jan Pietersz. Coning, strekkende voor van de straat tot aschter asan ‘sheren bansloot, voor 235 gld in gereed geld ontvangen.
38v. 25-04-1716. Reijer Peekstock wonende alhier verkoopt zijn schoonvader Robbert Andriesz. en
waarvoor zijn vrouw Pietertgen Jansdr. als speciale last hebbende van haar man in deze de gift is
ontvangende van een branderij en erf met een rouw en een distilleerketel en alle verdere
gereedschappen gelegen achter kopers huis en erf in de Boterstraart, belend O Stoffel Went en W voor
de verkoper en achter Jan Casteleijn, strekkende van achter kopers huis tot aan het Schiewater, voor
1700 gld in gereed geld ontvangen.
39. 25-04-1716. Annetgen Holierhoek weduwe Jan Koper wonende alhier verkoopt Aaltgen Arentsdr.
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weduwe van Jacobus van Geervliet wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de
Gooistraat, belend N ‘s-heren straat en Z Hendrik Schoonenburg, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van de weduwe van Jan Jansz. Moordregt, voor 800 gld in gereed geld ontvangen.
39v. 25-04-1716 .De voorsz. Aaltgen Arentsdr. is schuldig aan Stoffel Voogd wonende alhier 1000 gld
wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg het huis en erf hem op heden opgedragen
gelegen aan de westzijde van de Gooistraat.
40. 25-04-1716. Pietertgen Jansdr. gehuwd met Robbrecht Andriesz. wonende alhier als speciale last
hebbende van haar man (procuratie gepasseerd voor de Apostolische erf notarissen residerende tot St
Malo op 11-01-1716 met een vertaling van de beédigde translateur Gommer van Boxtel te Rotrterdam
van 22-04-1716) is schuldig aan Gerrit Velsenaar raad en oud schepen dezer stede 2000 gld tegen een
rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf met een branderij daar achter voorzien van een rouw en
een distilleerketel en alle verdere gereedschappen gelegen op de Markt in de Boterstraat, belend O
Stoffel Went en W voor Reijer Peekstock en achter Jan Casteleijn, strekkende voor van de straat tot
achter aan het Schiewater. mitsgaders nog een huis en erf gelegen op de Haven, belend Z Annetgen
IJsbrantsdr. en N Jacob Boogaard, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Frans
Coster.
41. 25-04-1716. Gerrit Mengelkamp wonende alhier is schuldig aan Jan Kneppelhout oud schepen
dezer stede 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf hem
heden opgedragen gelegen op de Verbrande Erven.
41v. 30-04-1716. Cornelis Goudschalk van der Heijden wonende alhier is schuldig aan Arie Rochusz.
Backer wonende alhier 150 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis
en erf met dubbelde spinbaan daar achter gelegen in de Zijlstraat, belend W Leendert Fransz. en O Jan
Pietersz. Coning, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
42v. 02-05-1716. Trijntgen Gerritsdr. weduwe Jan Hartig wonende alhier verkoopt Dirk van den Berg
mr metselaar wonende alhier een huis en erf met een koestal daar achter gelegen op de Schie, belend O
Leendert den Beer en W voor Pieter Cooper en achter Pieter Schieveld en Joris Davidsz., strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren straat, voor 1360 gld in gereed geld ontvangen.
43. 02-05-1716. Dirk van den Berg voornoemd is schuldig aan Jan Kneppelhout oud schepen dezxer
stede 800 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4 ½ % per jr. Waarborg een huis en erf hem
heden opgedragen. Kanttekening 26-11-1753. Is vertoond de originele rentebrief van het kapitaal
hiernevens gemeld hebbende in dorso van dezelve als volgt: Wij ondergetekenden Jan Loncq en Alida
Klinkhamer echtelieden, wordende de vrouw geassisteerd door haar man, zijnde Alida geinstitueeerde
erfgename van haar eerdere man Cornelis Kneppelhout, welke deze schuldrentebrief bij de scheiding
van de nagelaten boedel van zijn overleden moeder Cornelia Jongknecht in haar leven weduwe en
erfgename van Jan Kneppelhout aanbedeeld en te beurt gevallen, bekenden van de inhoud van het
kapitaal en de verlopen rente ten volle betaald te zijn en daarokm hier geroyeerd.
43v. 02-05-1716. Lodewijk Knotter wonende Delft als lasthebber van Margaretha Roos weduwe Mr
Jan Knotter wonende Delft (procuratie gepasseerd voor schepenen van Delft op 26-03-1716) verkoopt
de regenten van het Proveniers- of Leprooshuis alhier een losrentebrief tlv het Gemene Land van
Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam tnv Isebrant Roos groot 4000 gld van 31-07-1656,
voor 3200 gld in gereed geld ontvangen.
44. 09-05-1716. Ds Johannes Rotteveen predikant alhier als procuratie hebbende van zijn schoonmoder
Elisabeth Cleinsen weduwe Johannes Rotteveen (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken van 0705-1716) verkoopt Hendrik Semelaar wonende alhier een pakhuis en erf gelegen op de Haven, belend
O ‘s-heren straat en W Dominicus Doom, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Gerrit
van Ophoven, belast met 56 st per jr tbv dezer stede en daarenboven voor 1200 gld, te betalen 200 gld
gereed en 1000 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente
van 4% per jr, niet opeisbaar of aflosbaar binnen 10 jr. Kanttekening 10-11-1749. Is vertoond de
originele rentebrief hebbende in dorso de volle betaling en door Volckje Rotteveen als enige erfgename
van Elisabeth Cleijnsen op 01-05-1719 getekend en alzo geroyeerd.
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45. 09-05-1716. Susanna Davidsdr. gehuwd met Cornelis Arentsz. Besemer wonende alhier als
lasthebber van haar man (procuratie gepasseerd voor nts Pieter van der Meulen te Amsterdam op 2803-1716) verkoopt Bastiaan van Dijk wonende alhier een huis en erf gelegen op het Nieuwerk, belend
Z Arie van Leeuwen en N Maarten van der Meer, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf
van de voorsz. Arie van Leeuwen, voor 440 gld in gereed geld ontvangen.
45v. 09-05-1716. Cornelis de Gilde wonende alhier verkoopt Mercelis van Drongelen wonende alhier
een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z het stads boterhuis en N Aaron
Cool, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob van den Eelaard en uitkomende
met een vrije gang op de Haven, voor 670 gld in gereed geld ontvangen.
46. 09-05-1716. Susanna Corsdr. gehuwd met Bartholomeus Abrahamsz. van Daalhuijsen wonende
alhier als lasthebber van haar man (procuratie gepasseerd voor nts Pieter van der Meulen te Amsterdam
van 31-03-1716) verkoopt Harmen Fedder wonende alhier een huis en erf gelegen voor de Raam of in
de Noordmolenstraat, belend O Jannetgen Amen en W Mathijs Hendriksz., strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 460 gld in gereed geld ontvangen.
47. 09-05-1716. Margretha de Busscher ongehuwde dochter wonende alhier verkoopt Catharina en
Anna Swart ongehuwde dochters een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend Z Arie Leendertsz.
van der Spit en N Claas Bomert, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis en erf van Jacob
Backer, voor 693 gld in gereed geld ontvangen.
47v. 09-05-1716. Mees van Duijn wonende alhier verkoopt Maarten Pietersz. Coore wonende alhier
een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend O Leendert Crijnenz. en W juffrouw ‘t Hart,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met 7st 8 p per jr tbv het weeshuis
alhier, voor 620 gld in gereed geld ontvangen.
48. 09-05-1716. Jan van Dalen wonende alhier verkoopt Elias van Alderweegen wonende alhier een
huis en erf gelegen aan de Markt in de Boterstraat, belend Z de koper en N Pieter Lankester, strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis van de erfgenamen van Giljaam Paternat, voor 420 gld in
gereed geld ontvangen.
48v. 09-05-1716. Lijsbeth Barentsdr. weduwe Arie Jansz. Braam wonende alhier verkoopt Willem
Noorman en waarvoor diens vrouw de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de Haven op
de hoek van de Taansteeg, belend Z zekere gang en N de voorsz. Taansteeg, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van Arie Cornelisz., voor 900 gld in gereed geld ontvangen.
49. 09-05-1619. Daniel Romeijn wonende alhier verkoopt Sara Pietersdr. Jongknecht wonende alhier
een huis en erf gelegen in de Korte Kerkstraat, belend O en W de koopster met een huis door haar van
Jan Kneppelhout gekocht, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de koopster, voor
300 gld in gereed geld ontvangen.
49v. 09-05-1716. Jan Kneppelhout oud schepen dezer stede verkoopt Sara Pietersdr. Jongknecht
meerderjarige ongehuwde dochter een huis en erf gelegen op de Markt op de hoek van de Korte
Kerkstraat, belend Z Jan Huibrechtsz. Fiool en N ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van de koopster mitsgaders nog een klein huisje en erf gelegen aan de Korte
Kerkstraat, belend O Leendert Corpershoorn en W de koopster, strekkende voor van de straat tot achter
aan het huis van Jan Fiool, voor 1800 gld te betalen met 1000 gld gereed en 800 gld houdt koper onder
zich onder speciaal verband van het gekochte, tegen een rente van 4% per jr. Kanttekening 13-04-1718
Is aan mij vertoond de origonele rentebrief die volledig betaald is getekend door Jan Kneppelhout en
alhier geroyeerd..
50. 09-05-1716. Leendert Jansz. meerderjarige nagelaten zoon en mede erfgenaam van Jan Zedel en
Maritgen Leendertsdr. mitsgaders Cornelis Ammereus en Jacob Louwijsz. van Wijk door de
weesmeesters dezer stede gestelde voogden over de kindskinderen en mede erfgenamen van Jan Zedel
en Maritgen Leendertsdr. verkopen tezamen Leendert Corneisz. Rijk een huis en erf gelegen aan de
Gooistraat, belend O Aarnout Simonsz. en W Arend Landman, strekkende voor van de straat tot achter
aan het Groot Groenendal, voor 490 gld in gereed geld ontvangen.
50v. 09-05-1716. Bastiaan van der Croeff gehuwd geweest met Catharina Boogaard die een dochter en
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mede-erfgename is van Jan Boogaard als bij scheiding en deling het navolgende huis te beurt gevallen
verkoopt Neeltgen Juijst ongehuwde dochter een huis en erf gelegen op de Markt terzijden het
Raadhuis, belend O Johannes van Berckel en W Jan Schipper, strekkende voor van de straat tot achter
met een gemene gang uitkomende voor de waag, voor 725 gld in gereed geld ontvangen.
51v. 09-05-1716. Jacob Pietersz. van der Meer wonende alhier verkoopt Adriaan van den Berg
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z Harmen Roest en
N Anthonie Hodenpijl, strekkende voor van de straat tot achter met een vrije gang op de Achterweg,
voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
52. 09-05-1716. Gerrit van der Linden wonende Rotterdam verkoopt Leendert Joppenz. een huis en erf
gelegen aan de oostzijde van het Broersveld, belend N Frederik de Coning en Z Andries Cool,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
52v. 09-05-1716. Ariaantgen Arentsdr. Cleijweg weduwe wonende alhier verkoopt Maritgen
Willemsdr. weduwe en waarvoor Cornelis Jansz. haar zoon de gift is ontvangende van een huis en erf
gelegen op het Hooft, belend Z Pieter den Draak en N Annetgen Pleunendr., strekkende voor van de
straat tot achter aan de Frankelantse watering, voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
53. 09-05-1716. Mr Christiaan Johan Vrolijk wonende Rotterdam gehuwd met Geertruid Elisabeth
Schoonheid erfgename van haar moeder Geertruid Hoffland zo voor haar zelve en hem sterk makende
voor Cornelia Hoffland en Mr Andries Hoffland kinderen en kindskinderen en erfgenamen van
Geertruid van Berlikum, weduwe van Mr Adriaan Hoffland verkopen Jacob Crijnenz. Heerman een
huis en erf gelegen op de Haven, belend N Eeuwout Juijst en Z voor een gemene gang en achter Daniel
Gagesteijn, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Gooistraat, voor 2000 gld on
gereed geld ontvangen.
53v. 09-05-1716. Elias van Alderweegen wonende alhier is schuldig aan Adriaan van den Eelaard
gerechtsbode wonende alhier 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg
twee huizen en erven annex de andere gelegen op de Markt in de Boterstraat, belend N Pieter Lankester
en Z de erfgenamenvan Guljaam Paternat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de
voornoemde erfgenamen van Guljaam Paternat. Kanttekening 30-12-1763. Is vertoond de originele
rentebrief hebbende in dorso van dezelve als volgt: Wij ondergetekenden voogden en administrateurs
van de nagelaten boedel en goederen nevens de meerderjarige dochters van de overleden Gerard
Somhoff bekennen ontvangen te hebben van de weduwe van Elias van Alderweegen 200 gld pro resrto
alsmede 1 jr rente van 8 gld op 09-05-1726, welke rentebrief de voorsz. Somhoff als vader en voogd
over zijn kinderen bij scheiding van de boedel van Adriaan van den Eerland aanbedeeld was bij akte op
09-05-1726. w.g. Jan van Eelaard, Cornelis Penningh, Maria Somhoff en Johanna Somhoff en alhier
geroyeerd.
54. 09-05-1716. Bastiaan van Dijk wonende alhier is schuldig aan Grietgen Cornelisdr. Visser weduwe
wonende Oud Mathenesse 400 gld wegens geleend geld, te lossen met 50 gld per jr tegen een rente van
4 ½ % per jr. Waarborg een huis en erf hem heden opgedragen gelegen op het Nieuwerk. Kanttekening
31-10-1760. Is vertoond de originele rentebrief hebbende kwitantie als volgt Ik ondergetekende Lena
Gerritsdr. Berkhout erfgename van Jan Cornelisz. van der Velde die een zoon en mede-erfgenaam is
geweest van Cornelis Frankenz. van der Velde aan wie deze rentebrief volgens scheiding van de
nalatenschap van Grietgen Cornelisdr. Visser op 13-01-1721 voor nts Simon Knappert gepasseerd was
aanbedeeld en derhalve ten protocolle geroyeerd.
54v. 09-05-1716. Mercelis van Drongelen wonende alhier is schuldig aan Claas Bomert, Arie Rochusz.
Backer en Abraham de Gilde als voogden over de nagelaten kinderen van Claas Dirksz. Backer 200 gld
wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf hem heden opgedragen
gelegen aan de Gooistraat.
55v. 14-05-1716. Godard Smits wonende alhier is schuldig aan Carel Bosschaart raad en oud
burgemeester dezer stede 450 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een
huis en erf gelegen voort de Raam, belend W Mathijs Backer en O Willem Jorisz., strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
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56. 16-05-1716. Cornelis de Hoij ontvanger van de ordinaris en extra-ordinaris verpondingen over deze
stad verkoopt met advies van de burgemeesters dezer stede aan dezelfden tbv deze stad een steenplaats
met twee ovens alsmede een woonhuis met erf en 1 morgen 422 roe land (toegekomen hebbende
Lodewijk van Harwijnen op 15-02-1716 tov schepenen dezer stede voor de achterstallige verponding
verkocht) gelegen annex de andere omtrent het Hooft, zijnde het weiland belend W en N dezer stede
landen en Z de boomgaard van Fop Wittensz., voor 2800 gld ter secretarie van deze stad in consignatie
ontvangen.
57. 16-05-1716. Reijnier van Cleeff wonende alhier verkoopt Barent Bruijnman wonende alhier een
huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Corstiaan Jacobsz. en Z Dominicus Fockendijk,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Simon Gijsenz., voor 200 gld in gereed geld
ontvangen.
57v. 16-05-1716. Arie Crabbendam wonende alhier verkoopt Pieter van Gent wonende alhier een huis
en erf gelegen in de Gooistraat, belend O de koper en W Cornelis de Hoij, strekkende voor van de straat
tot achter aan het huis van de voorsz. de Hoij, voor 312 gld in gereed geld ontvangen.
58v. 16-05-1716. Aarnout Oortman wonende alhier gehuwd met Lena Dirksdr. van Waart verkoopt
Bartholomeus van Pelt wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Haven, belend Z
de koper en N de gang van Nicolaas Bomert, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van
Nicolaas Bomert, voor 750 gld in gereed geld ontvangen.
58v. 16-05-1716. Johannes Uitterweer wonende alhier verkoopt Aart Soek wonende alhier een huis en
erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W juffr. Coppenol en O de weduwe van Servaas
Luijten, strekkende voor van de straat tot achter aan de Haven toe, voor 1400 gld waarvan 400 gld
gereed en 1000 gld onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen
met 100 gld per jr. Kanttekening 10-08-1736 Aart Soek vertioomt de originele rentebrief die voldaan is
blijkens ondeertekening door Johannes Uitterweer op 20-05-1726 en derhalve geroyeerd.
59. 16-05-1716. Geertrui Barentien weduwe Melchior Briket verkoopt Willem Bergman beiden
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z Ernst Claasz. en N
Pieter van Gent, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeeq, belast met een schepen
schuldbrief pro resto 400 gld tegen een rente van 4% per jr van 30-06-17603 tbv Lijsbeth Gerritsdr.
Groll, te lossen met 30 gld per jr, voor 100 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
59v. 16-05-1716. Anthonie Swart wonende alhier verkoopt Jacob Pietersz. de Roo wonende alhier een
paardenstal en erf gelegen aan de Westmolenstraat, belend O Bartholomeus van Pelt en W Jan
Corpershouk, strekkende voor van de straat tot achter aan tegen het erf of tuin van de voorsz.
Corpershoek, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
60. 16-05-1716. Maarten de Bokking wonende alhier verkoopt Stoffel Voogd wonende alhier een huis
en erf gelegen op de Nieustraat, belend N Pieter Papenhuijsen en Z Jan Cromvinger, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis of erf van Leendert de Wit, belast met twee renten als 22 st 8 p per
jr tbv het huis Keenenburg en 7 st 8 p per jr tbv het Gasthuis van deze stad en daarenboven voor 330
gld in gereed geld ontvangen.
61. 23-05-1716. Teunis van Schie wonende alhier verkoopt Catharina Pape weduwe Pieter Haffner
mitsgaders voor haar minderjarige zoon Dionisius Haffner als mede voor zoveel nodig aan de voorsz.
Dionisius Haffner zelf een huis en erf met een branderij daar achter voorzien van een rouw en een
distilleerketel en alle verdere gereedschappen volgens de inventaris gelegen aan de Markt in de
Boterstraat, belend O Jan Fransz. Rodenburg en W de erven van de weduwe van Barent Gardenier,
strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Schie, voor 7000 gld te betalen met 1000
gld alsnu gereed en 6000 gld behouden de kopers onder zich onder speciaal verband van het gekochte
tegen een rente van 4% per jr en te lossen met 1000 gld per jr. Borg Jan Corpershouk mr molenaar
alhier. Kanttekening 29-12-1730. Is vertoond de originele rentebrief die volledig betaald is door Teunis
van Schie op 08-12-1719 en derhalve alhier geroyeerd.
62. 23-05-1716. Mathijs van Leeuwen wonende alhier verkoopt Cornelis Romeijn wonende alhier de
helft van een paardenstalling en erf gelegen in het Groot Groenendal, belend Z Pieter Gagesteijn en N
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de banen van het Groot Groenendal, strekkende voor van de Broersvest tot achter aan de voorsz. banen,
voor 180 gld in gereed geld ontvangen.
62v. 23-05-1716. Josijna van Boshuijsen gehuwd met Johannes Verlugt wonende alhier als procuratie
hebbende van haar man (procuratie gepasseerd voor Jan van Lijken nts alhier op 20-09-1715) is
schuldig aan Arie Cappitein wonende alhier 400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per
jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend O Johannes Badon en W de
weduwe van Jan Koper, strekkende voor van de straat tot achter aan in de Overmase steeg.
63. 23-05-1716. Aaltgen Arentsdr. Ploij weduwe van Jacob van Geervliet is schuldig aan Johannes
Kleij wonende Rotterdam 500 gld wegens geleend geld, te lossen met 50 gld per jr tegen een rente van
4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z Hendrik
Schoonburg en N ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe
van Jan Jansz. Moordregt en nog een huis en erf gelegen op de Korte Achterweg, belend O Andries
Maan en W Jacob van der Linden, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz.
Van der Linden.
63v. 28-05-1716. Migiel Centenz. Ploij wonende alhier is schuldig aan Johannes de Gruijter wonende
alhier 600 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf met een
dubbelde spinbaan daar achter gelegen in de Zijlstraat, belend W Migiel Gerritsz. Ploij en O Thomas
Gerritsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, mitsgaders nog een huis en erf
met een gang en twee dubbelde spinbanen gelegen in de Zijlstraat, belend W Dirk Dirksz. en O
Cornelis Pietersz. Backer, strekkkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening
05-06-1723 Migiel Centenz. Ploij vertoont de originele rentebrief hebbende in dorso van dezelve de
volle betaling en derhalve geroyeerd.
64v. 30-05-1716. Wouter van Dalen wonende alhier verkoopt Anthonie Hodenpijl raad en oud schepen
dezer stede de helft van een huis en erf waarvan de wederhelft toekomt aan de koper, gelegen aan de
westzijde van de Haven, belend Z Jacob Gijsenz. en N Eduard van der Gon, strekkende voor van de
straat tot achter aan dezer stede veste, oude waarbrief van 02-11-1711, voor 1960 gld in gereed geld
ontvangen.
65. 30-05-1716. De voorsz. Anthonie Hodenpijl verkoopt Willem Mexces wonende alhier het voorsz.
gehele huis en erf gelegen aan de westzijde van de Haven, voor 4200 gld te betalen met 2100 gld
gereed en de resterende 2100 gld behoudt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte
tegen een rente van 3 ½ % per jr te lossen met 300 gld per jr.
65v. 18-06-1716. Louris Aldersz. de Jager wonende alhier is schuldig aan Jannetgen de Voogd weduwe
van Abraham Ketelaar wonende Rotterdam 2000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4 ½ %
per jr. Waarborg een huis en erf met een branderij daar achter met twee rouw en een distilleerketel met
alle gereedschappen gelegen in de Boterstraat aan de Markt, belend O Margrietgen Aldersdr. en W
Claas van der Schalk, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Schie en nog een
pakhuis en erf gelegen aan de zuidzijde van de voorsz. Schie, belend W de gang van de voorsz.
Margrietgen Aldersdr. en O Jacob van Hattingen, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf of
huis van Margrietgen Aldersdr.
66v. 20-06-1716. Harmen van Leeuwen wonende Vlaardingen testamentair erfgenaam van Leuntgen
Koeijen in haar leven gehuwd met Jan Corsz. Bleiswijk verkoopt Jacob Pietersz. van der Meer
wonende alhier een huis en erf gelegen op de Schie, belend O de erfgenamen van Hendrik van der
Schalk en W Wouter van Dalen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van
Cornelis den Beer, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen.
67. 20-06-1716. Anthonie Schrappers gehuwd met Lena Hendriksdr. en Jannetgen Hendriksdr. wediwe
wonende alhier tezamen kinderen en erfgenamen van hun moeder Maartgen Jorisdr. verkopen Leendert
Cornelisz. Stolk een huis en erf met een tuintje daar nevens gelegen in de straat naar de Kethelpoort,
belend W Leendert Sterrenburg en O voor Claas Post en achter Arent Poulusz., strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 400 gld te betalen met 200 gld gereed en 200 gld houdt de
koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr en losbaar met
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25 gld per jr.
68. 11-07-1716. Jacobus Pietersz. van der Meer wonende alhier verkoopt Adriaan van den Berg
wonende alhier een huis en erf gelegen op de Schie, belend W Wouter van Dalen en O de erfgenamen
van Hendrik van der Schalk, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Cornelis den
Beer, voor 700 gld in gereed geld ontvangen.
68v. 11-07-1716. Dirk van den Berg wonende alhier verkoopt Jan van den Berg wonende alhier een
koestal met erf gelegen in de Raam in de straat naar het Groeneweegje, belend O voor Joris Davidsz. en
achter het erf van de verkoper en W voor Pieter Meijers en achter Claas Gevers, strekkende voor van de
straat tot achter aan de heining en erf van Pieer Koper, voor 190 gld in gereed geld ontvangen.
69. 11-07-1716. Jacobus Kellenaar wonende alhier verkoopt Jacob Pietersz. van der Meer wonende
alhier een huis en erf met een branderij daar naast met een rouw en een distilleerketel en alle verdere
gereedschappen volgens de inventaris daarvan zijnde, gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend
W Anthonie de Swart en O Claas Ploij, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de
Dam, voor 2550 gld in gereed geld ontvangen.
69v. 11-07-1716. Gerrit Coning wonende Rotterdam en Witte Coning wonende alhier en Witte nog als
lasthebber van Leendert Witte wonende Amsterdam (procuratie gepasseerd voor nts David Walschaart
te Amsterdam op 22-05-1716) alsmede last hebbende van Abraham Valk wonende Delft gehuwd met
Margretha Alewijnsdr. Coning (procuratie gepasseerd voor nts Pieter Coel te Delft op 25-06-1716)
allen tezamen kinderen en mede-erfgenamen mitsgaders executeurs van het testament van Geertruij
Leendertsdr. Witte weduwe Alewijn Jacobsz. Coning verkopen Anthonie en Coenraad van
Vollenhoven 1/8e in beide taanhuizen, het ene op de Haven en het andere op het Nieuwerk, voor 800
gld in gereed geld ontvan-gen.
70. 11-07-1716. Gerrit en Witte Coning verkopen Cornelis Castelijn een huis en erf gelegen aan de
Gooistraat, belend Z Arent Gagesteijn en N de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan het
huis van de voorsz. Gagesteijn, voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
70v. 11-07-1716. Jan Jansz. de Gruijter en Jacob Pietersz. van der Meer beiden wonende alhier zijn
schuldig aan Jan van der Beeq makelaar wonende alhier 1400 gld wegens geleend geld tegen een rente
van 5% per jr. Waarborg door de Gruijter met een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de
Gooistraat, belend Z Willem Marcusz. en N de weduwe van Jan Teunisz. de Ruijter, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis van Gerrit Tielemansz. en door Van der Meer met een huis en erf
met een branderij daar achter met een rouw en een distilleerketel en alle verdere gereedschappen
gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend W Anthonie de Swart en O Claas Ploij, strekkende
voor van de straat tot achter aan de straat van de Dam.
71v. 18-07-1716. Annetgen Cornelisdr. weduwe Pieter Scheurkogel wonende alhier verkoopt haar
dochter Maartgen Pietersdr. een huis en erf gelegen aan het Broersveld, belend Z Arie Crabbendam en
N Ariaantgen Pietersdr., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, met conditie dat
de verkoopster levenslang in het voorsz. huis kan blijven wonen zonder enige huur te betalen, doch zij
moet de nodige reparatie zelf betalen, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
72. 18-07-1716. Omaart Verschriek wonende alhier verkoopt Jacobus Croes wonende alhier een huis
en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W Arie van den Berg en O Aagjen Sijbrantsdr.,
strekkende voor van de straat tot achter aan de branderij of erf van de verkoper, voor 450 gld in gereed
geld ontvangen.
72v. 18-07-1716. Jacob Croes voorsz. is schuldig aan Jacob van Gils wonende alhier 300 gld wegens
geleend geld, te lossen met 50 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf op
heden aangekocht. Kanttekening 20-05-1729. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso van
dezelve de volle betaling door Mathijs van Gilst enige nagelaten zoon van Jacobus van Gils van 16-051729 en alhier geroyeerd..
73. 18-07-1716. Jacobus Pietersz. van der Meerwonende alhier verkoopt Jacob Jansz. van der Meer
wonende alhier een schuldrentebrief pro resto 225 gld tlv Simon Trommelsmid en deszelfs verbonden
hypotheek van een huis en erf gelegen in de Westmolenstraat met een rente van 4% per jr te lossen met
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25 gld per jr volgens de brief van 16-03-1715, voor 225 gld in gereed geld ontvangen.
73v. 30-07-1716. Willem Mattheusz. wonende alhier is schuldig aan Jacob van Hattingen wonende
alhier 300 gld wegens geleend geld, te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg
een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W Jacob van Gils en O Arie van den
Berg, strekkende voor van de straat tot achter met een gemene gang op de Haven.
74. 17-08-1716. Hendrik Vos wonende alhier is schuldig aan de burgemeesters alhier 1500 gld wegens
geleend geld om een damschuit te kopen om daarmede te bevaren het veer van Sc hiedam op
Middelburg, af te lossen zonder rente binnen de twee eerste jaren, te lossen met 200 gld per jr en na de
2 jaren een rente te betalen van 4% per jr. Waarborg de voorsz. damschuit met toebehoren volgens de
inventaris wegens koop voor schepenen van Gouda door Daniel Stuijt aan hem opgedragen. Borg
Tobias Faber wonende alhier.
75. 27-08-1716. Herbert Oudemans Gillisz. wonende alhier is schuldig aan Gerard Verburg Dirksz. oud
schepen van de Hoge Vierschaar van Schieland en Herbert Oudemans Jansz. beiden wonende
Rotterdam elk voor de helft 3000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr te lossen met
300 gld per jr. Waarborg een huis en erf met een branderij daar nevens, zijnde de branderij voorzien
van twee rouw en een distilleerketel met alle gereedschappen gelegen aan de zuidzijde van de Haven,
belend O Carel Bosschaart en W het stads magazijn, strekkende voor van de straat tot achter aan het
huis van Jan Corpershouk. Kanttekening 12-02-1725. Simon Knappert vertoont de originele rentebrief
met een transport gepasseerd voor schepenen van Rotterdam waarbij de helft van de schuld van Pieter
Verburg is getransporteerd hebbende in dorso van dezelve de volle betaling door Herbert Oudemans
Jansz. zo in privé als in speciale kwaliteit getekend en overzulks geroyeerd.
76. 27-08-1716. Huijbregt van den Berg wonende alhier is schuldig aan Jan Storm wonende alhier 500
gld wegens geleend geld niet opeisbaar binnen 4 jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en
erf gelegen op de Markt in de Boterstraat, belend Z Francoijs de Walsche en N de weduwe van
Anthonie van Vollenhoven, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van
Vollenhoven. Kanttekening 16-03-1722. Huijbregt van den Berg vertoont de originele rentebrief die
voldaan is en overzulks geroyeerd.
76v. 03-09-1716. Arie Simonsz. Cleijweg wonende alhier is schuldig aan Catharina Pape weduwe
Pieter Haffner wonende alhier 75 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een
huis en erf gelegen op het Hooft, belend Z Fop Wittensz. en N Jan Maartensz., strekkende vioor van de
straat tot achter aan het erf van Fop Wittensz.. Kanttekening 28-09-1724. Is vertoond de originele
rentebrief hebbende in dorso de volle betaling getekend op 01-05-1722 en derhalve alhier geroyeerd.
77. 03-09-1716. Leendert Cornelisz. Rijck is schuldig aan Dirk Lot en Claas Pietersz. Voogd als
voogden over Jan Cornelisz. Rijck allen wonende op Delfshaven 300 gld wegens geleend geld tegen
een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend O Aarnout
Simonsz. en W Arent Landman, strekkende voor van de straat tot achter aan het Groot Groenendal.
Kanttekening 16-01-1733. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso de volle betaling door
Dirk Lot zo voor hem zelve als uit de naam van Claas Pietersz. Voogd tezamen in kwaliteit als voogden
over Jan Cornelisz. Rijck in dato getekend en derhalve alhier geroyeerd.
78. 10-09-1716. Cornelis Jansz. Bergwerf wonende alhier is schuldig aan Teunis van Schie wonende
alhier 2000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf met een
branderij voorzien van een rouw en een distilleerketel met alle gereedschappen gelegen aan de
Noordvest, belend Z de Doelsloot en N Neeltgen Boot, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren bansloot tot aan het erf of tuin van Neeltgen Boot. Kanttekening 10-06-1720. Cornelis Jansz.
Bergwerf vertoont de originele rentebrief hebbende deselve de volledige betaling door Teunis van
Schie getekend en alhier geroyeerd.
78v. 14-09-1716. Jacobus Pietersz. van der Meer wonende alhier is schuldig aan Hercules Peekstock
wonende alhier 843 gld 10 st wegens geleverde granen en maalloon tegen een rente van 4% per jr.
Waarborg een huis en erf met een branderij daar nevens voorzien van een rouw en een distilleerketel en
alle gereedschappen gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend W Anthonie de Swart en O Claas
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Ploij strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Dam.
79v. 16-09-1716. Pieter Koper wonende alhier is schuldig aan Jacob van Hattingen beiden wonende
alhier 3000 gld wegens geleend geld te lossen met 200 gld per jr tegen een rente van 4% per jr.
Waarborg twee huizen en erven daarop door schuldenaar een nieuw woonhuis en pakhuis wordt
getimmerd alsmede nog een nieuw gemaakte branderij en erf, voorzien van een rouw en een
distilleerketel en alle gereedschappen annex en achter de andere gelegen op de Schie, belend W Claas
Gevers en O voor Jan Woutersz. en achter Dirk van den Berg, strekkende voor van de straat tot achter
aan het erf van de voorsz. Dirk van den Berg. Kanttekening 19-09-1719. Cornelis Voogd possesseur
van het verbonden huis vertoont de originele rentebrief hebbende in dorso de volledige betaling
getekend en overzulks hier geroyeerd.
80v. 19-09-1716. Jan Jacobsz. Bruijneck wonende alhier verkoopt Jacob Rodenburg wonende alhier de
helft van een marktschuit varende van deze stad op Amsterdam groot 7 lasten met alle deszelfs
goederen daartoe behorende volgens de inventaris, voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
81. 26-09-1716. Jan Kneppelhout, Dirk van der Valk capitein van de burgerij en Mr Adriaan Fijck zo
voor hem zelve en als last hebbende van Jan van der Valk, Mercelis Vermij, Bartholomeus van Pelt,
Cornelis Bredero, Cornelis Penning, Jacob van den Eelaard en Pieter Burgerhout (procuratie gepasseerd
voor nts Jan van Lijken alhier van 25-09-1716) verkopen Jacob van Gent mede wonende alhier 1/9e
deel van een stenen windkorenmolen genaamd de Noordmolen met huis en erf en schuur met alles dat
daartoe behoord, gelegen tegen de Raam aan de Noordvest, belend volgens de oude giftbrieven, voor
1600 gld in gereed geld ontvangen.
81v. 26-09-1716. De heren Kneppelhout, Van der Valk en Fijck verkopen in hun voorsz. kwaliteit aan
Jan Burgwal in compagnie 1/10 part van de voorsz. windkorenmolen, voor 1400 gld in gereed geld
ontvangen.
82. 26-09-1716. Neeltgen Leendertsdr. Hoogendam weduwe Dirk Houwaart wonende alhier voor de
ene helft en Jan Swinnas notaris te Rotterdam als lasthebber van Pieter.de Gruijter wonende Rotterdam
(procuratie gepasseerd voor nts Mr Pieter Onseel te Rotterdam van 10-07-1716) voor de andere helft
verkopen tezamen Jan van Dalen wonende alhier een branderij met erf en schuur daar achter, zijnde de
branderij voorzien van twee rouw en een distilleerketel alsmede alle verdere gereedschappen volgens de
inventaris gelegen op het Pad, belend N voor Jan van Gilse en achter ‘s-heren straat en Z Cornelis de
Beer, stekkende voor van de straat tot achter aan tegen het huis of erf van Leendert de Beer, onder
verwijzing naar zekere conditie zoals het pand op 31-07-1716 is geveild en verkocht, belast met een
rente van 3 st per jr tbv de St Janskerk dezer stede, voor 2100 gld in gereed geld ontvangen.
83. 26-09-1716. Jan van Dalen voornoemd verkoopt Jan van Gilse een erf gelegen achter de branderij
van de koper op het Pad lang achter de kopers branderij lang 18 voet en wijd of breed 26 ½ voet,
belend N ‘s-heren straat en Z de verkoper, strekkende voor van kopers branderij tot achter aan de gang
van de verkoper, voor 550 gld in gereed geld ontvangen.
84. 26-09-1716. Gerrit Sam koopman wonende alhier verkoopt Arie Dane wonende alhier 1/22e part in
een stenen windkorenmolen genaamd de Star met huis en stalling en alle verdere ap- en dependentien
gelegen aan de Noordvest omtrent de Kethelpoort, belend volgens de oude giftebrieven en andere
bescheiden en onbelast, voor 725 gld in gereed geld ontvangen.
84v. 03-10-1716. Gerrit Coning wonende Rotterdam en Witte Coning wonende alhier en Witte nog als
lasthebber van Leendert Wittensz. wonende Amsterdam (procuratie gepasseerd voor nts David
Walschaert te Amsterdam op 22-05-1716) mitsgaders nog als lasthebber van Abraham Valk wonende
Delft gehuwd met Margaretha Alewijnsdr. Coning (procuratie gepasseerd voor nts Pieter Coel te Delft
op 25-06-1716) allen tezamen kinderen en mede erfgenamen mitsgaders executeurs van het testament
van Geertrui Leendertsdr. Witte weduwe Alewijn Jacobsz. Coning verkopen Jan Junfferman wonende
alhier een pakhuis en erf gelegen op de Haven, belend Z ‘s-heren straat en N het taanhuis, strekkende
voor van de straat tot achter aan de branderij van Arent Gagesteijn, voor 890 gld in gereed geld
ontvangen.
85. 03-10-1716. Petrus van Loon wonende Rotterdam als lasthebber van Trijntgen Burgers weduwe
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Bartholomeeus Maartensz. (procuratie gepasseerd voor nts Joannes Berckel alhier van 06-03-1716)
verkoopt Andries Maartensz. wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Korte Achterweg, belend
W de weduwe van Geervliet en O Jacomijntgen Cornelisdr., strekkende voor van de straat tot achter
aan het erf van de weduwe Van Geervliet, met conditie dat de verkoopster levenslang zal mogen
bewonen het achterkamertje van het verkochte zonder daarvoor iets te betalen, voorf 300 gld in gereed
geld ontvangen.
86. 08-10-1716. Dirk van Es wonende alhier is schuldig aan Hester Antonie weduwe Hendrik van
Meijere wonende Rotterdam 800 gld wegens geleend geld te betalen na 5 jr met 100 gld per jr tegen
een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend Z de Swansteeg en
N Willem Marcusz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Willem
Marcusz. Kanttekening 26-03-1740 Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso van dezelve
de volle betaling daarvan door Weijntgen van Meijere weduwe en boedelhoudster van Abraham van Es
zijnde mede een nagelaten dochter en voor 1/3e part erfgenaam van haar moeder Hester Antonie
weduwe Hendrik van Meijere en is de voortsz. rentebrief haar aanbedeeld bij scheiding van de
nagelaten boedel van Hester Anthonie op 01-06-1728 voor nts Jacob de Berg te Rotterdam verleden en
dan de 25-03-1740 getekend en overzulks alhier geroyeerd.
86v. 10-10-1716. Leendert Schipper wonende alhier verkoopt Johannes van Berkel wonende alhier een
huiis en erf gelegen voor de Kerk, belend Z en N de koper zelf, strekkende voor van de straat tot achter
aan het huis of erf van Neeltgen Juijst. voor 275 gld in gereed geld ontvangen.
87. 15-10-1716. Jan Junfferman en Lijsbeth van Dijck echtelieden wonende alhier zijn schuldig aan
Johannes Grol wonende Rotterdam 5000 gld wegens geleend geld te lossen met 200 gld per jr tegen
een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf met een branderij daar nevens, de branderij voorzien
van een rouw en een distilleerketel en alle verdere gereedschappen gelegen in de Zijlstraat, belend W
Cornelis Hoogendam en O ‘s-heren bansloot genaamd de Fuijck, strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot, nog een pakhuis en erf van ouds genaamd de Zoutberg gelegen op de
Haven op de hoek van de Taansteeg, belend Z de voorsz. Taansteeg en N het taanhuis, strekkende voor
van de straat tot achter aan de branderij van Arent Gagesteijn, nog een pakhuis en erf gelegen in de
Breestraat, belend O de weduwe van Lourens van der Wiel en W Teuntgen Claasdr., strekkende voor
van de straat tot achter aan de Zijlsloot en ten laatste 1/22e deel van een stenen windkorenmolen
genaamd de Star met huis en stal en alles dat daarbij behoort gelegen aan de Vest bij de Kethelpoort.
Kanttekening 02-10-1757. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso de volle betaling door
Margaretha Devon weduwe en erfgenamen van Johannes van Grol van 08-01-1718 en 01-12 dezer
getekend en zulks geroyeerd.
88v. 24-10-1716. Gerrit van der Linden wonende Rotterdam verkoopt Cornelis Cornelisz. Kunst
wonende alhier waarvoor diens vrouw de gift is aannemende van een huis en erf gelegen aan de
oostzijde van het Broersveld, belend Z en N Arie Backer, strekkende voor van de straat tot achter aan
‘s-heren bansloot, voor 285 gld in gereed geld ontvangen.
89v. 07-11-1716. Mr Jacob Niessen raad en regerend schepen deser stede en Christiaan van Gorp
wonende alhier tezamen executeurs en testamentaire voogden over de minderjarige kinderen en
erfgenamen van Maria van der Speuij weduwe Teunis Steur verkopen Pieter Vos wonende alhier en
waarvoor diens vrouw de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de westzijde van de
Haven, belend Z Jacob van der Beeq en N Joan Pesser, strekkende voor van de straat tot achter aan het
huis van de voorsz. Jacob van der Beeq, voor 810 gld in gereed geld ontvangen.
90. 07-11-1716. Franciscus Le Roij raad en regerend schepen dezer stede en Jacob van Wijelick
secretaris dezer stede als door de heren van de wet gestelde sequestors over de nagelaten boedel en
goederen van Catharina van Wanen weduwe van Barent Gardenier verkopen in het openbaar bij veiling
en afslag aan Jan Corpershouck molenaar wonende alhier een huis en erf gelegen op de Markt in de
Boterstraat, belend W Jacob van der Straal en O Dionisius Haffner, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Schie toe., voor 1500 gld in gereed geld ontvangen.
91. 07-11-1716. Stoffel Went en Pieter Bollée beiden wonende alhier als testamentaire voogden over de
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minderjarige geinstitueerde erfgenamen van Barbara Pietersdr. in leven lest weduwe van Andries
Nedersier en als hebbende de boedel van dezelfde Barbara Pietersdr. onder beneficie van inventaris
aanvaard, verkopen in het openbaar bij veiling en afslag aan Maria Schim lest weduwe van Pieter van
der Elst en waarvoor de voorsz. Pieter Bollée de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de
zuidzijde van de Boterstraat aan de Beestenmarkt, belend O Jacob Jacobsz. en W Leendert van
Bruggen, strekkende voor van de straat tot achter aan een schuurtje van de voorsz. Jacob Jacobsz.,
belast met 15 st per jr tbv de St Jans kerk deser stede, voor 540 gld boven de belasting in gereed geld
ontvangen.
91v. 07-11-1716. De voorsz. Stoffel Went en Pieter Bollée verkopen nog in hun voorsz. kwaliteit aan
Balten Sweeris wonende alhier een huis en erf gelegen in de Luis of Pannekoekstraat, belend W een
huisje van het weeshuis alhier en W de weduwe van Jan Nolet, strekkende voor van de straat tot achter
aan het Oude Manhuis, voor 415 gld in gereed geld ontvangen.
92v. 07-11-1716. De voorsz. Stoffel Went en Pieter Bollée verkopen nog in hun voorsz. kwaliteit in het
openbaar bij veiling en afslag aan Cornelis Bos een huis en erf gelegen in de voorsz. Pannekoekstraat,
belend O Maritgen Thijsdr. en W niet ingevuld, strekkende voor van de straat tot achter aasn het huis
van Dirk van der Valk, voor 110 gld in gereed geld ontvangen.
93. 07-11-1716. De voorsz. Stoffel Went en Pieter Bollée handelend als gemeld verkopen Coenraad
Ruijgaard een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Dirk van der Valk en W een arm huisje,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Cornelis Bos, voor 95 gld in gereed geld
ontvangen.
93v. 14-11-1716. Jannetgen Ariensdr. weduwe Jan Prins wonende alhier verkoopt Joost Lathouwer
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam in de Vlaardingerstraat, belend W
de koper en O Trijntgen Jansdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Haven toe,
voor 900 gld te betalen met 400 gld gereed en 500 gld houdt koper onder zich onder speciaal verband
van het gekochte tegen een rente van 4% per jr. Kanttekening 12-05-1731 Is vertoond de originele
rentebrief houdende in dorso van dezelve de volle betaling door Johannes Burgerhout in kwaliteit als
door nu wijlen Jannetgen Ariensdr. weduwe Jan Prins gesteld zijnde (nevens Abraham den Held en
Gerrit Burgerhout die overleden is) tot executeurs van haar testament en voogden over haar
minderjarige erfgenamen gepasseerd voor nts Simon Knappert alhier op 23-01-1728 gepasseerd en op
12-05-1731 geroyeerd.
94. 14-11-1716. Reijer van den Berg en Grietgen van Gils echtelieden wonende alhier verkopen
tezamen Adriana van den Berg wonende alhier een huis en erf gelegen achter de Oostmolenstraat over
de Raam, belend N de koper en Z Mathijs Backer, strekkende voor van de straat tot achter aan de banen
van Mathijs Backer, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
94v. 14-11-1716. Dirk Pietersz. Baron en Martijntgen Cornelisdr. echtelieden wonende alhier verkopen
tezamen Leendert de Beer raad en oud schepen dezer stede en waarvoor Pieter Lankester de gifte is
ontvangende van een huis en erf gelegen bij de Raambrug in de straat naar het Groeneweegje, belend O
Pieter de Meijer en W Cornelis Fransz.,, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Claas
Gevers, voor 160 gld in gereed geld ontvangen.
95v. 14-11-1716. De burgemeesters en regeerders dezer stad verkopen Jan Bos wonende alhier een stuk
land of erf van de steenplaats gelegen op het Hooft, breed voor als straat 66 voet, belend Z Arie
Borsselaar en N de grond van de steenplaats, strekkende voor van de straat tot achter ter halver sloot die
voor het dijkje ligt, voor 330 gld in gereed geld ontvangen.
96. 02-12-1716. Hugo Collins en Jacoba Slingerland echtelieden wonende Rotterdam, zijnde Jacoba
Slingerland universeel erfgename van Maria Olshoorn weduwe Jacob van Rijckevorsel volgens diens
testament gepasseerd voor nts Arnoldus de Gulicker te Rotterdam van 24-09-1712 verkopen de regeten
van het Arme Hofje van Beloijs alhier een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en WesFriesland ten comptoire te Rotterdam tnv Jacob den Dubbelden van 15-01-1672 groot 3000 gld en nog
een tl en comptoire als voormeld tnv Adriaantgen Mathehofsdr. van 07-06-1638 groot 1000 gld, nog
een tl en comptoire voorsz. tnv Trijntgen Cornelisdr. Brouwer van 18-11-1639 groot 600 gld, nog een
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tl, ten comptoire en tnv als voorsz. van 16-08-1633 groot 600 gld, nog een tl en comptoire als voorsz.
tnv Trijntgen Cornelisdr. van 23-05-1639 groot 400 gld, nog een tl en ten comptoire als voorsz. tnv Jan
Cornelisz. Kam van 10-02-1642 groot 400 gld en een tl en ten comptoire voorsz. tnv Adriaan Matehoff
van 29-09-1640 groot 300 gld, alles tegen 4% per jr, voor 4940 gld in gereed geld ontvangen.
97v. 10-12-1716. Bartholomeeus van den Brande makelaar te Rotterdam als lasthebber van Gijsbertus
Temminck (procuratie gepasseerd voor nts Johan Harderwijck te Amersfoort op 25-11-1716) welke Gijsbertus Temminck is een zoon en mede-erfgenaam van Adriaan Coenraadsz. Temminck raad en
schepen van Amersfoort en aan Gijsbertus Temminck opgekomen en aanbedeeld tussen zijn zuster en
broers volgens akte van scheiding gepasseerd op 17-03-1713 voor nts Hendrik van Zevender te
Amersfoort verkopen de regenten van het Arme Hofje van Beloijs alhier een losrentebrief tlv Holland
en West-Friesland ten comptoire Rotterdam tnv niet ingevuld van 15-01-1672 groot 2400 gld tegen een
rente van 4$ per jr, voor 1946 gld 16 st in gereed geld ontvangen.
98. 10-12-1716. Bartholomeeus van den Brande makelaar te Rotterdam als lasthebber van Cornelis
Maas (procuratie gepasseerd voor nts Jacobus de Berg te Rotterdam van 30-11-1716) zijnde de
navolgende rentebrief aan Maas opgekomen de ene helft als gehuwd met Maritgen IJsbrandsdr. van
Bancken die mede-erfgename was van Maartgen Cornelisdr. weduwe van Jan Jansz. Stampioen en de
andere helft door koop volgens transport voor schepenen van Rotterdam op 09-12-1701 verkoopt de
Regenten van het Arme Hofje van Beloijs alhier een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en
West-Friesland ten comptoire Rotterdam tnv de weeskinderen van Jan Cornelisz. van 04-05-1641 groot
600 gld tegen een rente van 4% per jr, voor 468 gld in gereed geld ontvangen.
98v. 12-12-1716. Harmen Ariensz. Verlee wonende in den dorpe van Kethel als lasthebber van Maria
Jansdr. Suijcker weduwe en boedelhoudster van Jan Rodenrijs (procuratie gepasseerd voor nts Jan van
Lijken alhier op 03-12-1716) verkoopt Jan Coppert wonende alhier een huis en erf gelegen in de straat
naar de Kethelpoort, belend W Arent Poulusz. en O de koper, strekkende voor van de straat tot achter
aan het erf van de koper, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
99v. 17-12-1716. Claas Bergwerf wonende alhier is schuldig aan Jan Corpershouk wonende alhier 600
gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de
noordzijde van de Dam, belend W Arie van Waart en O de weduwe van Pieter Coore, strekkende voor
van de straat tot achter aan een tuin van de Papekerk.
100. 17-12-1716. Johan Vlaar wonende Rotterdam als lasthebber van Leonard Donker wonende
Rotterdam als hebbende Venia Aetatis volgens octrooi van 18-04-1714 (procuratie gepasseerd voor nts
Jacob de Berg te Rotterdam van 16-12-1716) welke Leonard Donker een zoon en mede-erfgenaam is
van Lucia Verboom, in haar leven weduwe van Anthonie Donker opgekomen een aanbedeeld de
navolgende losrentebrief tussen zijn zusters en broer volgens de akte van scheiding gepasseerd op 0812-1713 voor nts Johan van Rijp te Rotterdam, verkoopt de Regenten van het Hofje van Belois een
losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam tnv de
erfgenamen van Aaltgen van der Velde van 13-08-1652, groot 2000 gld tegen een rente van 4% per jr,
voor 1570 gld in gereed geld ontvangen.
100. 19-12-1716. Leendert Cornelisz. Corpershoorn wonende alhier als lasthebber van Neeltgen
Cornelisdr. Groenewegen, weduwe en boedelhoudster van Anthonie Allaard wonende alhier (procuratie
gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier van 14-06-1715) verkoopt Jacobus Cool een huis en erf met
een boomgaard daarachter gelegen op het Nieuwerk, belend Z Jan Pietersz. Opmeer ern N Jan van
Oosten, strekkende voor van de straat tot achter aan de Nieuwe Haven, belast met een opstal van 15 st
per jr tbv dezer stede, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
101v. 19-12-1716. De voorsz. Jacobus Cool is schuldig aan Leendert Cornelisz. Corpershoorn 130 gld
wegens geleend geld te lossen met 50 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg het voorsz.
huis en erf. Kanttekening 12-05-1725.Trijntgen van Oosten vertoont de originele rentebrief die volledig
betaald is aan Leendert Corpershoorn en alhier geroyeerd.
102. 21-01-1717. Willem Staats wonende alhier is schuldig aan Nicolaas van der Schalk wonende
alhier 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op
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het Hooft, belend N Maarten van Wieringen en Z het stads land, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Buitenhaven.
103. 23-01-1717. Jan Jansz. Droog wonende op het Hooft verkoopt Pieter Hodenpijl wonende op het
Hooft een tuin en erf gelegen achter ‘t Hooft in de Frankenlandseweg, belend W de Frankenlandse
watering en O Arie Crijnenz., strekkende voor van de Frankenlantseweg tot achter aan de tuin of het erf
van Claas Arentsz., voor 180 gld in gereed geld ontvangen.
103. 23-01-1717. Arent Gagesteijn gehuwd met Anneken van Leend voor 1/3e part, Jacob Heerman
benevens Dominicus Doom en Dirk van der Valk testamentaire voogden over de kinderen van Jan
Heerman en Ariaantgen van Leend, tezamen met Claas van der Schalk gehuwd met Jannetgen van
Leend erfgenamem van Jan Woutersz. van Leend verkopen de voorsz. Claas van der Schalk 2/3e parten
van een huis en erf waarvan de koper 1/3e toekomt als mede erfgenaam, gelegen aan de westzijde van
de Gooistraat, belend Z Juriaan ten Eijcken en N Samuel van Boshuijsen, strekkende voor van de straat
tot achter aan het huis van Jan van Lijken, voor 186 gld 14 st in gereed geld ontvangen.
104. 25-01-1717. Jacob Visser wonende alhier is schuldig aan Catrijn Schellinger weduwe wonende
alhier 1000 gld ter zake van het casseren van een notariële obligatie van 1000 gld gepasseerd voor nts
Jan van Lijken alhier op 12-12-1715 tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf met een
tuin daar achter en een branderij daar nevens voorzien van twee rouw en een distilleerketel en alle
verdere gereedschappen gelegen op het Hooft, belend Z Cornelis van Santen en N Jan Joppensz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Frankenlandse watering. Kanttekening 17-07-1725.
Lena den Draak weduwe Cornelis van Santen vertoont de originele rentebrief die volledig betaald is
aan Catharijna Schellinger weduwe op 17-07-1725 getekend en alhier geroyeerd.
104v. 30-01-1717. Jan van der Beeq wonende alhier verkoopt Johannes en Migiel van der Minne
wonende in het Proveniershuis dezer stede twee huizen en erven met een tuin daar achter annex de
ander, gelegen in de Luis of Pannekoekstraat, belend O Wiggert Buijs en W Jan Oostdorp, strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 500 gld in gereed geld ontvangen.
105v. 30-01-1717. Jan Maartensz. Bos wonende alhier is schuldig aan Hilletgen Jansdr. weduwe
Philips Hodenpijl wonende alhier 500 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Hij
verklaart op 17-10-1716 voor nts Simon Knappert als principaal en de voorsz. Hilletgen Jansdr. als
borg te hebben gepasseerd tbv Carel Bosschaart raad en oud burgemeester dezer stede een obligatie van
3500 gld tegen een rente van 4% per jr., doch gemerkt hebbende dat de voorsz. Hilletgen Jansdr. voor
de betaling van de voorsz. obligatie zich borg had gesteld en hij wil haar zoveel mogelijk daarvan
bevrijden. Hij verklaart volkomen in te staan en Hilletgen Jansdr. schadeloos te zullen houden van alle
nadeel of schade haar of haar erven overkomen en voor de prestering dezes te hebben verbonden
alsmede ook voor de som van 500 gld een woonhuis met erf en branderij daar nevens voorzien van
twee rouw en een distilleerketel met alle gereedschappen gelegen op het Hooft, belend Z Arie Bosselaar
en N het stads land, strekkende voor van de straat tot achter aan de halve sloot die voor het dijkje ligt.
Kanttekening 01-06-1719 Simon Knappert vertoont de originele rentebrief hebbende in dorso het
navolgende: Wij ondergetekenden erfgenamen van Hilletgen Jansdr. weduwe Philip Hodenpijl
verzoeken en consenteren ten protocolle de hypotheek te royeren op 23-05-1719. Was getekend
Leendert Maatleen, Dirk van Witsenburg, Stoffel Voogd en Jan van den Heuvel.
106v. 06-02-1717. Claas Jansz. Bergwerf wonende alhier verkoopt Teunis van Schie wonende alhier
een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend W Omaart Verschriek en O de weduwe
van Lourens Carpentier, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Leendertsz.
Storm, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
107. 06-02-1717. Doorverkoop aan Bregta Katijn weduwe Johannes Roggeveen wonende alhier en
waarvoor Trijntgen Roggeveen de gift is ontvangende van het voorsz. huis en erf voor 600 gld in
gereed geld ontvangen.
107v. 18-02-1717. Migiel Centensz. Ploij wonende alhier is schuldig aan Mr Jacob Niessen raad en
regerend schepen dezer sttede 450 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg
een huis en erf met een dubbelde spinbaan daar achter gelegen in de Zijlstraat, belend W Migiel
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Gerritsz. Ploij en O Thomas Gerritsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
Kanttekening 05-10-1726. Migiel Centensz. Ploij vertoont de originele rentebrief die volledig betaald is
en getekend door Catharina van Vollenhoven weduwe Jacob Niessen en alhier geroyeerd.
108. 25-02-1717. Maarten Schaap is schuldig aan Weijntgen van Hattingen JD wonende alhier 700 gld
wegens geleend geld te lossen met 50 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf
gelegen aan de zuidzijde van de Haven, belend O de weduwe van Balten Jansz. en W Arie Weuijster,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren vest. Kanttekening 07-06-1723. Is vertoond de
originele rentebrief hebbende de volledige betaling door Weijntgen van Hattingen gehuwd met Josua
‘s-Jacob echtelieden getekend op 09-05-1723 en overzulks geroyeerd.
109. 27-02-1717. Jan van der Burg wonende alhier verkoopt Abraham den Held wonende alhier een
huis en erf met een tuin daar achter gelegen op de Verbrande Erven, belend N Pieter de Haak en Z
Jacob Backer, strekkende voor van de straat tot achter aan de banen van Mathijs Backer, voor 250 gld
in gereed geld ontvangen.
109v. 27-02-1717. Gerrit Somhoff rentmeester van de Magistraats armen kamer en Joris Burgwal als
gewezen beurshouder van de Diaconie armen kamer vervangende de verdere regenten van beide kamers
onderhoudende Govert Jacobsz. van Rijt verkopen Wouter van Dalen een huis en erf gelegen op de
Schie in de Coningstraat, belend O Dirk Pietersz. van den Berg en W Cornelis Boot, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 165 gld in gereed geld ontvangen.
110. 27-02-1717. Doorverkoop aan Gerrit Frankenz. van der Velden wonende alhier voor 185 gld in
gereed geld ontvangen.
110v. 27-02-1717. Pieter Jansz. Opmeer wonende alhier verkoopt Jan Casteleijn voor rekening van de
gemene participanten van de stenen korenmolen die op het Nieuwerk zal worden gemaakt een huis en
erf gelegen op het Nieuwerk, belend Z de weduwe van Gerrit Pietersz. en N Jacob Cool, strekkende
voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz.. Jacob Cool, voor 125 gld in gereed geld
ontvangen.
111v. 27-02-1717. Gerrit Frankensz. van der Velden wonende alhier is schuldig aan Grietgen
Cornelisdr. Visser weduwe wonende Oud Mathenesse 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van
4% per jr. Waarborg een huis en erf hem op heden opgedragen gelegen op de Schie in de Coningstraat.
Kanttekening 08-01-1752. De weduwe van Gerrit Frankensz. van der Velden vertoont de originele rentebrief houdende in dorso Ik ondergetekende Willem Marcusz. gehuwd met Aaltgen Jansdr. van der
Velden met Frank Jansz. van der Velden enige nagelaten kinderen van Jan Frankensz. van der Velden
die een zoon was van Grietgen Cornelisdr. Visser en uit welke nalatenschap de rentebrief aan de
voorsz. Frank Jansz. van derr Velden en Aafgen Jansdr. van der Velden is aanbedeeld, hebbende
daarna Aafgem Jansdr. van der Velden en de voorsz. Frank Jansz. van der Velden gepasseerd voor
Simon Knappert notaris alhier op 20-08-1728 weder aan mij ondergetekende is aanbedeeld en te beurt
gevallen en ben ten volle voldaan en betaald op 06-01-1672. w.g. Willem Markusz.
112. 06-03-1717. Jan Casteleijn wonende alhier verkoopt Geertruid Jacobsdr. van den Steenweg
wonende alhier 1/8e part in een stenen wind korenmolen genaamd de Kameel met alhetgeen daartoe
behoort gelegen teijnde de Schie aan de Noordvest, belend volgens de oude giftbrief , voor 1830 gld in
gereed geld ontvangen.
112v. 06-03-1717. Neeltgen Huijbrechtsdr. bejaarde dochter wonende alhier, dochter en medeerfgename van Huijbrecht Bartelsz. zo voor haar zelve en vervangende haar verdere zusters en broer
verkopen hun broer Cornelis Huijbrechtsz. Heijman een huis en erf gelegen aan de westzijde van het
Broersveld, belend Z Gerrit Pietersz. en N Teunis Gouwentack, strekkende voor van de straat tot achter
aan ‘s-heren bansloot, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
113. 06-03-1717. Anthonie Nobel meerderjarige zoon en Cornelis Borst testamentaire voogd over de
minderjarige nagelaten kinderen van Pieter Nobel zo voor haar zelve en vervangende de verdere
meerderjarige kinderen van Pieter Nobel verkopen Harmen Pols een huis en erf gelegen in de
Westmolenstraat, belend O de gang van Cornelis Penning en W de kinderen van Van Gesel, strekkende
voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. kinderen van Van Gesel, voor 190 gld in gereed
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geld ontvangen.
113v. 06-03-1717. De voorsz. Harmen Pols is schuldig aan Franciscus Le Roij raad en regerend
schepen dezer stede 190 gld wegens geleend geld, te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 4%
per jr. Waarborg het voorsz. huis en erf. Kanttekening 10-01-1727 Is vertoond de originele rentebrief
houdende dezelve de volle betaling door Adriana Sandeling weduwe Lesier en Pieter van Hattingen in
dato 26-04-1726 getekend en alhier geroyeerd.
114. 18-03-1717. Anthonie Hodenpijl raad en oud schepen dezer stede verkoopt Judith Hendriksdr.
wonende Rotterdam een schepenschuldbrief groot 2100 gld tlv Willem Mercus en zijn verbonden
hypotheek van een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Haven, belend Z Jacob Gijsenz. en N
Eduard van der Gon, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren vest, tegen een rente van 3 ½
% per jr, voor 2100 gld in gereed geld ontvangen.
115. 23-03-1717. Migiel de Karnakel en Geertruid van den Broek echtelieden wonende alhier zijn
schuldig aan Arie Koijer wonende Hellevoetsluis 4000 gld wegens geleend geld, te lossen met 100 gld
per jr en een rente van 5% per jr. Waarborg de helft in een wipkorenmolen genaamd de Pelmolen met
alles dat daarbij behoort gelegen aan de Noordvest mitsgaders een huis en erf met alhetgeen daarop nog
wordt getimmerd gelegen in het Groeneweegje, belend N Jacob van Hattingen, O en Z ‘s-heren
bansloot en W een gemene gang. Kanttekening 17-12-1738 Joris de Raven als procuratie hebbende van
Christiaan Elsevier en Barbara Koijer echtelieden (procuratie gepasseerd op 09-10-1738 voor nts
Huijbertus Craan te Goes in Zeeland) welke Barbara Koijer is geweest enige erfgename van haar
grootvader Arie Koijer verklaren in mindering van de schuldbrief groot 2800 gld en verlopen rente
ontvangen te hebben 1569 gld 14 st 4 p en derhalve uit het hypothecair verband te ontslaan een huis en
erf met hetgeen daarop getimmerd is gelegen in het Groeneveld en verzoeken als in deze brief staat
vermeld en wegens het resterende kapitaal niet anders behoudende als het generaal verband op de
personen en verdere goederen van Migiel de Karnakel en Geertruid van der Broek echtelieden en
verzoeken ten protocolle van de stad Schiedam het speciaal verband te royeren. Was getekend Joris de
Raven en alhier geroyeerd.
116. 25-03-1717. Pieter Jacobsz. Kiela wonende alhier is schuldig aan Eeuwout Juijst regerend
burgemeester en raad dezer stede 275 gld wegens geleend geld te lossen met 25 gld per jr tegen een
rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend Z
Aagjen Stoppelaars en N Gerrit Nelemansz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot.
116v. 08-04-1717. Jacob Kellenaar wonende alhier is schuldig aan Jan Hendriksz. Hartig wonende
alhier 400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op
de Nieustraat, belend Z Jacob van Wijelick en N voor de schuldenaar en achter ‘s-heren straat,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Van Wijelick. Kanttekening 20-101723 Compareerde Jan Hartig en vertoonde de originele rentebrief hebbende in dorso de volledige
betaling getekend en overzulks alhier geroyeerd.
117. 17-04-1717. Pieter de Haak wonende alhier gehuwd met Cornelia van der Burg tevoren gehuwd
met Arie Corsz. verkoopt Cornelis Arentsz. Blom zekere koestal daarop een nieuw woonhuis is
getimmerd gelegen voor de Raam, belend W Arie Prins en O Trijntgen Claasdr., strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 60 gld in gereed geld ontvangen.
118. 17-04-1717. Gerard Sam koopman wonende alhier verkoopt Hendrik Steenman koopman
wonende alhier 1/22e part in een stenen windkorenmolen genaamd de Star met een huis, stallen en alles
dat daarbij behoord gelegen aan de Noordvest omtrent de Kethelpoort, belend volgens de oude
giftbrieven, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
118v. 24-04-1717. Cornelis Bart voor de ene helft mitsgaders Jan van den Heuvell als procuratie
hebbende van Leendert Maatleen raad en oud schepen dezer stede (procuratie gepasseerd voor nts Jan
van Lijken alhier van 13-10-1716) en Stoffel Voogd voor de andere helft tezamen erfgenamen van
Willem ‘t Hart en Catharina Cornelisdr. van der Graaff verkopen Jacob Crijnenz. Heerman een huis en
erf met een dubbelde spinbaan daar achter gelegen aan de oostzijde van het Broersveld, belend N Pieter
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Nobel en Z Arie Backer, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 360 gld in
gereed geld ontvangen.
119. 24-04-1717. Dezelfden verkopen Willem Abrahamsz. van der Graaff een huis en erf gelegen in de
Crepelstraat, belend Z Pieter Bosselaar en N Tobias Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter
aan de banen van de Oude Doelen, voor 230 gld in gereed geld ontvangen.
119v. 24-04-1717. Dezelfden verkopen de voorsz. Stoffel Voogd 3/4e parten in een mouterij en erf,
waarvan 1/4e de koper toekomt als mede-erfgenaam, gelegen in de Varkenssteeg op de hoek van de
Westvest, belend W ‘s-heren vest en O Joris Burgwal, strekkende voor van de straat tot achter aan het
huis van Cornelis Timmerman, voor 746 gld 5 st in gereed geld ontvangen.
120v. 24-04-1717. Wouter van Dalen wonende alhier verkoopt Harmanus Kruijs wonende alhier een
huis en erf zijnde een herberg van ouds genaamd de Ooievaar gelegen op de Markt terzijde van het
stadhuis, belend O voor ‘s-heren straat en achter de koper en W voor Maartgen Bouwensdr. en achter
Jan Casteleijn, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Schie toe, belast met een
schepen schuldbrief van 900 gld tegen een rente van 5% per jr die Carel Bosschaart daarop sprekende
heeft, voor 500 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
121. 24-04-1717. Jacob van der Linden wonende alhier verkoopt Pieter Nobel wonende alhier een
tuintje en erf gelegen in het Land van Beloften, belend Z Coenraad van Vollenhoven en N Trijntgen
Cornelisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de koper, voor 10 gld in gereed
geld ontvangen.
121v. 24-04-1717. Maritgen Pietersdr. bejaarde dochter wonende alhier voor haar zelve en
vervangende haar twee zusters tezamen erfgenamen van Gerrit Pietersz. van der Velde verkopen Daniel
Romeijn een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend Z Ariaantgen Pietersdr. en
N Cornelis Huijbrechtsz. Heijman, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor
250 gld in gereed geld ontvangen.
122. 08-05-1717. Aart Soek wonende alhier verkoopt Daniel Schoon wonende alhier een huis en erf (in
de verponding aangeslagen tegen 3 erven) gelegen aan de noordzijde van de Vlaardingerstraat op de
hoek van de straat naar de Kethelpoort, belend W de verkoper en O ‘s-heren straat, strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 755 gld, waarvan 355 gld gereed en 400 gld houdt de
koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte, tegen een rente van 4% per jr te lossen met
50 gld per jr. Kanttekening 13-11-1717. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso de volle
betaling getekend en overzulks geroyeerd.
123. 08-05-1717. Leendert Maatleen raad en regerend schepen dezer stede en Stoffel Voogd voor de
ene helft mitsgaders Willem Cornelisz. ‘t Hart en Arie Dane als procuratie hebbende van Cornelis
Paulusz. ‘t Hart (procuratie gepasseerd voor nts Simon Knappert alhier op 29-04-1717) voor de andere
helft tezamen erfgenamen van Willem ‘t Hart en Catharina Cornelisdr. van der Graaff verkopen Mathijs
van Schaik wonende alhier een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O Maarten Coore en W
Dieuwertgen Pietersdr., str ekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 280 gld in
gereed geld ontvangen.
123v. 08-05-1717. Jacobus van der Does wonende Overschie voor de ene helft mitsgaders Maria van
der Meer wonende Rotterdam nagelaten weduwe en testamentair erfgename van haar man Cornelis van
der Haar voor de andere helft verkopen tezamen Cornelis de Munnik wonende alhier een huis en erf
gelegen in de Oost Molenstraat over de Raam, belend Z Maarten Duijfhuijsen en N de verkopers,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van JanVisser. voor 195 gld in gereed geld ontvangen.
124. 08-05-1717. De voorsz. Jacob van der Does en Maria van der Meer handelend als gemweld
verkopen Adriaam van den Berg wonende alhier een huis en erf gelegen in der Oost Molenstraart over
de Raam, belend Z Cornelis de Munnik en N het huis van Claas de Hoijer, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van Jan Visser, voor 185 gld in gereed geld ontvangen.
124v. 08-05-1717. Dezelfden handelend als gemeld verkopen Nicolaas de Hoijer een huis en erf
gelegen benoorden het voorgaande in de Oost Molenstraat over de Raam, belend Z Mr Adriaan van den
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Berg en N Willebrand Cleijpoot, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf of huis van
Anthonie Hodenpijl, voor 165 gdl in gereed geld ontvangen.
125v. 08-05-1717.Nicolaas van der Schalk wonende alhier verkoopt Adriaan van den Berg wonende
alhier een tuintje en erf gelegen de aan deVerbrande Erven, belend N de koper en Z Jacob van der
Linden, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Mathijs Backer, voor 140 gld in gereed
geld ontvangen.
126. 08-05-1717. Aagje Stoppelaars weduwe wonende alhier verkoopt Poulus Meesz. Bommelaar een
huis en erf gelegen in het Klein Groenendal, belend O de koper en W Arie Cornelisz., strekkende voor
van de straat tot achter aan;’s-heren bansloot, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
126v. 08-05-1717. Claas Gevers wonende alhier is schuldig aan Leendert den Beer oud schepen dezer
stede 200 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op
de Schie, belend O Pieter Kooper en W Arent Verboom, strekkende voor van de straat tot achter aan
het erf van de voorsz. Arent Verboom. Kanttekening 03-05-1737. Is vertoond de originele rentebrief
hebbende in dorso de volledige betaling door Catharina Boot weduwe Leendert den Beer op 2 dezer
gertekend en derhalve geroyeerd.
127. 08-05-1717. Cornelis Huijbrechtsz. Heijman wonende alhier is schuldig aan Ariaantgen Ariensdr.
Houtert wonende alhier 250 gld wegens geleend geld te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 5%
per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend Z Claas Cornelisz.
en N Jan Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 0505-1718. Cornelis Huijbrechtsz. Heijman vertoont de originele rentebrief hebbende in dorso de
volledige betaling getekend en zulks hier geroyeerd.
127v. 13-05-1717. Andries Cool wonende alhier is schuldig aan Jacob van Hattingen wonende alhier
250 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de
oostzijde van het Broersveld, belend Z Cornelis Arentsz. en N Leendert Joppensz., strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 02-03-1725. Compareerde Aagje Nobel en
vertoonde de originele rentebrief hebbende in dorso van dezelve de volle betaling door Maria Ramp
weduwe Jacob van Hattingen getekend 2 dezer en zulks alhier geroyeerd.
128v. 26-05-1717. Dirk de Veth koopman wonende Rotterdam als erfgenaam ex testamento van David
Davidsz. Versijden volgens testament gepasseerd voor nts Arnoldus Meijsterus te Rotterdam van 0603-1704 verkoopt het St Anthonius of zakkendragersgilde alhier een losrentebrief tlv het gemene land
van Holland en West-Friesland ten comptoire Delft tnv David Davidsz. Versijden groot 1500 gld van
08-03-1672, nog een losrentebrief als voren tnv Elisabeth Dirksz. van der Zijde groot 1000 gld van 2601-1666, beide tegen een rente van 4% per jr, voor 2000 gld in gereed geld ontvangen.
129. 29-05-1717. Jan Arentsz. Butter wonende alhier in huwelijk gehad hebbende en erfgename van
Martijntgen Nobel die een dochter en mede-erfgename was van Pieter Nobel, bij scheiding en deling
van de boedel dit navolgende huis te beurt gevallen volgens akte verleden voor nts Jan van Lijken
alhier van 18-05-1717 verkoopt Cornelis Smeer een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Lange
Achterweg, belend Z Arie Jansz. en N het huis van Lourens Pietersz., strekkende voor van de straat tot
achter aan de Roosbeeq, voor 200 gld te betalen met 50 gld gereed en 150 gld behoudt de koper onder
zich onder speciaal verband van het gekochte zonder rente, te lossen met 50 gld per jr.
130. 29-05-1717. De voorsz. Jan Arentsz. Butter handelend als gemeld verkoopt Lourens Pietersz.
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Lange Achterweg, belend Z Cornelis
Smeer en N Grietgen Visser, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 227
gld te betalen met 27 gld gereed en 200 gld behoudt de koper onder zich onder speciaal verband van
het gekochte, te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Kanttekening 11-06-1725
Catharijna Dirksdr.? huisvrouw van Louris Pietersz. vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
130v. 29-05-1717. Jacob Pietersz. de Roo wonende Delfshaven verkoopt Joannes van Berckel wonende
alhier een paardenstalling en erf gelegen aan de West Molenstraat, belend O Bartholomeeus van Pelt en
W Jan Corpershoek, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Corpershoek,
voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
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131. 29-05-1717. Hendrik Semelaar wonende alhier verkoopt Gerrit van Ophoven een tuintje met erf
daarop de koper een kuiperij heeft laten maken gelegen in de Westmolenstraat, belend O de koper zelf
en W de tuin van de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter aan het pakhuis van de heer
Doom, voor 220 gld in gereed geld ontvangen.
132. 29-05-1717. Jacob Visser en Johanna van Loon echtelieden wonende alhier verkopen tezamen aan
Jan Claasz. Bernouw wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N de Swansteeg
en Z Arie Ruijgaard, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Arie Ruijgaard, voor 1100
gld in gereed geld ontvangen.
132v. 29-05-1717. Gerrit van Ophoven wonende alhier is schuldig aan Carel Bosschaart raad en oud
burgemeester dezer stede 3000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een
huis en erf met pakhuis en branderij daar naast met een rouw en een distilleerketel met alle verdere
gereedschappen gelegen aan de zuidzijde van de Dam annex en achter de andere, belend W Jacob van
der Meer en O Jan van Onselen, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Haven toe
alsmede nog een pakhuis en erf met een kuiperij daarnaast mede annex en achter de ander gelegen in de
Westmolenstraat, belend O ‘s-heren steeg en W Hendrik Semelaar, strekkende voor van de straat tot
achter aan de pakhuizen van de heer Doom en Hendrik Semelaar. Kanttekening 12-12-1721 Gerrit van
Ophoven vertoont de originele rentebrief hebbende in dorso de volle betaling getekend door de heer
Bosschaart op 01-12-1721 en alhier geroyeerd.
133v. 05-06-1717. Cornelis van Warmond gehuwd met Ariaantgen Blok, tevoren weduwe en medeerfgename van Hendrik van der Schalk voor 5/8e delen mitsgaders Nicolaas van der Schalk voor 1/8e,
Clasijntgen van der Schalk weduwe Jan Baan voor 1/8e en Abraham van der Schalk voor 1/8e,
kinderen en erfgenamen van Hendrik van der Schalk verkopen tezamen Carel van Gog wonende alhier
een huis en erf gelegen op de Schie, belend O Bartholomeeus van Daalhuijsen en W de verkopers,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Jan van den Berg, voor 800 gld in gereed geld
ontvangen.
134. 05-06-1717. De voorzegde Cornelis van Warmond voor 5/8e en Clasijntgen van der Schalk voor
1/8e verkopen de voorsz. Nicolaas en Abraham van der Schalk 6/8e van een huis en erf waarvan de
resterende 2/8e parten de kopers toekomen als mede-erfgenamen van Hendrik van der Schalk gelegen
op de Schie, belend O alsnu Carel van Gog en W Adriaan van den Berg, strekkende voor van de straat
tot achter aan het erf van de voorsz. Van den Berg, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
135. 05-06-1717. Hendrik Steenman wonende alhier verkoopt Barbara van Loon wonende alhier en
tuin en erf gelegen aan de oostzijde van het Broersveld, belend Z de weduwe van David Cornelisz. en
N Cornelis Bibouw, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin of het erf van de voorrsz.
Bibouw, voor 80 gld in gereed geld ontvangen.
135v. 19-06-1717. Huijbrecht Roijers en Lijsbeth Jansdr. Vasseur wonende alhier welke Lijsbeth te
voren weduwe en erfgename was van Giljaam Paternat verkopen tezamen Hendrik Abrons wonende
alhier een huis en erf gelegen op de Markt in de Boterstraat, belend Z de weduwe van Wouter van der
Mij en N Elias van Alderwegen, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf of huis van de
verkopers, voor 690 gld in gereed geld ontvangen.
136. 19-06-1717. Willem Willemsz. wonende alhier gehuwd met Ariaantgen Willemsdr. tevoren
weduwe en erfgename van Jacob Robbregts verkopen Cornelis Robbregts wonende alhier een huis en
erf gelegen aan de oostzijde van het Broersveld in het Land van Beloften, belend Z Jan Huijbrechtsz. en
N Pieter Nobel, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de heer Maatleen, voor 280 gld
in gereed geld ontvangen.
136v. 19-06-1717. Pieter Ruffat wonende Rotterdam verkoopt Aerie Crabbendam wonende alhier een
huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend N Annetgen Pietersdr. en Z Cornelis
Dirksz. Brand, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 600 gld in gereed
geld ontvangen.
137. 19-06-1717. Pieter Corsz. Havelaar wonende alhier is schuldig aan Adriaan van den Eelaard
gerechtsbode alhier 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en
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erf gelegen in de Westmolenstraat, belend W Claas Post en O Jan van Driel, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis en erf van Johan de Wijs. Kanttekening 05-05-1725. Pieter Corsz.
Havelaar vertoont de originele rentebrief in dorso van dezelve betaling door Francina van den Eelaard
getekend 04-05-1725 en alhier geroyeerd.
138. 23-06-1717. Hendrik Abrons wonende alhier is schuldig aan zijn broer Pieter Abrous wonende
Rotterdam 400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf
gelegen aan de Markt in de Boterstraat, belend Z de weduwe van Wouter van der Mij en N Elias van
Alderwegen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Huijbrecht Roijers.
Kanttekening 30-08-1730. Is vertoond de originele rentebrief houdende in dorso de volle betaling door
Maria ten Boekele weduwe en geinstitueerde erfgename van Pieter Abrous in presentie van Jan van
Lijken getekend en alhier geroyeerd.
138v. 10-07-1717. Adriaan van den Eelaard gerechtsbode dezer stede en als genachtigde van Claas
Bomert en Arie Backer als voogden over de minderjarige kinderen van Claas Dirksz. Backer en hem
verleend op 01-03-1717 om ter executie te stellen de inhoud van het vonnis met de kosten op 24-111716 door schepenen dezer stede ten voordele van de voogden en ten laste van Gerrit Cornelisz.
gewezen verkopen in die kwaliteit onder voorgaande sommatie en aanwijzing van goederem aam Jan
Arentsz. Gagesteijn een huis en erf (toegekomen hebbende de voorsz. Gerrit Cornelisz.) geëxecuteerd
op 18-06-1717 gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z Jacob van den Eelaard en N Arie
Coppert, strekkende voor van de straat tot achter met een gemene gang op de Haven, oude waarbrief
van 05-04-1704, voor 1140 gld in gereed geld ontvangen.
139v. 10-07-1717. Huijbrecht Huijbrechtsz. Block gehuwd met Cornelia Pietersdr. zo voor haar zelve
als vervangende Cornelis Pietersz. Weuijster tezamen benevens Claas Jochumsz. gehuwd met Aaltgen
Pietersdr. kinderen en erfgenamen van Pieter Cornelisz. Weuijster verkopen de voorsz.Claas Jochumsz.
2/3e parten. van een huis en erf waarvan 1/3e part de koper als mede-erfgenaam zelf toekomt gelegen
aan de oostzijde van het Broersveld, belend Z Arie Backer en N ‘s-heren straat, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van Cornelis Bibouw, belast met een schepen schuldbrief van 100 gld
tegen een rente van 5% per jr van niet ingevuld tbv Arie Rochusz. Backer, voor 36 gld in gereed geld
ontvangen.
140v. 10-07-1717. Cornelis van Boles stadstimmerman wonende alhier verkoopt zijn zwager Cornelis
van Crimpen wonende alhier de helft van een huis en erf waarop door hen samen een branderij is
gesticht gelegen op de Markt im de Boterstraat, bekend Z ‘s-heren steeg en N de weduwe van Jacob
Engelenberg, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Schie, voor 900 gld ijn
gereed geld ontvangen.
141. 17-07-1717. Mr Adriaan Hoppesteijn van Leeuwen advocaat en notaris te Delft als gemachtigde
van Maartgen Maartensdr. weduwe Dirk van Lugtigheijd (procuratie gepasseerd voor nts Simon
Knappert alhier op 11-09-1716) verkoopt Frans van Harmelen en Jan van der Schalk beiden wonende
alhier een huis en erf met een tuin en varkenskot daar achter gelegen aan de zuidzijde van de
Boterstraat, belend O voor Harmanus Wiegelingshoff en achter Jacob Verschrieck en W Gijsbrecht
Meesz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 620 gld in gereed geld
ontvangen.
142. 17-07-1717. Dezelfde handelend als gemeld verkoopt dezelfde Frans van Harmelen en Jan van der
Schalk een huisje en erf gelegen aan de zuidzijde van de Boterstraat in zekere gang, belend O
Gijsbrecht Meesz. en W de weduwe Le Beruis, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
de kopers, voor 145 gld in gereed geld ontvangen.
142v. 17-07-1717. Trijntgen Thijsdr. van Bruggen bejaarde JD wonende alhier verkoopt Grietgen
Swagers weduwe wonende alhier een huis en erf gelegen achter de Teerstooff, belend O Jan Straatman
en W Jan Crijnenz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren straat, voor 350 gld in gereed
geld ontvangen.
143v. 17-07-1717. Jan van den Berg wonende alhier verkoopt Harmanus Kruijs wonende alhier 1/16e
part van een stenen windkorenmolen genaamd de Kameel met alle toebehoren staande aan de
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Noordvest, belend volgens de oude giftbrieven, voor 876 gld in gereed geld ontvangen.
144. 17-07-1717. Maarten van der Meer wonende Delft verkoopt Arie van Leeuwen wonende alhier
een huis en erf met een tuin daarachter gelegen op het Nieuwerk, belend Z Bastiaan van Dijck en N
voor Cornelis van Warmond en achter de heer Hulshout, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Nieuwe Haven, belast met 11 st per jr tbv deze stad, voor 750 gld in gereed geld ontvangen.
144v. 17-07-1717. Grietgen Swagers weduwe wonende alhier is schuldig aan Cornelis Bredero
wonende alhier 250 gld wegens geleend geld te lossen met 50 gld jaarlijks ter expiratie van het 3e jaar
tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf haar heden opgedragen gelegen achter de
Teerstooff. Kanttekening 06-02-1723 Grietgen Swagers vertoont de originele rentebrief hebbende in
dorso de volledige betaling en zulks hier geroyeerd.
145. 24-07-1717. Hercules Peekstock wonende alhier zo voor hem zelve en als lasthebber van
Francisciscus Le Roij, Gerrit Sas,. Wouter van Dalen, Omaart Verschriek, Leendert Starrenburg,
Jacobus Nolet, Cornelis Ammereus, Dirk van der Linden, Reijnier van Cleeff, Jan Junfferman, Jacob
van der Meer en Arie Danen vervangende tezamen Hendrik Steenman allen geinteresseerden en
eigenaren van de stenen windkorenmolen genaamd de Star (procuratie gepasseerd voor notaris Simon
Knappert op 21-07-1717) verkopen Jan van den Berg 2/24e parten in de voorsz. windkorenmolen
genaamd de Star mert huis, stalling en alle verdere toebehoren gelegen aan de Noordvest omtrent de
Kethelpoort, voor 1100 gld in gereed geld ontvangen.
146. 24-07-1717. De voorsz. Hercules Peekstock handelend als gemeld mitsgaders ook nog procuratie
hebbende van de voorsz. Jan van den Berg volgens de voorsz. procuratie, verkoopt Cornerlis en Jacob
van der Schouten in compagnie 2/26e parten van de voorsz. stenen windkorenmolen genaamd de Star
met huis en erf met stalling en alle verdere toebehoren als voren, belend volgens de oude bescheiden,
voor 1200 gld in gereed geld ontvan-gen.
146v. 14-08-1717. Arnoldus Meijsterus notaris en procireur wonende Rotterdam enige zoon en
erfgenaam van Lucas Meijsterus en Hillegonda Beijs verkoopt Jacob Sprouw den ouden wonende den
Haag een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Havem, belend Z het huis en erf van Wouter van
Dalen en N Arent de Vos, strekkende voor van de straat schrinkelend tot achter aan de plak of gang van
de voorsz. Wouter van Dalen (oude waarbrief van 16-05-1648) belast met een jaarlijkse recognitie van
6 gld wegens het gebruik van een zeetje voor aan de zijde van het zelve huis hetgeen de voorsz. Wouter
van Dalen ter somme van 6 gld jaarlijks daarop sprekende heeft, voor 1800 gld in gereed geld ontvangen.
147v. 27-08-1717. Jacob Visser wonende alhier is schuldig aan Jannetgen van Tirion gehuwd met
Abraham van Loon wonende Gouda 1000 gld wegens geleend geld opeisbaar na 3 jr tegen een rente
van 4% per jr. Waarborg een huis en erf met pakhuis en een tuin daar achter en een branderij met twee
rouw en een distilleerketel en verdere gereedschappen gelegen op het Hooft, belend Z Cornelis van
Santen en N Jan Joppenz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Frankenlantse watering.
Kanttekening 07-05-1723. Compareerde de weduwe van Cornelis van Santen en vertoonde de originele
rentebrief hebbende in dorso van dezelve volledige betaling door Abraham van Loon gehuwd met
Jannetgen van Tirion getekend.
148v. 27-08-1717. De voorsz. Jacob Visser is schuldig aan de gemene participanten van de branders
windkorenmolen gelegen aan de Westvest teijnde de Varkenssteeg van 600 gld wegens geleend geld
tegen een rente van 4% per jr. Waarborg het bovengenoemde huis en erf met pakhuis en branderij
gelegen als voren.
149. 27-08-1717. De voorsz. Jacob Visser is schuldig aan Jan Schieveen 527 gld, aan Huijbrecht van
den Berg 349 gld, aan Jan van der Schilde 328 gld, aan Dirk van den Berg 250 gld, aan Jan Goedhart
215 gld, aan Jan Col 113 gld, aan Jan Patijn 83 gld, aan Jan van Gilst 73 gld, aan Jacob van den
Eelaard 83 gld en aan de weduwe van Jacob van der Pot 29 gld tezamen 2000 gld spruitende hetzelve
van geleverd hout, kalk, steen, tras en glas als anderszins en verdiend arbeidsloon verstrekt, geleverd en
verdiend tot de opbouw van het naar te verbinden huis en erf en branderij volgens rekeningen daarvan
opgemaakt en overgeleverd. Hij belooft de som van 2000 gld te voldoen en te betalen met 200 gld per
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jr. Waarborg een huis, pakhuis en branderij met tuin en erf, de branderij voorzien van twee rouw en een
distilleerketel en alle de verdere gereedschappen gelegen annex en achter de andere op het Hooft,
belend volgens de brieven.
150. 11-09-1717. Claas Jochumsz. van der Velde wonende alhier is schuldig aan Huijbrecht
Huijbrechtsz. Block wonende alhier 250 gld wegens geleend geld te lossen met 25 gld per jr tegen een
rente van 4% per jr. Waarborg twee huizen en erven gelegen annex de andere aan de oostzijde van het
Broersveld, belend Z Arie Backer en N Frederik de Coning, strekkende voor van de straat tot achter aan
het huis of erf van Cornelis Bibouw. Kanttekening 22-05-1730. Is vertoond de originele rentebrief
houdende in dorso de volle betaling door Huijbrecht Block en alhier geroyeerd.
151. 25-09-1717. Jan Marcusz. Oostendorp wonende alhier verkoopt Hendrik Steenman koopman
wonende alhierf een schepen schuldbrief pro resto 1000 gld tegen een rente van 4% per jr te lossen met
100 gld per jr tlv Maartgen Huijgendr. te voren weduwe van Claas Reeuwijk en nu huisvrouw van
Jacobus van Wijk tbv Hendrik van der Schalk voor schepenen dezer stede onder speciaal verband van
een huis genaamd de gouden wagen gelegen op de Gooistraat bij de Rotterdamse poort, gepasseerd op
16-10-1700, welke brief de verkoper is opgekomen bij transport voor schout en schepenen van de
Kethel gepasseerd op 21-02-1705, voor 900 gld in gereed geld ontvangen.
152. 11-10-1717. Guido Pietersz. wonende Middelburg in Zeeland in kwaliteit als bij koop verkregen
hebbende de gehele erfenis van de gezamenlijke erfgenamen van Robbregt Jordaan in zijn leven baljuw
van IJzendijke als bij scheiding van de boedel van de voorsz. Jordaan tussen de erfgenamen van Maria
Monteau in haar leven huisvrouw van de voorsz. Jordaan hem Guido Pietersz. gemaakt dit nav te beurt
gevallen volgens scheiding onder de hand gepasseerd binnen de Willemstad op 03-05-1717 verkopen in
die kwaliteit Eeuwout Juijst raad en oud burgemeester dezer stede 1/4 in 1/40e part van beide
taanhuizen het ene staande op de Haven en het andere op het Nieuwerk met de Beurs en alles dat
daarbij behoort, belend volgens de oude brieven, voor 50 gld in gereed geld ontvangen.
152v. 16-10-1717. Gerard Sam koopman wonende alhier verkoopt Christoffel Went wonende alhier
1/126e in der stadswindkorenmolen genaamd de Star met huis en stalling gelegen op de Noordvest
omtrent de Kethelpoort, voor 630 gld in gereed geld ontvangen.
153. 16-10-1717. Herbert Oudemans wonende alhier is schuldig aan Pieter van den Tenpel wonende
Rotterdam 1100 gld wegens geleend geld te lossen met 100 gld per jr tegen een rente van 4% per jr.
Waarborg een huis en erf met branderij daar nevens zijnde de brouwerij voorzien van twee rouw en een
distilleerketel met de verdere gereedschappen gelegen aan de zuidzijde van de Haven, belend O Carel
Bosschaart en W het Stads magazijn, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Jan
Corpershoek. Kanttekening 16-04-1725. Compareerde Simon Knappert en vertoont de originele
rentebrief hebbende in dorso de volle betaling door Leendert van den Tempel bij kwitantie gertekend
op 14-04-1725.
154. 30-10-1717. Jan Belhiel wonende alhier verkoopt Pierre Marin een huis en erf gelegen aan de
noordzijde van de Dam, belend W voor Pieter Prins en verder ‘s-heren steeg en nog verder of achter
twee huisjes van de verkoper en O voor Bartholomeeus Kersemaker en achter de straat van de Schie,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de verkoper, voor 4000 gld, te betalen met 1000
gld gereed en 3000 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een
rente van 4% per jr te lossen met 200 gld per jr. Kanttekening 18-02-1737. Is vertoond de originele
rentebrief hebbende in dorso van derselve als volgt Wij ondergetekenden Jacobus Jongeneel gehuwd
met Catharina Belhiel en Huijbrecht Kerrebregt gehuwd met Geertruij Belhiel voor hen zelve en als
procuratie hebbende van Jan Belhiel de jonge nagelaten zoon van Pieter Belhiel (procuratie gepasseerd
op 20-11-1736 voor nts Jan van der Lijken alhier) zijnde Catharina, Geertruij en Jan Belhiel de jonge
tezamen de enige erfgenamen van Jan Belhiel den Ouden overleden binnen Schiedam, bekennen van de
voorsz. kwaliteit door of vanwege Pierre Marin ontvangen te hebben 2322 gld en dat in mindering van
de voorsz. 3000 gld met de interest tot 01-02-1738, ontslaan wij ondergetekenden in onze kwaliteit het
huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Dam van het speciaal verband en hypotheek hetgeen wij
ondergetekenden uit kracht dezer schuldbrief daarop waren hebbende groot pro resto 678 gld met
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verlopen interest en consenteren derhalve aan Gerrit Vett als koper van hetzelve onroerend goed en
buiten het voorsz. speciaal verband en hypotheek zal worden getransporteerd en dezelve ten protocolle
zal worden geroyeerd. w.g. Jacobus Jongeneel en Huijbrecht Kerrebregt. Lager stond in presentie van
Jan van Lijken.
155. 30-10-1717. Pieter Burgerhout wonende alhier verkoopt Martinus van Koesveld wonende alhier
een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Nieustraat, belend Z Arie van der Bruggen en N Jacob
Backer, strekkende voor van de straat tot achter aan de gang en erf van de voorsz. Arie van der
Bruggen, met conditie dat het gemene secreet tussen dit huis en het huis van de voorsz. Van der
Bruggen gelegen voor in de gang van de voorsz. Van der Bruggen altijd moet worden geleegd en de
onkosten daarop vallende tezamen moeten worden betaald, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen.
155v. 30-10-1717. Martinus van Coesveld is schuldig aan Francoijs de Frens wonende Rotterdam 700
gld wegens geleend geld, te lossen met 50 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg het
voorsz. aangekochte huis en erf. Kanttekening 25-07-1727. Is vertoond de originele rentebnrief
hebbende in dorso de volle betaling door Josua de Frens als enige universele erfgenaam van Francoijs
de Frens op 21-11-1724 getekend en alhier geroyeerd.
156v. 30-10-1717. Cornelis Jansz. Bergwerff wonende alhier is schuldig aan de gemene paricipanten
van de Brandersmolen staande aan de Westvest teijnde de Varkenssteeg 1000 gld wegens geleend geld
tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf met een branderij daar nevens voorzien van
een rouw en een distilleerketrel met alle verdere gereedschappen gelegen aan de Noordvest, belend Z
de Doelsloot en N Neeltgen Boot, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf of tuin van de
voorsz. Boot. Kanttekening 10-06-1720. Cornelis Cornelisz. Bergwerff vertoont de originele rentebrief
hebbende in dorso de navolgende kwitantie: Bekenne ik ondergetekende als boekhouder van de molen
genaamd de branders ketel wel en deugdelijk voldaan te zijn van het geleende kapitaal van 1000 gld
met de rente van die tot 29-05-1720 per order van mijn vader Cornelis Semelaar en Daniel Semelaar op
10-06-1720.
157v. 01-11-1717. Gerard Sam koopman wonende alhier verkoopt Jan Jansz. van Gilse wonende alhier
1/26e part in een stenen windkorenmolen genaamd de Star met huis, stalling en alle verdere toebehoren
gelegen aan de Noordvest omtrent de Kethelpoort belend volgens de oude giftbrieven, onbelast, voor
630 gld in gereed geld ontvangen.
158. 11-11-1717. Robbert Gordon president burgemeester en raad dezer stede stelt zich borg voor de
getrouwelijkheid van zijn zoon Johan Gordon door burgemeesters en vroedschappen dezer stede
aangesteld tot secretaris dezer stede en dat ter somme van 2000 gld.
158. 13-11-1717. Jan van der Beeq makelaar wonende alhier verkoopt Huijbertus Kerbregt wonende
alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend O de verkoper en W voor Geertgen
Maartensdr. en achter de gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de
Haven toe, belast met 1 gld per jr tbv St Jacobs Gasthuis dezer stede, voor 1200 gld in gereed geld
ontvangen.
159. 13-11-1717. Hillegond Willemsdr. weduwe Daniel Schoon wonende alhier verkoopt Huijbertus
Kerbregt een huis en erf (in de verponding aangeslagen voor drie erven) gelegen aan de noordzijde van
de Vlaardingerstraat naar de Kethelpoort, belend W Aart Soek en O ‘s-heren straat, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, met consent dat de verkoopster levenslang in de keuken
van het verkochte mag blijven wonen. mits daarvoor betalende 28 gld per jr, voor 800 gld in gereed
geld ontvangen.
160. 13-11-1717. Margretha de Vos weduwe van Jan de Ruijter verkoopt Pierre Vautravers wonende
alhier een huis en erf met een school daar achter, zijnde geweest twee kleine huisjes, gelegen aan de
westzijde van de Gooistraat, belend Z de verkoopster en N voor de verkoopster en achter niet ingevuld,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Nieustraat, voor 2700 gld te betalen met 700 gld gereed
en 2000 gld behoudt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte, tegen een rente van
4% per jr, te lossen het tweede jaar met 200 gld per jr. Kanttekening 13-04-1731. Consenterende en
overgevende hetzelve ten protocolle te worden geannoteerd (onder stond dit merk is gesteld door
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Margretha de Vos weduwe Jan de Ruijter in presentie van mij Pieter Lankester en Pieter Rabus.
Schiedam de 13-04-1731 en overzulks alhier geroyeerd.
161v. 13-11-1717. Maartgen Maartensdr. weduwe Jan van Lugtigheijd wonende alhier verkoopt Frans
van Harmelen wonende alhier een huis en erf met een huisje daarachter daarvan een branderij is
gemaakt gelegen in de Boterstraat, belend O Dirk Heijnsbroek en W voor Msrgaretha de Late en achter
‘s-heren bansloot, strekkende voor van de straat tot achter aan het Schiewater, belast met een schepen
schuldbrief van 1000 gld tegen een rente van 4% per jr tbv de erfgenamen van Willem ‘t Hart en
Catrijna Cornelisdr. van der Graaff, voor 400 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. De
belasting in deze vermeld geroyeerd op 14-12-1757 vide ouder boek van 06-06-1703.
162. 13-11-1717. Abigaal Maartensdr weduwe Adriaan van Nieuwenhuijsen voor de ene helft en Pieter
Burgerhout beiden wonende alhier voor de andere helft verkopen tezamen Jan Willemsz. Bosselaar een
branderij en erf voorzien van een rouw en een distilleerketel en alle verdere gereedschappen daartoe
behorende volgens de inventaris daarvan zijnde, gelegen op de Schie op de hoek van het Cleijn
Watertje, belend O ‘s-heren straat en W Hendrik Steenman, strekkende voor van de straat tot achter aan
het pakhuis van de voorsz. Steenman, belast met een schepen schuldbrief van 500 gld tegen een rente
van 4% per jr van niet ingevuld die Pieter IJsbrantsz. Jongknecht daarop sprekende heeft en
daarenboven voor 1715 gld te betalen met 1115 gld gereed en 600 gld behoudt de koper onder zich
onder speciaal verband van het gekoc het tbv de voorsz. Abigaal Maartens tegen een rente van 4% per
jr. Kanttekening. De belasting tbv Pieter IJsbrantsz. Jongknecht is geroyeerd op 11-11-1729 in het
Protocol nr 31 folio 5.
163. 13-11-1717.. Pieter Koper wonende alhier verkoopt Cornelis Voogt wonende alhier een huis en
erf met een pakhuis daar nevens en branderij daar achter, de branderij voorzien van een rouw en een
distilleerketel en alle verdere gereedschappen daaroe behorende volgens de inventaris daarvan zijnde,
gelegen annex en achter de andere aan de Schie, belend O voor Jan Woutersz. en achter Dirk van den
Berg en W Claas Gevers, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Van den
Berg, belast 1e met een recognitie van 24 st per jr tbv deze stad en nog een schepen schuldbrief van
3000 gld tegen een rente van 4% per jr van 16-09-1716 die Jacob van Hattingen daarop sprekende heeft
voor 4500 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. Kanttekening De nevenstaande belasting
op 19-09-1719 geroyeerd te zien hiervoor folio 79v. Kanttekening 10-12-1744 De nevenstaande
belasting van 24 st per jr tbv der stede Schiedam afgelost en betaald op 13-11-1747 en alhier geroyeerd.
164. 13-11-1717. Elisabeth Verboom weduwe en boedelhoudster van Pieter Bollee verkoopt Pieter
Burgerhout beiden wonende alhier een huis en erf met een branderij daar achter voorzien van een rouw
en een distilleerketel en alle verdere gereedschappen daartoe behorende volgens de inventaris daarvan
zijnde gelegen in de Boterstraat, belend O Jan Burgwal en W Abraham van der Schalk, strekkende voor
van de straat tot achter aan het Schiewater, voor 5100 gld te betalen met 3100 gld gereed en 2000 gld
behoudt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr.
Kanttekening 08-05-1728. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso de volle betaling dooir
Marijtgen Verboom enige nagelaten zuster en erfgenaam van Elisabeth Verboom van 30-04 getekend
en alzo hier geroyeerd.
165. 13-11-1717. Huijbrecht Kerbregt wonende alhier is schuldig aan Mr Johan Bosschaart ontvanger
te ‘s-Hertogenbosch 1000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr te lossen met 100 gld
per jr. Waarborg twee huizen en erven hem heden opgedragen gelegen het ene aan de zuidzijde van de
Dam, belend O Jan van der Beeq en voor Geertgen Maartensdr. en achter een gemene gang, strekkende
voor van de straat tot achter aan de straat van de Haven toe en het andere gelegen aan de noordzijde van
de Vlaardingerstraat op de hoek van de straat naar de Kethelpoort, belend W Aart Soek en O ‘s-heren
straat, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 20-05-1719.
Compareerde Huijbertus Kerbregt en vertoonde de originele rentebrief hebbende in dorso de volle
betaling getekend en alhier geroyeerd.
166. 20-11-1717. Pieter Prense wonende alhier borg voor 195 gld 8 st als Maarten van Campen
wonende Rhoon zal komen te ontvangen van Mr Johan Bierry griffier van het Hof van Holland uit de
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onder zijn geconsigneerde penningen van de verkochte goederen van Hendrik Pervaas gewoond
hebbende tot Poortugaal ingevolge de verbalen van preferentie en concurrentie op 04-11-1717 voor de
commissarissen van gemelde Hove gehouden en hij beloofde de voorsz. som te allen tijde weder te
zullen restitueren indien nademaals bevonden mocht worden zulks te behoren.
166v. 04-12-1717. Johannes Uitterweer wonende alhier verkoopt Rookgen Paaldink weduwe van
Nicolaas van Wijk wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Gooistraart, belend Z Pieter Buijsing
en N Bastiaan van der Croeff, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis en erf van de
verkoper alwaar hetzelve door de verkoper met een muur zal worden gesepareerd, welke muur
naderhand samen door de koopster en verkoper moet worden onderhouden, voor 900 gld welk bedrag
koopster onder zich houdt onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr te
lossen met 50 gld per jr. Kanttekening 06-03-1732. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in
dorso de volle betaling door Johannes Uitterweer op 25-08-1718 getekend en alhier geroyeerd.
167v. 04-12-1717. Stijntgen Jansdr. van Bruggen gehuwd met Louris Aldersz. de Jager wonende alhier
als speciale last hebbende van haar man (procuratie gepasseerd voor nts Adriaan van der Meer alhier
van 16-10-1707) verkoopt Gaspar Anthonisz. wonende Delft een huis en erf met een branderij daar
achter voorzien van twee rouw en een distilleerketel en alle de verdere gereedschappen daartoe
behorende volgens de inventaris daarvan zijnde, gelegen in de Boterstraat aan de Markt, belend W
Claas van der Schalk en O Margrietha de Swart, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat
van de Schie, mitsgaders nog een pakhuis en erf gelegen op de Schie, belend W de gang van
Margrietha de Swart en O Jacob van Hattingen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis
van Margrietha de Swart, oude waarbrief van 13-04-1709, belast met 1 gld 11 st 8 p per jr kaaigeld tbv
dezer stede en een schepen schuld rentebrief van 2000 gld tegen een rente van 4% per jr tbv Adam van
der Heim, voor 5500 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
169. 04-12-1717. Pieter Jacobsz. Carpentier wonende alhier verkoopt Neeltgen Joppendr. weduwe van
Rochus Willemsz. ‘t Hart wonende alhier een huis en erf gelegen in de West Molenstraat, belend O
Jannetgen Reijnen en W Jan Corpershoek, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot, voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
169v. 04-12-1717. Maritgen Gerritsdr. weduwe Jan Vett wonende alhier is schuldig aan Jacob van
Hattingen wonende alhier 300 gld wegens geleende gelden tegen een rente van 4% per jr. Waarborg
een huis en erf gelegen op de Vismarkt, belend W Mathijs Backer en O Jacobus van der Beeq,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘t erf van Johan Pesser. Kanttekening 01-11-1750. Is
vertoond de originele rentebrief houdende in dorso de volle betaling Ik ondergetekende Harmanus Del
en Neeltgen Claasdr. de Wit weduwe en erfgename van Jan Del, zijnde Harmanus Del en Jan Del
nagelaten kinderen en mede-erfgenamen van Lijsbeth Claasdr. Del (gehuwd geweest met Willem,
Harmensz.) en Ik ondergetekende Pieter van Leeuwen weduwnaar en erfgenaam van Grietgen Del die
mede een dochter was van Lijsbeth Claasdr. Del en nog als voogd over mijn kinderen verwekt bij mijn
huisvrouw en voor zoveel nodig vervangende de verdere erfgenamen van Lijsbeth Claasdr. Del van wie
deze schepen schuldrentebrief in de nagelaten boedel en goederen van nu wijlen Eeuwout Juijst is
aanbedeeld, bekenne van de inhoud dezer omschreven kapitaal en interest voldaan en betaald te zijn
concenterende derhalve dat deze ten protocolle wordt geroyeerd. Actum 26-07-1743 w.g. Harmanus
Dell, Neeltje Claasdr. de Wit en Pieter van Leeuwen en derhalve geroyeerd.
170. 11-12-1717. Jacobus Pietersz. van der Meer wonende alhier verkoopt Mercelis van Merwijk
wonende alhier een huis en erf met een branderij daar nevens voorzien van een rouw en een
distilleerketel en alle verdere gereedschappen volgens de inventaris daarvan zijnde, gelegen aan de
noordzijde van de Haven, belend W Anthonie de Swart en O Jan van der Beeq, strekkende voor van de
straat tot achter aan de straat van de Dam toe, voor 2300 gld in gereed geld ontvangen.
171. 18-12-1717.Willebrand Cleijpoot en Ariaantgen Arentsdr. Cleijweg echtelieden wonende alhier
verkopen tezamen Arie Hendriksz. Roemerenburg wonende alhier een huis en erf met een tuin
daarachter gelegen op het Nieuwerk, belend Z Maartgen Loopuijt en N Frans Coster, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren weg, voor 1600 gld, te betalen met 400 gld gereed en 1200 gld
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onder speciaal verband van het gekochte onroerend goed tegen een rente van 3 ½ % per jr te lossen met
100 gld per jr. Kanttekening 21-09-1729. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso de
volledige betaling door Willebrand Cleijpoot en Willem de Jong als erfgenamen van Ariaantgen
Arentsdr. Cleijweg op 29-04-1724 getekend en derhalve alhier geroyeerd.
171v. 18-12-1717. Pieter Cornelisz. Dijkhuijsen wonende Vlaardingen verkoopt Willebrand Cleijpoot
wonende alhier twee dubbelde spinbanen met de baanhuisjes daarop staande getekend met de nrs 5, 6,
7, en 8 gelegen in het Groot Groenendal, belend O Dammas van Bree en W Dirk Cornelisz., strekkende
voor van het baanhuis tot achter aan het Groenendal mitsgaders nog de dubbelde spinbaan en baanhuis
daarop getekend met de nummers 11 en 12 gelegen in het voorsz. Groenendal, belend W Dammas van
Bree en O niet ingevuld, strekkende voor van het baanhuis tot achter aan het Groenendal, voor 185 gld
in gereed geld ontvangen.
172v. 22-12-1717. Mercelis van Merwijk wonende alhier is schuldig aan Jan Verhagen koopman te
Rotterdam 2300 gld wegens geleend geld te lossen met 200 gld per jr tegen een rente van 4% per jr.
Waarborg een huis en erf met een branderij daar nevens met een rouw en een distilleerketel en alle de
verdere gereedschappen gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend W Anrhonie de Swart en O
Jan van der Beeq, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Dam. Kanttekening 0105-1733. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso van deselve als volgt Van het resterende
van het capitaal van 800 gld met verlopen interest volgens vonnis van preferentie voldaan en betaald
concenterende derhalve dat deze ten protocolle wordt geroyeerd. April 1733 w.g. Dammas van
Outshoorn en overzulks hier geroyeerd.
173. 08-01-1718. Cornelis Penning regerend schepen dezer stede en Jacob van der Straal koopman
wonende Rotterdam hebbende tot haar adjunct Jan van Lijken notaris en procureur wonende alhier als
speciale last hebbende van Jan Junfferman wonende alhier (procuratie gepasseerd voor nts Simon
Knappert alhier op 11-12-1717) verkopen Nicolaas van der Schalk als vader en voogd mitsgaders voor
rekening van zijn twee minderjarige zonen Hendrik en Jan van der Schalk alsmede voor zoveel nodig
aan Hendrik en Jan van der Schalk zelf een huis en erf met een tuin daar achter en branderij daar
nevens, voorzien met een rouw en een distilleerketel en alle verdere gereedschappen volgens de
inventaris daarvan zijnde, gelegen annex en achter de andere in de Zijlstraat, belend O ‘s-heren
bansloot en W de weduwe Hoogendam, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren baansloot,
belast met een schepen schuldbrief pro resto 2000 gld tegen een rente van 4% per jr bam 15-101716tbv Johannes Grol, voor 3100 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. Kanttekening de
voorsz. belasting in deze is geroyeerd op 02-10-1737 zie folio 87v.
174. 08-01-1718. Cornelis Penning, Jacob van der Straal en Jan van Lijken voorsz. verkopen in hun
kwaliteit aan de voorsz. Nicolaas van der Schalk voor rekening van zijn twee voorsz. minderjarige
kinderen Hendrik en Jan van der Schalk een pakhuis en erf gelegen in de Breestraat, belend O de
weduwe van Lourens van der Wiel en W Teuntgen Clasasdr.,. strekkende voor van de straat tot achter
aan de Zijlsloot, voor 190 gld in gereed geld ontvangen.
175. 08-01-1718. Dezelfden in hun kwaliteit verkopen Arie Dane een pakhuis en erf van ouds genaamd
de Zoutberg gelegen aan de oostzijde van de Haven, belend Z de Taansteeg en N het Taanhuis,
strekkende voor van de straat tot achter aan de branderij van Arent Gagesteijn, voor 870 gld in gereed
geld ontvangen.
175v. 08-01-1718. Dezelfden verkopen in hun kwaliteit aan Jan van Dalen wonende alhier 1/26e part
in een stenen windkorenmolen genaamd de Star met huis, stalling en verder toebehoren gelegen aan de
Noordvest omtrent de Kethelpoort, belend volgens de oude brieven, voor 650 gld in gereed geld
ontvangen.
176. 03-02-1718. Gerrit Sam wonende alhier verkoopt Rudolphus Grul een huis en erf gelegen om het
Kerkhof in het Bagijnhof, belend Z Jasper van den Bos en N niet ingevuld, strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 560 gld in gereed geld ontvangen.
176v. 03-02-1718. De voorsz. Gerrit Sam verkoopt Jan Walraven een huis en erf gelegen om het
Kerkhof, belend N Corstiaan van Gorp en Z de erfgenamen van Harmanus de Neijt, strekkende voor
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van de straat tot achter aan niet ingevuld, voor 260 gld in gereed geld ontvangen.
177. 19-03-1718. Barthoilomeeus van Pelt wonende alhier verkoopt Cornelis Voogt wonende alhier
1/10e part in de stenen windkorenmolen genaamd de Noordmolen met huis, stalling en alles dat daarbij
behoort gelegen aan de Noordvest teijnde de Noordmolenstraat, belend volgens de oude brieven, voor
1350 gld in gereed geld ontvangen.
177v. 19-03-1718. Willem Mattheusz. wonende alhier verkoopt Weijna van Hattingen wonende alhier
en waarvoor Jan Pietersz. Schieveen in deze de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de
zuidzijde van de Dam, belend O Arie van den Berg en W Jacobus van Gils, strekkende voor van de
straat tot achter tegen het huis van Willem Kooij en uitkomende met een gemene gang op de Haven,
belast met 15 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 425 gld in gereed geld ontvangen.
178. 19-03-1718. Neeltgen Joppendr. weduwe Rochus Willemsz. ‘t Hart verkoopt Adriaan van den
Berg wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z Joris
Andriesz. en N Lodewijk Loova, belast met 15 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 150 gld in
gereed geld ontvangen.
178v. 19-03-1718. Cornelis de Wildeman wonende alhier verkoopt Gerrit van der Linden wonende
Rotterdam een huis en erf met de spinbanen daar achter en alle gereedschappen daartoe behorende
gelegen in het Groenerweegje, belend O Hendrik Groenewegen en W ‘s-heren bansloot, strekkende
voor vanb de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met twee renten als een van 37 st 8 p per jr
tbv de St Jans Kerk dezer stede en 42 st 8 p kapoengeld per jr voor 900 gld boven de belasting in
gereed geld ontvangen.
179v. 19-03-1718. Doorverkoop aan Hendrik Frankenzn. wonende Vlaardingen voor 900 gld in gereed
geld ontvangen.
180. 26-03-1718. Heijltgen Pietersdr.Timmers weduwe van Jan Nolet wonende alhier verkoopt
Cornelis Peekstock wonende alhier een huis en erf gelegen in de Luis of Pannekoekstraat, belend O de
verkoopster en W Balten Sweerts, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast
met 7 st 8 p per jr tbv deze stad, voor 350 gld in gereed geld ontvangen.
180v. 26-03-1718. Claas Jansz. van Straten wonende Vlaardingen als lasthebbende van Jacob Jacobsz.
van der Burg wonende Vlaardingen (procuratie gepasseerd voor schepenen van Vlaardingen op 16-041717) schenkt bij wijze van donatie inter vivos aan Jacobus van den Steenweg wonende alhier een huis
en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend N ‘s-heren straat, W Arent van Cempen, O
Cornelis Mierman en Z Steven Schenking. Compareerde mede Jacob van den Steenweg die verklaarde
de schenking te accepteren.
181. 09-04-1718. Aaltgen Arentsdr. weduwe Jacob van Geervliet wonende alhier verkoopt Arent
Cromvinger wonende alhier en waarvoor zijn moeder de gift is ontvangende van een huis en erf
gelegen aan de Korte Achterweg, belend W Jacob van der Linden en O Poulus Arentsz., strekkende
voor van de straat tot achter aan Louris Pietersz., belast met 23 st 4 p per jr tbv de St Jans Kerk dezer
stede, voor 1150 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
182. 13-04-1718. Cornelis van der Plaats wonende alhier verkoopt Gerrit Muts wonende alhier een huis
en erf gelegen in de Boterstraat, belend O de koper en W Isaak Weuijster, strekkende voor van de straat
tot achter aan het Schiewater, belast met 15 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 500 gld
boven de belasting in gereed geld ontvangen.
182v. 30-04-1718. Meijnsgen Engelendr. bejaarde dochter wonende alhier verkoopt Annetgen Claasdr.
Smits huisvrouw van Pierter van der Pot wonende alhier een huis en erf gelegen op de Markt achter het
Raadhuis dezer stede, belend Z Mathijs Croes en N de weduwe van Pieter van der Plaats, strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis van Huijbrecht den Boer, belast met 15 st per jr tbv St Jacobs
Gasthuis dezer stede, voor 1200 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
183. 05-05-1718. Cornelis Woutersz. van der Mij wonende alhier is schuldig aan Teunis van Schie
wonende alhier 400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf
gelegen aan de oostzijde van de Nieustraat, belend Z ‘s-heren straat en N de weduwe van Mattheus
Backer, strekkende voor van de straat tot achter aan de gang van de voorsz. weduwe. Kantttekening 23-
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11-1728. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso van deselve betalinge door Teunis van
Schie getekend op 11-05-1723 en overzulks hier geroyeerd.
184. 05-05-1718. Jacob de Fontenaalje wonende alhier is schuldig aan Sara Jongknecht JD wonende
alhier 400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen
aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z ‘s-heren steeg en N Pieter Carrebos, strekkende voor van
de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Carrebos. Kanttekening 30-09-1730. Is vertoond de
originele rentebrief hebbende in dorso van deselve betalinge door Sara Jongknecht in dato dezes
getekend en alhier geroyeerd.
184v. 05-05-1718. Maartgen Thijsdr. Penning bejaarde dochter wonende alhier enige nagelaten dochter
en erfgename van Mathijs Penning is schuldig aan Adriaan van den Eelaard gerechtsbode 300 gld
wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg twee huizen en erven gelegen aan de
Korte Achterweg, belend W Leendert de Wit en O Jan Hopman, strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot. Kabttekening 25-04-1721. Maartgen Thijsdr. Penning vertoont de
originele rentebrief houdende in dorso de volle betaling getekend op deze datum en alhier geroyeerd.
185. 05-05-1718. Neeltgen Jansdr, weduwe Arie Jacobsz. Swager is schuldig aan Weijna van Hattingen
wonende alhier 200 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf
gelegen aan de noordzijde van de Boterstraat, belend O Cornelis Bredero en W de erfgenamen van Jan
Meesz., strekkende voor van de straat tot achter aan het Schiewater. Kanttekening 04-12-1722.
Compareerde ter secretarie Neeltgen Jansdr. en vertoont de originele rentebrief hebbende in dorso van
deselve de volle betaling door Josua ‘s-Jacob en Weijna van Hattingen, getekend en overzulks
geroyeerd.
186. 07-05-1718. Jacob de Cromme wonende Rotterdam zoon en mede-erfgenaam van Gerrit de
Cromme mitsgaders Jan van der Beeq als benevens Cornelis Burger gestelde voogden over de
nagelaten kindskinderen van de voorsz. Gerrit de Cromme verkopen tezamen Geertgen Jansdr. van
Swieten JD wonende alhier een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend W Jan
Guldemond en O een huisje van de Roomse Kerk, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis
van Arent van Cempen, voor 450 gld in gereed geld ontvangen.
186v. 07-05-1718. Wiggert Buijs wonende alhier verkoopt Migiel van der Minne wonende alhier een
huis en erf gelegen in de Luis of Pannekoekstraat, belend O Lijsbeth Barentsdr,. en W de koper,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
187. 07-05-1718. Dominicus Fockendijk wonende alhier verkoopt Huijbrecht en Anna Cornelisdr.
Brouwer wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z Frans
Coster en N Barent Bruijnman, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis en erf van Simon
Gijsenz. en uitkomende met een vrije gang op de Haven, voor 320 gld in gereed geld ontvangen.
187v. 07-05-1718. Dominicus Fockendijk wonende alhier zoon en mede-erfgenaam van Jan
Fockendijk en Grietgen Dominicusdr. die een erfgename was van Leendert Bastiaansz. weduwnaar als
bij scheiding en deling van de boedel het navolgende huis is te beurt gevallen verkoopt Gerrit
Peekstock wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Haven, belend N Tobias
Fabrij (=Tobias Willemsz. Faber) en Z een gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan
het huis van Barent Bruijnman, belast met 9 st 6 p per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 900 gld
in gereed geld omtvangen.
188v. 07-05-1718. Jan Arentsz. Butter wonende alhier gehuwd gehad hebbende en geinstitueerde
erfgenaam van Martijntgen Nobel dochter en mede-erfgename van Pieter Nobel als bij scheiding van de
boedel dit navolgende huis te beurt gevallen, gepasseerd voor nts Jan van Lijken wonende alhier van
18-05-1717 verkoopt Simon Engelsz. Valkesteijn wonende alhier een huis en erf gelegen aan de
noordzijde van de Dam, belend W de Holsteeg en O de weduwe van Pieter Haffner, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. weduwe van Pieter Haffner voor 400 gld in gereed
geld ontvangen.
189. 07-05-1718. Mercelis Vermij wonende alhier verkoopt Jacobus van der Stolk wonende alhier een
huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend W Cornelis van Warmond en O de Crepelsloot, strekkende
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voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Cornelis van Warmond, voor 750 gld in gereed
geld ontvangen.
189v. 07-05-1718. Cornelis Huijbrechtsz. Heijman wonende alhier verkoopt Simon van Leeuwen
wonende Amsterdam een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend Z Claas
Cornelisz. en N Jan Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 600
gld in gereed geld ontvangen.
190. 07-05-1718. Leendert Cornelisz. Hoogendijk wonende alhier verkoopt Arie Crijnenz. van Dijk
wonende alhier een huis en erf met een boomgaard daar achter gelegen op het Hooft, belend Z Arie
Pleunenz. en N Jacob Arentsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Frankenlandse watering,
voor 600 gld te betalen met 300 gld alsnu gereed en de overige 300 gld houdt de koper onder zich
onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 3% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
190v. 07-05-1718. Arie Jansz. wonende alhier zoon en mede erfgenaam van Maartgen Hendriksdr.
weduwe Jan Arentsz. zo voor hem zelve als vervangende de verdere erfgenamen verkoopt Cornelis
Jansz. zijn broer mede wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Lange
Achterweg, belend Z Lourens van der Wiel en N Cornelis Smeer, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Roosbeeq, belast met 11 st 4 p per jr tbv het weeshuis dezer stede, voor 300 gld in gereed
geld ontvangen.
191v. 07-05-1718. Jacob van der Stolk wonende alhier is schuldig aan Gerrit Masius wonende
Overschie 750 gld wegens geleend geld te lossen met 100 gld per jr. Waarborg een huis en erf hem
heden opgedragen gelegen in de Boterstraart, belend O de Crepelsloot en W Cornelis van Warmond,
strekkende voor van de straat tot achte aan het erf van de voorsz. van Warmond. Kantekening 17-061730. Compareerde Gerrit Masius en vertoonde de originele rentebrief hebbende in dorso van deselve
als volgt: Ik ondergetekende Gerrit Masius bekenne bij deze uit handen van Joannes Gordon secretaris
dezer stede ontvangen te hebben 531 gld 19 st 12 p in voldoening zo verre het in het witte heeft
kunnen strekken van de schuldrentebrief van het kapitaal dezes gemeld, waarmede ik ondergetekende
bij vonnis van het preferentie van de heren van de wet der stad in dato 15-06-1730 van het verkochte
huis en erf van Jacob van der Stolk gemeld en op de penningen geprovenieerd van het verkochte huis
en erf geprefereerd en verklaart uit het speciaal verband te ontslaan het huis en erf staande en gelegen
aan de Boterstraat breder in het witte verhaald als behoudende nog verdere actie alleen op de goederen
van de voorsz. Jacob van der Stolk en concenterende hetzelve dus ten protocolle te mogen worden
geroyeerd w.g. G. Masius.
192. 07-05-1718..Cornelis Jansz. wonende alhier is schuldig aan Jan Hendriksz. Hartig wonende alhier
300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf hem op heden
opgedragen gelegen aan de westzijde van de Lange Achterweg. Kanttekening 05-05-1725. Cornelis
Jansz. vertoont de originele rentebrief van het kapitaal hier nevens vermeld hebbende in dorso van
dezelve de volle betaling door Jan Hendriksz. Hartig getekend op 4 dezer en overzulks alhier geroyeerd.
192v. 18-05-1718. Joris Burgwal wonende alhier verkoopt Gerrit Teuijtelaar wonende alhier een huis
en erf gelegen aan de Breestraat, belend W Maartgen Croone en O Belitgen Willemsdr., strekkende
voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
193. 18-05-1718. Maartgen Maartensdr. weduwe Dirk van Lugtigheijd wonende alhier verkoopt
Heijltgen van der Schalk waarvoor Frans van Harmelen de gift is ontvangende van een huis en erf
gelegen aan de Boterstraat, belend O Andries Lebeau en W Leendert den Beer, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van Grietgen Visser, voor 500 gld in gereed geld ontvangen.
193v. 18-05-1718. Francois de Walsche wonende onder de Hogenban als lasthebber van Arnoldus van
Wijkersloot gehuwd met Sibilla van Venlo, Hendrik van de Wetering en Maria van de Wetering,
kinderen van Aletta van Venlo, tezamen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Hendrik van
Venlo (procuratie gepasseerd voor nts Jacob Woertman te Utrecht van 13-10-1717) verkoopt Arent van
Kempen wonende alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend O Jaques Meijers
en W Maria van der Valk, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Geertgen van
Swieten, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
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194v. 18-05-1718. Mathijs van Schaik wonende alhier verkoopt Pieter Schieveen wonende alhier een
huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend O Jacob van der Gon en W Cornelis Beeq,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Van der Gon, voor 300 gld in gereed geld
ontvangen.
195. 18-05-1718. Cornelis Abrahamsz. wonende alhier verkoopt Dammas Jansz. van Bree wonende
alhier een huis en erf met twee dubbelde spinbanen daarachter gelegen in de Lange Kerkstraat, belend
O voor een gemene gang en achter Stoffel Voogd en W voor Pieter Nobel en achter Lijsbeth Barentsdr.,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Luis, voor 800 gld in gereed geld ontvangen.
195v. 18-05-1718. Cornelis Spieringshoek voor de ene helft mitsgaders dezelfde Spieringshoek en
Leendert de Wit voogden over de minderjarige kinderen van Willem Walraven die erfgenamen zijn van
Jacomijntgen Cornelisdr. voor de andere helft verkopen tezamen Claas Jansz. Maatleen een huis en erf
gelegen aan de Korte Achterweg, belend O Mees Jansdz. en W Andries Maan, strekkende voor van de
straat tot achter aan het erf van Mees Jansz., voor 235 gld in gereed geld ontvangen.
196v. 18-05-1718. Cornelia Londerseel weduwe Pieter van der Plaats wonende alhier verkoopt Mathijs
van Gilst wonende alhier een huis en erf met een grutmolen daar achter en alle verdere gereedschappen
volgens de inventaris, gelegen op de Markt achter het Stadhuis dezer stede en N Dirk van Castilie en Z
Pieter Pot, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Dirk van Castilie, voor 5400
gld, waarvan 2900 gld gereed en 2500 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het
gekochte tegen een rente van 4% per jr. Kanttekening 13-05-1723. Mathijs van Gilst vertoont de
originele rentebrief getekend door Jacob van der Plaats, Christiaan van Gorp en Cornelis van der Beeq
als mede-erfgenamen van Cornelia Londerseel getekend en overzulks alhier geroyeerd.
197v. 18-05-1718. Jan Fransz. Rodenburg wonende alhier verklaart ingevolge een contract van ruiling
van 04-01-1718 ter secretarie van Schiedam aangegeven en getekend te transporteren aan Aaltgen van
der Plaats weduwe Jan Fransz. Rodenburg wonende alhier een tuin en erf gelegen in de straat naar de
Kethelpoort, belend N Leendert Starrenburg en Z Hercules Peekstock, strekkende voor van de straat tot
achter aan het erf van Claas Engebrechtsz., voldaan met een transport van 900 roe liggende onder
Nieuw Mathenesse voor dijkgraaf en heemraden van de voorsz. heerlijkheid opgedragen.
198. 18-05-1718. Cornelis Arentsz. Blom wonende alhier is schuldig aan Jan Pietersz. Schieveen mr
timmerman wonende alhier 400 gld wegens leverantie van materialen en arbeidsloon voor het maken
van het hierna verbonden huis en erf alsmede van geleend geld tegen een rente van 4% per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen voor der Raam, belend O Trijntgen Claasdr. en W Arie Jansz. Prins,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 26-09-1722. Cornelis
Arentsz. Blom vertoont de originele rentebrief hebbende in dorso van deselve de volledige betaling
getekend 25-04-1722 en zulks alhier geroyeerd.
199. 18-05-1718. Pieter de Vries is schuldig aan de gezamenlijke kinderen en erfgenamen van Lourens
van der Wiel raad en vroedschap dezer stede en Maria Mol in hun leven echtelieden 910 gld als pro
resto penningen wegens de koop van een drukkerij, boekbinders gereedschap en boeken alsmede
verlopen interest volgens obligatie daarvan zijnde, welke hiermede wordt teniet gedaan, te lossen met
150 gld per jr en ondertussen een rente te betalen over 670 gld tegen 4% per jr. Waarborg een huis en
erf gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend O Jan Kneppelhout en W de weduwe van Pieter
Haffner, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Kneppelhout. Kanttekening 0707-1736. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso van deselve als volgt Wij
ondergetekenden als gewezen voogden over de minderjarige erfgenamen van Lourens van der Wiel en
Maria Mol echtelieden overleden Schiedam en aan welke minderjarige erfgenamen deze
schuldrentebrief bij scheiding en deling van de nagelaten boedel van het gemelde echtpaar is
opgekomen en aanbedeeld en bekennen bij deze op 01-05-1716 van het kapitaal dezer schuldbrief met
verlopen interest ten volle voldaan te zijn en consenterende tot royement. Actum 01-05-1716 w.g.
Nicolaas Wortel, D. Zemelaar mij present Jan van Lijken nts.
200. 25-05-1718. Jacob van Gent wonende alhier als lasthebber van zijn zoon Pieter van Gent
(procuratie gepasseerd voor nts Adriaan de Ruijter alhier op 21-05-1718) mitsgaders Jacob van Gent de
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jonge verkopen tezamen Willebrand Cleijpoot als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Dirk
Cleijpoot een huis en erf met een branderij daar achter voorzien van een rouw en een distilleerketel en
alle verdere gereedschappen volgens de inventaris, mitsgaders nog twee huizen en erven daar annex
gelegen achter de andere aan de Gooistraat, belend O voor Snoeij Andriesz. en achter Trijntgen en
Annetgen Ritsert en W Cornelis de Hoij, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de
voorsz. De Hoij en aan de straat van de Haven toe, belast met een schepen schuldbrief van 1000 gld
tegen een rente van 4% per jr van 30-03-1714 tbv de erfgenamen van Catharijna van der Graaff
weduwe Willem ‘t Hart, voor 3600 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
201. 25-05-1718. Arent de Vos wonende alhier als lasthebber van Joan Pesser en Dominicus Doom oud
burgemeesters en vroedschappen, Simon Gijsenz. raad en vroedschap, Gerrit Sam regerend schepen
dezer stede, Willem Merces, Jan Casteleijn, Pieter Heemskerk, Willem ‘t Hart, Cornelis Casteleijn,
Arent Danielsz. Gagesteijn, Teunis van der Willigen en Willem Joppensz. Bosselaar zo voor haar zelve
en als vervangende Cornelis Timmerman en Pieter Leeuwenschilt, allen geinteresseerden en eigenaren
van de stenen windkorenmolen genaamd de Zuidmolen (procuratie gepasseerd voor nts Simon
Knappert alhier op 19-05-1718) verkopen in die kwaliteit Nicolaas Wortel wonende alhier 1/24e part in
een stenen windkorenmolen genaamd de Zuidmolen met huis, stalling en alles dat daarbij behoort
gelegen op het Nieuwerk, onbelast, voor 620 gld in gereed geld ontvangen.
202. 02-06-1718. Gerrit Sam regerend schepen dezer stede verkoopt Jan Walraven wonende alhier een
huis en erf gelegen in de Breestraat, belend O Aagjen Jeremiasdr. en W Frans Corstiaansz., strekkende
voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 380 gld te betalen met 200 gld gereed en 180 gld
behoudt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 5% per jr.
Kanttekening 17-07-1720. Jan Walraven vertoont de originele rentebrief hebbende in dorso van dezelve
de volle betaling door Johanna Hodenpijl weduwe Gerrit Sam getekend op 09-12-1719.
202v. 02-06-1718. De voorsz. Sam verkoopt Jan Keijser wonende alhier een huis en erf gelegen aan de
westzijde van de Nieustraat, belend Z de gang van de weduwe de Ruijter en N het weeshuis, strekkende
voor van de straat tot achter aan het erf van Joris Boogaart, voor 160 gld in gereed geld ontvangen.
203. 02-06-1718. Jan Walraven wonende alhier verkoopt Judith Willemsdr. Rels bejaarde dochter
wonende Rotterdam waarvoor Maartgen Claasdr. de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen om
het Kerkhof, belend Z de erfgenamen van Harmanus de Neijt en N Corstiaan van Gorp, strekkende
voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. erfgenamen van De Neijt, voor 260 gld in
gereed geld ontvangen.
203v. 02-06-1718. Levina Pietersdr. weduwe wonende alhier en Jan Keijser meerderjarige JM
wonende alhier zijn schuldig aan Jan van den Heuvel wonende alhier 600 gld wegens geleend geld
tegen een rente van 4% per jr. Waarborg door de eerste comparante een huis en erf gelegen in de
Nieustraat, belend Z Pierre Vautravers en N een gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter
aan het huis of erf van Joris Boogaard en de tweede comparant Keijser met een huis en erf gelegen op
de voorsz. Nieustraat, belend Z de gang van de weduwe van Jan de Ruijter en N het huisje van het
weeshuis, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Joris Boogaard, mitsgaders nog een
huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend W Arie Cappiteijn en O Maarten Joostenz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Hendrik Abrons. Kanttekening 31-03-1728. Is
aan mij ondergetekende (=A. Koemans gezworen klerk) vertoonde zekere akte (annex de gemelde
rentebrief van het kapitaal hiernevens geroerd) gepasseerd bij Joan van den Heuvel voor nts Simon
Knappert alhier van 27-06-1727, waarbij hij bekende dat deze nevenstaande rentebrief ten volle
voldaan en betaald is en deze wordt ten protocolle geroyeerd.
204v. 04-06-1718. Mr Adriaan Hoppesteijn van Leeuwen advocaat en notaris wonende Delft als
speciale last hebbende van Mr Adriaan Fijck en voor zoveel desnoods nodig van Elisaberth Durver
echtelieden (procuratie gepasseerd voor nts Willem van Vlaardingerwoud te Delft op 14-04-1718)
verkoopt Cornelis Rijsbergen wonende alhier een woonhuis mitsgaders brouwerij genaamd de
Windhond, branderij, mouterij, rosmolen, paardenstalling en een klein huisje met erf en alle vaste
gereedschappen en brouw getouw voorzien van twee brouwketels en een branderij met twee rouw en
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een distilleerketel gelegen achter de andere gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend N voor
Jacob Rodenburg en achter Ds Franciscus Le Roij en Z voor en achter Tobias Faber, strekkende voor
van de straat tot achter aan de Haven, oude waarbrief van 24-03-1714, belast met twee renten als een
van 39 st tbv de St Jans Kerk hier ter stede en 15 st tbv het Convent van Sion te Delft en daarenboven
voor 8000 gld, waarvan 3000 gld gereed en 5000 gld behoudt de koper onder zich onder speciaal
verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr en te lossen met 600 gld per jr. Borgen Steeven
Kreethuijsen en Susanna Overschie weduwe Abraham Rijsbergen beiden wonende Delft voor de
voorsz. 5000 gld. Kanttekening 10-03-1736 Is vertoond de originele rentebrief hebbende transport van
19-10-1718 daar aan geannexeerd, hebbende dezelve transport in witte als volgt: Deze bovenstaande
somme voldaan sulx deze brief gelieve te royeren op 21-05-1722, w.g Anthonie Joh. Sierens en
overzulks alhier geroyeerd.
206. 04-06-1718. De voorsz. Adriaan Hoppesrteijn van Leeuwen handelend als gemeld verkoopt
Willem van der Elst wonende Delft 2/20e parten van een stenen wind korenmolen genaamd de Noordmolen met huis, stallingen en verder toebehoren gelegen aan de Noordvest teijnde de Noodmolenstraat
belend volgens de oude giftboeken, voor 1200 gld in gereed geld ontvangen.
206v. 08-06-1718. Pieter Thijsz. van Tendelo wonende alhier verkoopt Jacob Stevensz. Don wonende
alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Haven, belend Z de weduwe van Jan Peereboom
en N Job Bosselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan ’s-heren vest, belast met een erfpacht
van 5 st per jr tbv dezer stede voor 500 gld in gereed geld ontvangen.
207. 11-06-1718. Jan Kneppelhout regerend schepen dezer stede verkoopt Jacobus van der Schouten in
compagnie 1/20e part van een stenen windkorenmolen met huis, stalling en alle toebehoren genaamd de
Noordmolen gelegen aan de Noordvest teijnde de Noord Molenstraat, belend volgens de oude brieven,
onder verwijzing naar een contract door de eigenaren of gemene participanten van de voorsz molen
getekend op 17-07-1716, waarbij hij zich verbindt te leveren een ketel voor het gekochte voor 700 gld
en 20 gld, te betalen net 320 gld gereed en 400 gld behoudt de koper onder zich onder speciaal verband
van het gekochte te lossen met 100 gld per jr tegen een rente van 5% per jr. Kanttekening 050-05-1727.
Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso de volle betaling door Cornelia Jongknecht
weduwe Jan Kneppelhout in dato dezes getekend en overzulks alhier geroyeerd.
207v. 11-06-1718. Cornelis van der Schouten mitsgaders Jacobus Cornelisz. van der Schouten
meerderj. JM beiden wonende alhier zijn schuldig aan Cornelis Frankenz. van der Velde wonende Oud
Mathenesse 1500 gld wegens geleend geld, te lossen met 250 gld per jr tegen een rente van 4% per jr.
Waarborg door de 1e comparant een huis en erf met mouterij en branderij daarachter, zijnde de
brouwerij voorzien van drie rouw en twee distilleerketels en alle verdere toebehoren gelegen alhier
annex de andere over het St Anna Zusterhuis, belend Z Joris Opnmeer en N ‘s-heren vest, strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot en beide comparanten 2/26e parten in een stenen
wind korenmolen genaamd de Star met huis, stalling en verdere toebehoren gelegen aan de Noordvest
bij de Kethelpoort. Kantekening 14-06-1727 Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso de
volle betaling door Cornelis Frankenz.. van der Velden in dato dezes getekend en overzulks alhier
geroyeerd.
208v. 11-06-1718. Dirk Cornelisz. van der Tuijn wonende alhier is schuldig aan Grietgen Cornelisdr
Visser weduwe wonende Oud Mathenesse 225 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4 1/4 %
per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in het Groot Groenendal, belend O Arie Cool en W Claas
Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 10-06-1735. Is
vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso de volle betaling door Frank van der Velden en
Willem Maan gehuwd met Aafgen van der Velde, tezamen enige nagelaten kinderen en voor 1/4e mede
erfgenamen van Grietgen Cornelisdr. in haar leven weduwe van Frank van der Velden bij scheiding
t.o.v. notaris Simon Knappert te Schiedam op 13-01-1721 gesloten en getekend, deze rentebrief
aanbedeeld en over zulks geroyeerd.
209v. 11-06-1718. Dirk Maartensz. van Wieringen wonende alhier is schuldig aan Grietgen Cornelisdr.
Visser weduwe wonende Oud Mathenesse 400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr.
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Waarborg een huis en erf gelegen op het Hooft, belend Z Claas Arentsz. en N Arie Pleunenz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Frankenlandse watering. Kanttekening 14-11-1760. Is
vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso als volgt Wij ondergetekenden Frank Jansz. van der
Velden en Willem Maan gehuwd met Aafgen van der Velden nagelaten kinderen van Jan Frankenz.
van der Velden, welke schuldbrief uit de nagelaten boedel van onze grootmnoeder Grietgen Cornelisdr.
in haar leven weduwe van Frank van der Velden is aanbedeeld en te beurt gevallen bij scheiding,
geprocureerd voor nts Simon Knappert op 13-01-1721 bekenden dat deze schuldbrief zoals aan de
andere zijde blijkt in 1727 aan onze voogd Cornelis Frankenz. van der Velden is afgelost en aan ons is
verantwoord en bekende daarvan voldaan en betaald te zijn en zulks ten protocolle geroyeerd.
210. 06-07-1718. Gerrit Sam regerend schepen dezer stede verkoopt Jan Coning wonende alhier een
huis en erf gelegen achter de Oostnolenstraat, belend W Anthonie Hodenpijl en O Maritgen
Cornelisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Joris Opmeer, voor 115 gld in
gereed geld ontvangen.
210v. 06-07-1718. Cornelis van Rijn wonende alhier verkoopt Jacob van der Meer en Adriaan van den
Berg wonende alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Boterstraat, belend O Arie
Crabbendam en W ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Huijbrecht
Roijers, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
211. 07-07-1718. Trijntgen Oudemans gehuwd met Willem Coij als last hebbende van haar man
(procuratie gepasseerd voor nts Jean du Clou te Rotterdam van 01-01-1715) verkoopt Cristiaan
Valkenburg wonende alhier een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend W een
gemene gang en O de gang van Arie van den Berg, strekkende voor van de straat tot achter tegen het
huis van Weijna van Hattingen, voor 675 gld in gereed geld ontvangen...
212. 08-07-1718. Ernst Claasz. wonende alhier is schuldig aan Johannes van Berkel notaris wonende
alhier 200 gld wegens geleend geld, tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen
aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z Gerrit Mak en N Willem Bergman, strekkende voor van de
straat tot achter aan de Roosbeeq. Kanttekening 03-05-1727. Is vertoond de originele rentebrief
hebbende in dorso van de zelve de volle betaling door Jan van Lijken nts als lasthebber van Aafgen
Nierop weduwe en erfgename van Johannes van Berkel (procuratie gepasseerd op 02-05-1727 voor nts
Simon Knappert alhier en overzulks op 25-05-1727 geroyeerd.
212v. 30-07-1718. Pieter van der Burg notaris en procureur den Haag als door de Hoge Raad in
Holland gesurrogeerd tot administrateur van de goederen van Elisabeth van Heemsing met de band van
fidei commis opgekomen en nadien door de Staten van Holland en West-Friesland uit het fidei commis
ontslagen, mitsgaders als bij octrooi van de Groot Mogenden van 22-04-1718 tot het verkopen en
transporteren van de hierna te noemen losrentebrieven speciaal geauthoriseerd verkopen de regenten
van het Proveniers- of Leprooshuis dezer stede 1e een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en
West-Friesland ten comptoire Rotterdam groot 2000 gld met de verlopen rente sedert de laatste verschijndag tnv Cornelis van Couwenhoven van 13-11-1665 en 2e nog een dito tl en comptoire als voren
groot 1400 gld met de verlopen rente sedert de laatste verschijndag tnv Thomas Thomasz. van 18-091633, voor 2788 gld in gereed geld ontvangen.
213v. 04-08-1718. Cornelist Havercan wonende alhier verkoopt Christiaan van Gorp wonende alhier
een pakhuis, tuintje en erf gelegen in een steegje in de Pannekoekstraat, belend Z ‘s-heren bansloot en
N de weduwe van Jan Nolet, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de weduwe van
Jan Nolet, voor 220 gld in gereed geld ontvangen.
214. 04-08-1718. Gerrit Sam regerend schepen dezer stede verkoopt Hercules Peekstock wonende
alhier een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend N dezer stede gang en Z Claasgen de
Jong, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 220 gld in gereed geld
ontvangen.
214v. 06-08-1718. Pierre Vautravers wonende alhier verkoopt Joris Osman wonende alhier een huis en
erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend N ‘s-heren steeg en Z Huijbrecht van der Snoek,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob Backer, belast met een schepen
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schuldbrief van 500 gld tegen een rente van 4 ½ % per jr, te lossen met 50 gld per jr van 08-07-1713
voor 700 gld boven de belasting, waarvan 450 gld nu gereed en de resterende 250 gld behoudt de koper
onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4 ½ % per jr te lossen met 50
gld per jr. Kanttekening 19-11-1729 De belasting in deze tbv Hercules Peekstock is geroyeerd op 1911-1729 zie protocol nr 31 folio 151 ( is nu deel 356). Kanttekening 12-12-1729. Is vertoond de
originele rentebrief hebbende in dorso van dezelve de volle betaling door Cornelia Weijmans weduwe
Bosselaar als bij transport van 16-12-1729 (sic) dezelve aangekomen getekend 30-11-1729 en alhier
geroyeerd.
215. 27-08-1718. Abraham Koemans gezworen klerk ter secretarie als lasthebber van Hasia en Cornelia
du Bois bejaarde dochters en weduwe wonende alhier (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken
alhier op 12-05-1718) verkoopt in die kwaliteit Wouter van Dalen en Simon Knappert wonende alhier
een huis met tuin en erf met een grote lijnbaan daar nevens, mitsgaders nog 5 enkele lijnbanen met de
gereedschappen tot de lijnbanen behorende volgens de inventaris, alles gelegen annex en achter de
ander aan de noordzijde van de Gooistraat, belend O de baan van Thomas Nodes en W voor Eeuwout
Juijst en verder het weeshuis en achter ‘s-heren bansloot, strekkende voor van de Gooistraat met een
eigen afpad noordwaarts op tot achter aan een sloot, mitsgaders een poort en uitpad gelegen in het
Bagijnhof, voor 1650 gld te betalen met 825 gld gereed en de resterende 825 gld behoudt de koper
onder zich onder verband van het gekochte tegen een rente van 4 ½ % per jr te lossen met 250 gld per
jr.
216v. 10-09-1718. Andries Fiool wonende alhier gehuwd met Jannetgen Cornelisdr. als bij scheiding
en deling van de boedel het navolgende huis te beurt gevallen, volgens de akte van scheiding verleden
voor nts Adriaan de Ruijter alhier op 12-06-1718 verkoopt Jacob Jansz. Vermeij een huis en erf
gelegen aan de zuidzijde van de Markt bezijden het Raadhuis, belend O Neeltgen Juijst en W de
weduwe van Jacob van der Pot, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of erf van de
weduwe van Vollenhoven, voor 700 gld in gereed geld ontvangen.
217. 10-09-1718. Jan van Lijken notaris en procureur wonende alhier als last hebbende van Maarten
Hemeltekan (procuratie gepasseerd voor nts Adriaan de Ruijter alhier van 11-08-1718) is schuldig aan
Joris Boogaard wonende alhier 766 gld 14 st wegens pro resto van geleend geld, te lossen met 100 gld
per jr tegen een rente van 3% per jr. Waarborg een pakhuis en erf zijnde een smeersmelterij met een
ketel en de verdere gereedschappen tot de smeersmelterij behorende gelegen in het St Anna Zusterhuis,
belend Z ‘s-heren straat en N ‘s-heren bansloot, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van
Peekstock, alsmede een opstal of kaarsmakerij met ketel, vormen en verdere gereedschappen gelegen
op de grond achter het huis van de voorsz. Joris Boogaard aan de oostzijde van de Gooistraat.
Kanttekening 03-04-1726. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso dezelve de volle
betaling door Jannetgen Peekstock weduwe Joris Boogaard van 03-04-1726.
218. 17-09-1718. Neeltgen van der Werve weduwe Cornelis Opmeer wonende alhier verkoopt
Annetgen Jacobsdr. meerderj. JD wonende alhier de helft van een huis en erf (daarvan de koopster de
wederhelft toekomt) gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend Z Huijg Andriesz. en N
Hendrik Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 240 gld in gereed
geld ontvangen.
219. 17-09-1718. Cornelia Loendersloot weduwe Pieter van der Plaats wonende alhier verkoopt haar
zoon Jacobus van der Plaats wonende alhier een huis en erf gelegen op de Markt op de hoek van de
Lange Kerkstraat, belend N Mathijs Croes en Z ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter
aan het huis van Lijsbeth Casteels voor 1300 gld, waarvan 900 gld gereed en de resterende 400 gld
houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr te
lossen met 100 gld per jr.
219v. 17-09-1718. Anthonie Nobel zoon en mede erfgenaam van Pieter Nobel als bij scheiding van de
boedel het navolgende huis te beurt gevallen volgens akte van scheiding van 18-05-1717 voor nts Jan
van Lijken gepaseerd verkoopt Daniel Romeijn 4 kleine huisjes en erven gelegen in de Lange
Kerkstraat in de z.g. Schotse poort, belend Z Jan Cornelisz. en N ‘s-heren bansloot, strekkende voor
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van de straat tot achter aan het erf van Migiel van der Minne, voor 325 gld in gereed geld ontvangen.
220. 17-09-1718. Annetgen Jacobsdr. meerderjarig JD wonende alhier is schuldig aan Cornelis de Hoij
raad en oud schepen dezer stede 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg
een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend Z Huijg Andriesz. en N Hendrik
Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 22-08-1757. Is
vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso dezelve als volgt: Ik ondergetekende Catharina de
Hoij weduwe van Pieter van den Heuvel mede een nagelaten dochter en voor de helft erfgename van
Cornelis de Hoij en bij scheiding van de nagelaten boedel van haar overleden vader op 24-06-1720. te
Schiedam gepasseerd bekenne van het capitaal en interest voldaan en betaald te zijn en consenterende
derhalve dat deze schuldbrief ten protocolle zal worden geroyeerd. Actum den Haah 16-08-1754.
221. 17-09-1718. Jacob Jansz. Vermeij wonende alhier is schuldig aan Carel Boschaart oud
burgemeester en raad dezer stede 700 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg
een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Markt bezijden het Raadhuis dezer stede, belend O
Neeltgen Juijst en W de weduwe Pot, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de
weduwe van Vollenhoven, mitsgaders een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat,
belend Z Anthonie Hodenpijl en N Jan Barentsz, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Roosbeeq. Kanttekening 01-09-1759. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso van dezelve
als volgt: Ik ondergetekende zo voor mij zelve als lasthebbende van mijn broers tezamen de enige
nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelia Weijmants in leven weduwe en erfgename van
Carel Bosschaart raad en burgemeester dezer stede bekenne van de inhoud dezer voldaan te zijn en
consenterende zulks deze ten protocolle te worden geroyeerd op 01-09-1759. wg. Carel Bosschaart.
221v. 03-10-1718. Jacob van Gent wonende alhier geeft bij wijze van donatie intervivos en schenkt en
vereert aan zijn zoon Pieter van Gent 1/10e part in een stenen windkorenmolen genaamd de
Noordmolen met huis, stalling en verder gereedschap gelegen aan de Noordvest teynde de
Noordmolenstraat, belend en strekkende zoals de oude gifteboeken en bescheiden medebrengen.
Compareerde mede Bartholomeus van Pelt als last hebbende van Pieter van Gent (procuratie
gepasseerd voor nts Adriaan de Ruijter alhier van 10-07-1718) die in die kwaliteit de donatie interivos
accepteerde en de voornoemde Jacob van Gent daarvoor bedankende.
222. 08-10-1718. Jan Burgwal regerend scjepen dezer stede en Jan Doom wonender alhier tezamen met
Jan Verduijn executeurs van het testament en voogden over de minderjarige erfgenamen van Jan van
Bree en Jannetje Ariensdr. Schouten in haar leven echtelieden, gewoond hebbende alhier verkopen
Aagjen Cornelisdr. weduwe mede wonende alhier en waarvoor Pieter Buijsing de gift is ontvangende
van een huis en erf gelegen in het Land van Beloften, belend O ‘s-heren steeg en W de verkopers in
hun kwaliteit, strekkende voor van de straat tot achter aan het pakhuis van de verkopers, voor 600 gld
in gereed geld ontvangen.
222v. 08-10-1718. Gerrit Lourisz. wonende alhier is schuldig aan Carel Bosschaart raad en oud burgemeester dezer stede 250 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en
erf gelegen in de Raam, belend O ‘s-heren straat en W de weduwe van Hendrik Hartig, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis van Claas Adiaamsz.
223v. 15-10-1718. Lijsbeth Jansdr. gehuwd met Huijbrecht Roijers wonende alhier als bij contract van
scheiding van tafel en bed tussen Lijsbeth Jansdr. en Huijbrecht Roijers voor nts Jan van Lijken van 0407-1718 en door de heren van de wet dezer stede op 07-07-1718 geapprobeerd het navolgende
verkochte in eigendom aanbedeeld verkoopt Migiel van der Minne wsonende alhier een huis en erf
gelegen in de Pepersteeg, belend N Sara Laurensdr. en Z Stoffel Voogd, strekkende voor van de straat
tot achter aan het erf van Stoffel Voogd, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
224. 15-10-1718. Cornelis van Leeuwen wonende alhier verkoopt Maritgen van der Mij JD wonende
alhier waarvoor deszelfs moeder Aaltgen van der Meer de gift is ontvangende van twee huizen en erven
annex de andere gelegen in de Breestraat, belend Z Jan van Oosten en N Cornelis Leeuwenschilt,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Cornelis Leeuwenschilt, voor 550 gld in gereed
geld ontvangen.
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224v. 15-10-1718. Maria van der Valk meerderjarige ongehuwde dochter verkooopt Jacobus Carelsz.
Verhaven als vader en voogd mitsgaders voor rekening van zijn minderjarige dochter Aaltgen Jacobsdr. Verhaven als mede voor zoveel nodig aan Aaltgen Jacobsdr. Verhaven zelf een huis en erf
gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W Jan Guldemond en O voor Arent van Cempen en
achter Geertruijd van Vliet, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Haven, voor
1100 gld in gereed geld ontvangen.
225v. 15-10-1718. Jacobus Carelsz. Verhaven wonende alhier als vader en voogd over zijn
minderjarige dochter Aaltgen Jacobsdr. Verhaven mitsgaders voor zoveel nodig de voorsz. Aaltgen
Jacobsdr. Verhaven zijn schuldig aan Aarnout Oortman wonende alhier 800 gld wegens geleend geld,
te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 5% per jr. Waarborg het voorgaande huis en erf.
Kanttekening 16-11-1754. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso van dezelve als volgt
Ik ondergetekende Jan Post gehuwd met Neeltgen Cornelisdr. van Waart in die kwaliteit voor de helft
mede erfgenaam ex testamento van Lena Dirksdr. van Waart weduwe en boedelhoudster van Aarnout
Oortman overleden Schiedam en zijnde deze schuldrentebrief bij de staat en scheiding van de nagelaten
boedel en goederen van de voorsz. Aarnout Oortman en Lena Dirksdr. van Waart tussen haar
respectieve erfgenamen op 30-05-1725 voor de notaris Jan van Lijken te Schiedam gepasseerd
aanbedeeld onder meerder effecten bekenne in mijn voorsz. kwaliteit van het resterende dezer
schuldrentebrief met interest van dien voldaan te zijn en consentere derhalve dat deze schuldrentebrief
ten protocolle zal worden geroyeerd 04-11-1754 w.g. J. Post.
226. 15-10-1718. Andries van Doorn wonende Rotterdam verkoopt Jan Bosselaar wonende alhier een
huis en erf gelegen tussen de Schie en de Raambrug op het Cleijne Watertje, belend N Maartgen van
Munne? en Z de gang van Arent Verboom , strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Jan
van den Berg, voor 385 gld welke koper onder zich houdt onder speciaal verband van het gekochte
tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 50 gld per jr.
227. 19-10-1718. Mr Adriaan Hoppesteijn van Leeuwen advocaat en notaris te Delft als lasthebber van
Mr Adriaan Fijck en voor zoveel nodig van Elisabeth Durven echtelieden (procuratie gepasseerd voor
nts Mr Willem Vlaardingerwout te Delft van 14-04-1718) verkoopt Mr Anthonie Thierens
rentmeestervan den lande van Heusden wonende Delft een schepenschuldrentebrief van 5000 gld tegen
een rente van 4% per jr te lossen met 600 gld per jr en tlv Cornelis Rijsbergen en diens verbonden
hypotheek van een huis en erf met brouwerij genaamd de Windhond, branderij, mouterij en
gereedschappen gelegen aan de westzijde van de Gooistraat als principaal en Steven Creethuijsen en
Susanna Overschie weduwe van Abraham Rijsbergen als borgen van 04-06-1718 voor 4800 gld in
gereed geld ontvangen. Kanttekening 10-03-1736. De originele rentebrtief in deze vermeld geroyeerd
gelijk te zien is folio 204v in dit boek.
228. 24-10-1718. Thomas Nodes wonende Rotterdam als erfgenaam van zijn overleden vrouw Maria
Greenwood mitsgaders nog voor zoveel nodig als gestelde voogd over zijn twee minderjarige kinderen
bij zijn huisvrouw verwekt en als procuratie hebbende van Francois Greenwood (procuratie
gepassseerd voor nts Johannes Blocquau te Leiden van 20-05-1718) welke Greenwood door Thomas
Nodes was geassumeerd tot mede-voogd over de twee minderjarige kinderen verkoopt Arie Jansz.
Block en Migiel Ariensz. Block beiden wonende alhier een huis en erf met een lijnbaan daar achter
alsmede stooff en teerketel en alle gereedschappen volgens de inventaris gelegen aan de noordzijde van
de Gooistraat aan zeker afpad, belend O de heren van Vollenhoven en W Wouter van Dalen en Simon
Cnappert, strekkende voor van het afpad noordwaarts tot aan ‘s-heren bansloot, voor 2500 gld te
betalen met 1500 gld gereed en de resterende 1000 gld behouden de kopers onder zich onder speciaal
verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jaar. Kanttekening 21-07-1730. Is vertoond de
originele rentebrief hebbende in dorso als volgt: Ik ondergetekende als gesubstitueerd van Pieter Schout
Mailman koopman te Amsterdam als last hebbende van Thomas Nodes burger en distillateur wonende
Londen (procuratie gepasseerd voor nts Jos Ruck te Londen van 15-05-1730), zijnde de acte van
substitutie op mij gegeven voor de nts Adriaan Raas te Amsterdam van 08-07-1730 bekenne ontvangen
te hebben uit handen van Arie Jacxobsz. en Michiel Ariensz. Block 500 gld kapitaal en 60 gld rente
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voor 3 jaren van 01-06-1718 en dat ter voldoening van de helft in de ommestaande schuldbrief aan
bovengemelde Thomas Nordes competerende uit hoofde van zijn moederlijke nalatenschap en
consenterende dat deze voor zoveel deszelfs portie aangaat mag worden geroyeerd. Acte 20-07-1730.
w.g. Bon Johan Thurlij? Geregisteerd Jan van Ackeren nts publiek. Ik ondergetekende Jan Nodes
meerderj. JM wonende Schiedam nagelaten zoon van Maria Greenwood in haar leven huisvrouw van
Thomas Nordes bekenne mede ontvangen te hebben uit handen van de voorsz. Arie Jacobsz. en Migiel
Ariensz. Block 500 gld kapitaal en 60 gld voor 3 jaar renten per 1 juni 1718 tot voldoening van de
wederhelft van de sc huldbrief mij ondergetekende competerende uit hoofde van mijn moederlijke
nalatenschap en consenterende voor zoveel mijn portie aangaat ten protocolle mag worden geroyeerd.
Acte 20-07-1730 w.g. Jan Nodes. Onder stond mij present Jan van Lijken nts publiek en ingevolge de
voornoemde twee kwitanties alhier ten protocolle geroyeerd.
229. 05-11-1718. Jan Burgwal regerend schepen dezer stede en Jan Doom wonende alhier mitsgaders
Jan Verduijn wonende Delfshaven tezamen executeurs van het testament en voogden over de
minderjarige erfgenamen van Jan van Bree en Jannetgen Ariensdr. Schouten echtelieden gewoond
hebbende en overleden alhier verkopen in die kwaliteit Adam van der Heim raad en oud burgemeester
dezer stede een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Haven, belend N de koper en Z Simon
Ghijsen, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren veste, voor 1540 gld in gereed geld
ontvangen.
229v. 05-11-1718. Dezelfden verkopen nog in hun kwaliteit Adriaan Schouten een huis en erf met een
pakhuis daar achter gelegen in het Land van Beloften, belend O voor Aagjen Cornelisdr. en achter een
gemene gang en W mede een gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van
Coenraad van Vollenhoven, voor 920 gld in gereed geld ontvangen.
230v. 05-11-1718. Dezelfden verkopen in hun kwaliteit voorsz. aan Coenraad Block wonende alhier
een huis en erf gelegen in de Westmolenstraat, belend O de tuin van Gerrit Sam en W Pieter Corsz.
Havelaar, strekkende voor van de straat tot achter aan de kapping van Hartig Osij, voor 400 gld in
gereed geld ontvangen.
231. 05-11-1718. Stoffel Voogd wonende alhier verkoopt Anna Slegt gehuwd met Eduard van der Gon
raad en oud burgemeester dezer stede een huis en erf zijnde een mouterij gelegen in de Varkenssteeg op
de hoek van de Westvest, belend O Joris Burgwal en west de voorsz. Westvest, strekkende voor van de
straat toit achter aan het huis van Cornelis Timmerman, voor 1300 gld in gereed geld ontvangen.
231v. 05-11-1718. Migiel de Kamaker wonende alhier verkoopt Cornelis van Boles als man en voogd
mitsgaders voor rekening van zijn vrouw Grietgen Ariensdr. van Crimpen en voor zoveel nodig nog aan
Grietgen Ariensdr. van Crimpen zelf de helft van een wip korenmolen genaamd de Beukmolen met alle
gereedschappen volgens de inventaris gelegen op de Noordvest, belend volgens de oude giften en
andere bescheiden daarvan zijnde, belast in het geheel met twee jaarlijkse recognitien de ene van 15 gld
grondgeld en nog 10 gld voor het rijden van het pad, welke de koper voor de helft tot zijn laste neemt
en daarenboven voor 3000 gld, te betalen met 1500 gld gereed en de resterende 1500 gld houdt de
koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr en te lossen
met 200 gld per jr.
232. 12-11-1718. Jan Lagarde wonende alhier verkoopt Jacobus van den Eelaard als vader en voogd
mitsgaders voor rekening van zijn minderjarige zoon Adriaan van den Eelaard zelf een huis en erf
gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend O Jacob Carelsz. en W voor Arent Coerthuijsen en
achter ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Cristiaan Valkenburg,
belast met een schepen schuldbrief van 400 gld tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 100 gld per
jr tbv Daniel Harteveld van 18-06-1712, voor 775 gld boven de voorsz. belasting in gereed geld
ontvangen.
233. 19-11-1718. Cornelis van der Heijden verkoopt Adriaan van den Berg wonende alhier een huis en
erf gelegen in de Swansteeg, belend W Willem Marcusz. en O niet ingevuld, strekkende voor van de
straat tot achter aan het erf van Willem Marcusz., belast met 16 st 8 p per jr tbv de St Jans Kerk dezer
stede en daarenboven voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
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233v. 10-11-1718. Adam Bijland wonende alhier is schuldig aan Gosuinus van Laar wonende
Rotterdam 200 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend O Harmen Roest en W
Arie van den Berg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Migiel Knoop.
234v. 26-11-1718. Mercelis van Drongelen wonende alhier verkoopt Gerrit Dubbenhoff wonende
alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z het Stads Boterhuis en N
Aaron Cool, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jacobis van den Eelaard en
uitkomende met een vrije gang op de Haven, voor 745 gld in gereed geld ontvangen.
235. 26-11-1718. Cornelis Ammereus en Jacob Louwijsz. van Wijck beiden wonende alhier als door de
weesmeesters dezer stede gestelde voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Maarten
Ruttenz. die erfgenaam is geweest van de weduwe van Pieter Haak verkopen in de kwaliteit aan
Annetgen Cornelisdr. van Velsen weduwe van Pieter Verhoek wonende Oud Mathenesse en waarvoor
Willem van Leeuwen de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de
Gooistraat, belend O de voorsz. Jacob van Wijck en W Simon Ploij, strekkende voor van de straat tot
achter in het Groenendal, voor 710 gld in gereed geld ontvangen.
235v. 26-11-1718. Jan Arentsz. Butter wonende alhier gehuwd geweest en geinstitueerde erfgenaam
van Martijntgen Nobel die een dochter en mede erfgename os geweest van Pieter Nobel als bij schifting
en scheiding van de boedel het navolgende huis te beurt is gevallen volgens de akte van scheiding
gepasseerd voor nts Jan van Lijken op 18-05-1717 verkoopt Harmen Pietersz. wonende alhier een huis
en erf gelegen in de Gooistraat, belend W Eeuwout Juijst en O ‘s-heren straat, strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 190 gld in gereed ld ontvangen.
236v. 03-12-1718. Clasijntgen Ritsert bejaarde dochter voor de ene helft en Anna Ritsert gehuwd met
Adriaan de Meijer beiden wonende Rotterdam als lasthebbende van haar man (procuratie gepasseerd
voor nts Arnoldus de Gulicker te Rotterdam van 12-07-1718) voor de andere helft verkopen Cornelis
Dirksz. Brouwer wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Haven, belend O Cornelis Ammereus
en W Willebrand Cleijpoot, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Snoeij Andriesz.,
voor 570 gld in gereed geld ontvangen.
237. 03-12-1718. Mathijs van Schaik wonende alhier verkoopt Lijsbeth Gerritsdr,. weduwe Balten
Jansz. van Campen wonende alhier een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Gooistraat, belend
O Dieuwertgen Pietersdr. en W Pieter Cooren, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot, belast met 10 st per jr tbv de St Janskerk dezer stede, voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
238. 03-12-1718. Arie Crijnenz. van Dijk wonende alhier verkoopt Dirk van Claveren wonende onder
de Ketel een huis en erf gelegen op het Hooft, belend Z het huis van Cornelis Blaas en Jacob van der
Beecq en N de Frankenlandse weg, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz.
Blaas en Van der Beecq, voor 450 gld in gereed geld ontvangen.
238v. 03-12-1718. Leendert Maatleen raad en regerend schepen dezer stede is schuldig aan Cornelis
Frankenz. van der Velden wonende Oud Mathensse, tezamen testamentaire voogden over de nagelaten
kinderen van Pieter Hodenpijl verkopen in die kwaliteit Cornelis Blaas en Jacob van der Beecq een
woonhuis en erf met een branderij en pakhuis daar nevens, varkenskotten en tuin daar achter, de
branderij voorzien van twee rouw en een distilleerketel en alle verdere gereedschappen volgens de
inventaris, gelegen annex en achter de andere op het Hooft, belend Z voor Harmen Gerritsz. en achter
Cornelis Arentsz. en N voor Arie Crijnenz. en achter met een vrije eigen gang uitkomende aan de
Frankenlandse watering tegen het erf gekocht door Dirk van Claveren, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Frankenlandse watering, voor 7500 gld in gereed geld ontvangen.
239. 03-12-1738. De voorsz. Leendert Maatleen en Cornelis Frankenz. van der Velden verkopen nog in
haar voorsz. kwaliteit aan Dirk van Claveren wonende onder de Kethel een paardenstal of koestal met
tuin en erf daarachter, gelegen achter het Hooft in de Frankenlandse weg, belend W de Frankenlandse
watering en O zekere gang, strekkende voor van de Frankenlandse weg tot achter aan het erf van
Cornelis (Blaas) en Jacob van der Beecq, voor 1050 gld in gereed geld ontvangen.
240. 03-12-1718. Cornelis Blaas en Jacob van der Beecq wonende alhier zijn schuldig aan Adam van
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der Heim raad en oud burgemeester dezer stede 4500 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5%
per jr. Waarborg een woonhuis met branderij hem heden opgedragen. Kanttekening 30-12-1730. Is
vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso van dezelve de volle betaling door Adam van der
Heim op 06-11-1723 getekend en alhier geroyeerd.
241. 03-12-1718. Cornelis Blaas wonende alhier verkoopt Cornelis Frankenz,. van der Velde wonende
Oud Mathenesse een huis en erf gelegen in het Land van Beloften, belend O Huijbrecht Cornelisz. en
W ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Maartgen
Joppendr.. voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
241v. 03-12-1718. Cornelis den Beer oud schepen mitsgaders regent van het weeshuis, Gerard Somhoff
rentmeester van de magistraats en Cristiaan van Gorp regent van de Diaconie-armen dezer stede zo
voor hem zelve als vervangende hun verdere confraters van dezelve huize als alimenterende en
onderhoudende de kinderen van Neeltgen Cornelisdr. Turf in haar leven weduwe van Matheus Backer
verkopen Cornelia Loenderseel weduwe Pieter van der Plaats wonende alhier een huis en erf gelegen
aan de oostzijde van de Nieustraat, belend Z Cornelis van der Mij en N Jan Cromvinger, strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis van Neeltgen Cornelisdr., voor 840 gld in gereed geld
ontvangen.
242v. 03-12-1718. Anna Schoonenburg weduwe van Arie Cornelisz. van Lugtigheijd voor de ene helft
en Josijntgen Schoonenburg meerderjarige JD alsmede Silvester Carrebos en Assuerus Brouwer
tezamen gestelde voogden over Hendrik Schoonenburg, zijnde de voorsz. Josijntgen en Hendrik
Schoonenburg beiden nagelaten kinderen van wijlen Hendrik Schoonenburg voor de andere helft,
verkopen in die kwaliteit Huijbrecht van der Snoek wonende alhier een huis en erf gelegen in de
Gooistraat, belend N Joris Osman en Z Claas Bomert, strekkende voor van de straat tot achter aan het
huis van Jacob Backer, voor 540 gld in gereed geld ontvangen.
243. 03-12-1718. Silvester Carrebos en Assuerus Brouwer in kwaliteit als gestelde voogden over
Hendrik Schoonenburg minderjarige nagelaten zoon van Hendrik Schoonenburg overleden alhier
verkoopt Josijntgen Schoonenburg de helft in zeker huis en erf (waarvan de koopster de wederhelft
toebehoort) gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend N het huis gekocht door Stoffel Voogd
en Z Arie Coppert, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Nicolaas van der Schalk,
voor 350 gld in gereed geld ontvangen.
243v. 03-12-1718. Josijntgen Schoonenburg meerderjarige JD en Silvester Carrebos en Assuarus
Brouwer in kwaliteit als gestelde voogden over Hendrik Schoonenburg zijnde Josijntgen en Hendrik
Schoonenburg kinderen van Hendrik Schoonenburg den ouden verkopen dezelve Silvester Carrebos
een huis en erf gelegen op de Haven, belend O en W de Papenkerk, strekkende voor van de straat tot
achter aan dezelve Papenkerk, voor 350 gld in gereed geld ontvangen.
244v. 03-12-1718. Josijntje Schoonenburg meerderjarige dochter wonende alhier is schuldig aan
Harmen Ariensz. Verlee wonende in de Kethel 600 gld wegens geleend geld te lossen met 50 gld per jr
tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat
haar heden opgedragen. Kanttekening 11-02-1732. Compareerde Izaak van Lugtigheijd en vertoont de
originele rentebrief hebbende in dorso van dezelfde de volle betaling door Jan Arentsz. de Jong in
kwaliteit als executeur van het testament en voogd over de minderjarige erfgenamen van Harmen
Ariensz. Verlee (testament gepasseerd voor nts Jacob van der Werff te Delft op 26-10-1719 en derhalve
alhier geroyeerd.
245. 03-12-1718. Paulus Meesz. wonende alhier is schuldig aan Jan Kenppelhout regerend schepen
dezer stede 200 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg twee huizen en erven
gelegen annex de andere in het Cleijn Groenendal, belend Z ‘s-heren bansloot en N Arei Cool,
strekkende voor van de straat tot achter aan’s-heren bansloot. Kanttekening 05-01-1730. Is vertoond de
originele rentebrief van het capitaal hiernevens vermeld, hebbende in dorso dezelve de volle betaling
door de weduwe van Jan Kneppelhout in darto dezes getekend en alhier geroyeerd.
245v. 05-12-1718. Jan Woutersz Block wonende alhier verkoopt Bartholomeus van Pelt wonende
alhier een huis en erf gelegen aan de Schie, belend W Cornelis Voogd en O een gemene gang,
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strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Voogd, voor 550 gld in gereed geld
ontvan-gen.
246. 10-12-1718. Johannes Sebel klerk ter secretarie te Rotterdam als door de heren van de wet
gestelde curator in de boedel van Jaaltgen Arensdr. weduwe en boedelhoudster van Jacobus van
Geervliet volgens akte van curatele van 02-02-1718 verkoopt in het openbaar bij veiling en afslag
verleden voor schepenen dezer stede van 21 en 22 oktober 1718 aan Stoffel Voogd wonende alhier een
huis en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z Josijntgen Schoonenburg en N de
Overmase steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe Moordregt, voor
1655 in gereed geld ontvangen.
247. 19-12-1718. Jan Woutersz. Block wonende alhier verkoopt Bartholomeus van Pelt wonende alhier
een huis en erf gelegen op het Cleijn Watertje, belend N Jan Bosselaar en Z Cornelis Dirksz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Pieter Gijsen, voor 250 gld in gereed geld
ontvangen.
247v. 10-12-1718. Trijntgen Fransdr. meerderj. ongehuwde dochter wonende alhier enige nagelaten
dochter en erfgename van Frans Christiaansz. verkoopt Arie Dirksz. wonende alhier een huis en erf
gelegen aan de Breestraat, belend W Jan Schipper en O Jan Walraven, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Zijlsloot, voor 80 gld in gereed geld ontvangen.
248. 10-12-1718. Loiurens Dirksz. Cappiteijn voor de ene helft, mitsgaders Cornelis Rochusz. en
Jannetgen Dirksdr. Brand erfgenamen van Neeltgen Dirksdr. Brand voor de andere helft verkopen
tezamen Arie Voogd wonende alhier zeven enkele spinbanen met de baanhuisjes daarop staande en
enig gereedschap daarbij behorende gelegen annex de andere aan de oostzijde van het Broersveld,
belend Z de koper en N Arie Verdoes, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot,
voor 209 gld in gereed geld ontvangen.
249. 10-12-1718. Huijbrecht van der Snoek wonende alhier is schuldig aan Jan Kneppelhout regerend
schepen dezer stede 400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en
erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z Claas Bomert en N Joris Osman, strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob Backer.
249v. 17-12-1718. Daniel Gagesteijn als bij substitutie last hebbende van zijn behuwdmoeder
Maartgen Joppendr. huisvrouw van Jacob Kellenaar (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken
alhier van 02-12-1718) hebbende Maartgen Joppendr. procuratie met de macht van substitutie van haar
man, (procuratie gepasseerd voor de voorsz. nts Jan van Lijken op 25-11-1718) verkoopt Pieter
Versteeven wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend Z Lijsbeth
Pouwels. en N ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeeq, voor 300 gld in
gereed geld ontvangen.
250v. 17-12-1718. Gerrit Obijn gerechtsbode dezer stede als speciale authorisatie hebbende van Jan
Corpershoek op hem verleden op 30-03-1718 op dit verlij vertoond om ter executie te leggen de inhoud
van zeker vonnis met de kostem op 22-01-1718 door de schepenen dezer stede ten voordele van Jan
Corpershoek en tlv Claas Bergwerf gewezen, verkoopt in die kwaliteit aan Jan Corpershoek een huis en
erf (toegekomen hebbende de voorsz. Claas Bergwerf) op 05-11-1718 ten overstaan van de schepenen
dezer stede publiek verkocht, gelegen aan de noordzijde van de Dam , belend W Arie van Waart en O
de weduwe van Pieter Cooren, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de Papekerk,
voor 650 gld in gereed geld ontvangen.
251. 17-12-1718. Pieter Versteeven wonende alhier is schuldig aan Anna Pietersdr. Jongknecht JD
wonende alhier 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf
hem heden opgedragen. Borg Gerrit Versteeven wonende alhier. Kanttekening 20-04-1733. Is vertoond
de originele rentebrief hebbende in dorso de volgende kwitantie Wij ondergetekenden als voogden over
de minderjarige kinderen en erfgenamen van Cornelia Jongknecht weduwe van Jan Kneppelhout welke
Cornelia Jongknecht erfgename was va haar zuster Anna Pietersdr.Jongknecht en is aanbedeeld deze
schuldrentebrief groot 300 gld door Pieter Versteeven tbv Anna Pietersdr.Jongknecht op 17-12-1718
voor schepenen dezer stede gepasseerd, bekenne van het kapitaal in ‘t witte dezes gemeld met de
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verlopen rente voldaan en betaald te zijn en consenterende dat deze ten protocolle geroyeerd wordt.
w.g. Jan Casteleijn en Jan Gordon en overzulks alhier geroyeerd.
252. 19-12-1718. Migiel Lenij zo voor hem zelve als vervangende Jacob van der Wiel tezamen executeurs van het testament en voogden over de minderjarige erfgenamen van Maritgen Jansdr. Mol
weduwe van Lourens van der Wiel verkoopt Migiel van der Minne wonende alhier een huis en erf
gelegen in de Breestraat, belend Z Hendrik van der Schalk en N Jan van der Beeq, strekkende voor van
de straat tot achter in de Zijlsloot, voor 140 gld in gereed geld ontvangen.
252v. 02-01-1719. Cornelis Schouten wonende alhier is schuldig aan Adam van der Heim raad en oud
burgemeester dezer stede 2000 gld wegens geleend geld, te betalen over een jaar tegen een rente van
5% per jr. Waarborg twee huizen en erven met een branderij daarnevens voorzien van drie rouw en een
distilleerketel met alle gereedschappen alsmede nog een mouterij mede met alle gereedschappen
daartoe behorende en twee schuren, tuin en varkenskot alles gelegen annex en achter de andere gelegen
over het St Anna Zusterhuis, belend Z Joris Opmeer en N voor ‘s-heren veste en achter de Bansloot,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 21-04-1736. Is vertoond de
originele rentebrief hebbende in dorso als volgt: Het kapitaal ter somme van 2000 gld aan de andere
zijde vermeld met de interest tot dato dezeos voldaan, consenterende derhalve dat deze ten protocolle
wordt geroyeerd. Actum ‘s-Gravenhage 31-03-1736. w.g. Johan van der Does en overzulks alhier
geroyeerd.
253v. 14-01-1719. Daniel Gagesteijn wonende alhier als lasthebber van Jan Schaap wonende
Amsterdam (procuratie gepasseerd voor nts Jeremias Oxfort te Amsterdam op 19-09-1718) verkoopt
Jan Cromvinger wonende alhier een huis en erf gelegen in het Land van Beloften, belend W Trijntgen
Jansdr. en O Thomas Vermeulen, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Pieter Nobel,
voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
254. 14-01-1719. Ariaantgen Jansdr. Broekhuijsen gehuwd met Pieter van der Stolk wonende Delft als
door de heren van de gerechte van Delft geauthoriseerd en gekwalificeerd tot het opdragen en
tranporteren van het hierna te melden huis volgens de akte van authorisatie van 20-09-1718 verkoopt
Arie Orange wonende alhier een huis en erf gelegen in de Lannge Kerkstraat, belend O Pieter Cool en
W Arie Crabbendam, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 450 gld in
gereed geld ontvangen.
255. 21-01-1719. Gerrit Sam regerend schepen dezer stede verkoopt Jan van der Beeq wonende alhier
1/13e of 2/26e delen in een stenen windkorenmolen genaamd de Zuidmolen met huis, stalling en alles
dat daar verder bij behoort gelegen op het Nieuwerk, belend volgens de oude giftbrieven en andere
bescheiden medebrengende, met conditie dat de koper gehouden is aan het contract tussen de gemene
participanten van de voorsz. molen gepasseerd voor nts Simon Knapperrt alhier van 1717, voor 1100
gld in gereed geld ontvangen.
255v. 21-01-1719. Cornelis van Brederode wonende alhier verkoopt de voorsz. Jan van der Beeq 1/20e
part in een stenen windkorenmolen genaamd de Noordmolen met huis, stalling en al de verdere
toebehoren gelegen aan de Noordvest teijnde de Noordmolenstraat, belend en strekkende volgens de
oude giftbrieven en bescheidein daarvan zijnde en speciaal het contract door de gemene participanten
van de voorsz. molen gemaakt en gesloten op 17-07-1716, waardoor hij zich verbindt te leveren een
ketel voor het gekochte, voor 500 gld in gereed geld ontvangen.
256. 21-01-1719. Judith Gerritsdr. weduwe Dirk Huijkerman wonende alhier verkoopt Migiel van der
Minne wonende alhier een huis en erf gelegen achter de Teerstooff, belend O Bastiaan Nooteboom en
W de erfgenamen van Jacob van der Linden, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van
Adriaan van den Berg, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
256v. 28-01-1719. Jacob van Wijlick secretaris dezer stede als lasthebber van zijn moeder Catharina
Blaeu weduwe Harmen van Wijlick raad en burgemeester dezer stede (procuratie gepasseerd voor nts
Simon Knappert alhier op 08-01-1717 verkoopt Migiel Knoop wonende alhier een huis en erf gelegen
aan de westzijde van de Lange Achterweg, belend Z Aagjen Stoppelaar en N Arie Cornelisz. Cool,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis en erf van niet ingevuld, voor 85 gld in gereed geld
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ontvangen.
257. 28-01-1719. Doorverkoop aan Adriaan van den Berg wonende alhier voor 100 gld in gereed geld
ontvangen.
257v. 28-01-1719. Jan Abrahamsz. wonende alhier is schuldig aan Simon Ploij wonende alhier 100 gld
wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in het Groot
Groenendal, belend O Leendert Cornelisz. en W Neeltgen Simonsdr., strekkende voor van de straat tot
achter aan de banen van het Groot Groenendal. Kanttekening 11-07-1740. Is vertoond de originele
rentebrief hier nevens vermeld hebbende in dorso van deselve de volgende kwitantie: Ik
ondergetekende Geertruijd Strang weduwe en universele erfgename van haar overleden man Simon
Ploij volgens testament verleden op 14-11-1710 voor nts Adriaan van der Meer alhier, bekende van het
kapitaal en interest van die in het witte dezes gemeld, ten volle betaald en voldaan te zijn en verzoek
deze tem protocolle te royeren. Schiedam 09-07-1740. wg. merk van Geertruijd Strang. Lager stond mij
present Maarten Penning Isaacksz. nts publiek en overzulks alhier geroyeerd.
258. 04-02-1719. Annetgen Dirksdr. weduwe Bastiaan Pietersz. wonende Delfshaven verkoopt
Trijntgen Cornelisdr. gehuwd met Cornelis Kunst wonende alhier een huis en erf gelegen in het Groot
Groenendal of teijnden zeker steegje in het Broersveld, belend N niet ingevuld en Z de banen van het
Groenendal, strekkende voor van het steegje tot achter aan het baanhuisje van Dirk Brouwer, voor 116
gld in gereed geld ontvangen.
258v. 04-02-1719. Pieter Schouhamer wonende alhier verkoopt Neeltgen Jansdr. van Wijck weduwe
Roeland Boukamp (Hendriksz.) wonende alhier een huis en erf gelegen achter de Oostnolenstraat,
belend O de weduwe van Claas Pietersz. van der Keij en W Maartgen Cornelisdr. weduwe, strekkende
voor van de straat tot achter aan het erf van de koopster, voor 350 gld in gereed geld ontvangen.
259. 04-02-1719. Migiel van der Minne wonende in het Proveniershuis dezer stede verkoopt de voorsz.
Neeltgen Jansdr. van Wijck een huis en erf gelegen achter de Teerstooff, belend O Bastiaan Noteboom
en W Pieter van der Linden, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de kooopster, voor
150 gld in gereed geld ontvangen.
260. 04-02-1719. Neeltgen Jansdr, van Wijck weduwe Roeland Boukamp is schuldig aan Hendrik
Bosschaart oud schepen dezer stede 500 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr.
Waarborg twee huizen en erven haar op heden opgedragen, het ene gelegen achter de Oostnolenstraat
en het andere bij de Teerstooff. Kanttekening 22-04-1743. Is vertoond de originele rentebrief hier
nevens vermeld hebbende in dorso van dezelve de volle betaling daarvan door Bosschaart op 12-041743 getekend en overzulks alhier geroyeerd.
260v. 11-02-1719. Cornelis de Beer oud schepen dezer stede mitsgaders regent van het weeshuis,
Gerard Somhoff rentmeester van de magistraats en Daniel Semelaar regent van de diaconie armen dezer
stede voor haar zelven als vervangende haar verder confraters regenten van de zelfde huizen als
alimenterende de kinderen van Lodewijk Loover verkopen Cornelis Cool een huis en erf gelegen aan de
oostzijde van de Gooistraat, belend N Jacob van Gent en Z Adruaan van der Berg, strekkende voor van
de straat tot achter aan de Roosbeeq, voor 140 gld in gereed geld ontvangen.
261. 11-02-1719. Anthonie Nobel zoon en mede-erfgenaam van Pieter Nobel als bij schifting van de
boedel dit navolgende huis te beurt gevallen volgens akte van scheiding op 18-05-1717 voor nts Jan
van Lijken alhier verkoopt Aaltgen Hendriksdr. weduwe van Jacob Abrahamsz. wonende alhier een
huis en erf gelegen aan de Lange Kerkstraat, belend O Jan Cornelisz. en W Dirk Orburg, strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot uitkomende met een gemene uitgang in de Schotse
poort, voor 545 gld in gereed geld ontvangen.
262. 11-02-1719. De voorsz. Aaltgen Hendriksdr. verkoopt hetzelfde huis en erf aan Cornelis Cool
wonende alhier voor 500 gld in gereed geld ontvangen.
262v. 11-02-1719. Cornelis van Hameren wonende onder Capelle aan den IJssel en Dirk van Castiliën
wonende alhier als lasthebber van Willem Staats wonende op het Hooft (procuratie gepasseerd voor nts
Jan van Lijken alhier op 09-11-1718) verkopen Pieter Prins wonende alhier een huis en erf gelegen op
het Hooft, belend N Maartgen van Wieringen en Z het stadsland, strekkende voor van de straat tot
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achter aan de Buitenhaven, voor 780? gld in gereed geld ontvangen.
263. 11-02-1719. Cornelis Cool wonende alhier is schuldig aan Leendert Maatleen raad en regerend
schepen dezer stede 350 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en
erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend N Jacob van Gent en Z Adriaan van den Berg,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeeq en nog een huis en erf gelegen in de Lange
Kerkstraat, belend O Dammis van Bree en W de Schotse poort, strekkende voor van de straat tot achter
aan Aagjen Stoppelaar. Kanttekening 11-09-1723. Compareerde Cornelis Cool en vertoonde de
originele rentebrief van het kapitaal hiernevens vermeld hebbende in dorso de vole betaling door Joian
van der Heuvell als lasthebber van Leendert Maatleen getekend en alhier geroyeerd.
263v. 11-02-1719. De voorsz. Cornelis Cool is schuldig aan Pieter Schouhamer wonende alhier 500 gld
wegens geleend geld te lossen met 100 gld per j tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis
gelegen in de Lange Kerkstraar, belend O Jan Cornelisz. en W Dirk Orange, strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 08-07-1720. Compareerde Cornelis Cool en
vertoonde de originele rentebrief van het kapitaal hiernevens genoemd hebbende in dorso van deselve
de volle betaling getekend en overzulks alhier geroyeerd.
264v. 17-02-1719. Jacob Pietersz. van der Meer gehuwd met Anna de Gruijter die een nagelaten
dochter en erfgename is van Jan Jansz. de Gruijter verkoopt Adriaan van den Berg wonende alhier twee
huizen en erven annex de andere gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend N de weduwe van
Jan de Ruijter en Z Willem Marcusz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
Ariaantgen Dirksdr. de Gilde, belast met 24 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 1000 gld
boven de belasting in gereed geld ontvangen.
265. 18-02-1719. Dirk Cornelisz. van Velde gehuwd met Maritgen van der Werff te voren weduwe en
erfgename van Dirk Pietersz. Bijl is schuldig aan Pieter van der Werve wonende Rotterdam 1000 gld
wegens geleend geld, te lossen met 100 gld per jr tegen een rente van 3% per jr. Waarborg een huis en
erf met koestal en boomgaard daar achter gelegen op het Nieuwerk, belend Z Pieter Leeuwenschild en
N Cornelis van Meulanen, strekkende voor van de straat of het Nieuwerk tot achter aan de Nieuwe
Haven. Kanttekening 09-05-1730. Is vertoond de originele rentebrief van het kapitaal hiernevens
vermeld, hebbende in dorso van deselve als volgt: Ik ondergetekende Jan Hogendoorn als gehuwd
hebbende Liedewij Bijl mede erfgename van haar oom Pieter van der Werff in die kwaliteit aan mij
ondergeschreschrevene zijn aangehuwde dochter heeft in de schuld- of custingbrief in het witte dezer
gemeld, volgens acte van acheiding op 13-03-1730 voor Herbert van der Mij notaris te Rotterdam
gepasseerd, bekenne van de helft der schuldbrief of custingbrief zo van het kapitaal als verlopen rente
voldaann te zijnm, consenterende te worden geroyeerd. 28-05-1731 Is wijder vertoond de voorsz. akte
van scheiding waarbij de wederhelft van de schuldbrief aan Dirk van Velsen gehuwd me Maria van der
Werff zijnde de comparant hiernevens vermeld is aanbedeeld en overzulks de nevenstaande rentebrief
alhier ten volle geroyeerd of doorsneden..
266. 04-03-1719. Leendert Maatleen raad en regerend schepen dezer stede en Stoffel Voogd gehuwd
met Ariaantgen Maatleen, tezamen kinderen en erfgenamen van Leendert Maatleen den Ouden
verkopen tezamen Migiel van der Minne wonende alhier een huis en erf gelegen in de Crepelstraat,
belend N de verkopers en Z Tobias van der Linden, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf
van de verkopers, voor 305 gld in gereed geld ontvangen.
266v. 18-03-1719. Francoijs de Walsche wonende onder Hoogenban verkoopt Wilem van der Bruggen
wonende aldaar en waarvoor zijn vader Arie van der Bruggen in deze de gift is ontvangende van een
huis en erf gelegen op de Markt aan de oostzijde van de Boterstraat, belend N Huijbrecht van den Berg
en Z Jan Favrij, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Schorrenberg, voor 1100
gld in gereed geld ontvangen.
267. 18-05-1719. Maartgen Jacobsdr. weduwe David Cornelisz. wonende alhier is schuldig aan
Leendert Maatleen raad en regerend schepen dezer stede 200 gld
wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een
huis en erf gelegen aan de oostzijde van het Broersveld, belend N
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Cornelis Bibouw en Z Arie Buijtewech, strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.. Kanttekening 17-12-1732. Is
vertoond de originele rentebrief van het kapitaal hier nevens gemeld
hebbende in dorso van deselve de volle betaling. Luijtgen Maatleen
in kwaliteit als prcuratie hebbende van Belia Hodenpijl weduwe
Leendert Maatleen gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier van
14-02-1729 en zuilks alhier geroyeerd.
267v. 18-03-1719. Arie Maartensz. Schieveen wonende alhier is schuldig aan Hester Anton weduwe
Hendrik van Meijere wonende Rotterdam 500 gld wegens geleend geld te lossen met 100 gld per jr,
tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Schie aan de Coningstraat,
belend O Jacobus Nolet en W Rutger van Wijck, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Doelsloot. Kantekening 04-05- 1731.Is vertoond de originele rentebrief hier nevens gemeld hebbende
in dorso van deselve de volle betaling door Abraham van Ras als bij scheiding op 01-06-1728 voor nts
Jacobus de Bergh te Rotterdam gepasseerd hem aanbedeeld en op 04-05-1731 getekend en overzulks
alhier geroyeerd.
268b. 25-03-1719. Arnoldus de Gulicker nts te Rotterdam als lasthebber van Wolff Abraham baron van
Gersdorff gehuwd met Anna van der Linden en voor zoveel nodig van Anna van der Linden die een
nagelaten dochter was en voor de helft mede erfgename ab intestato van Anna van der Wolff in haar
leven weduwe en boedelhoudster van Mr Johan van der Linden president schepen van Rotterdam als bij
scheiding en deling dit navolgende te beurt gevallen volgens getekende akte van 13-04-1704 voor nts
Johannes Zillich te den Haag van 12-03-1719 verkoopt in die kwaliteit aan Lambrecht en Simon
Claasz. Verboom wonende Overschie een huis en erf met boomgaard daar achter gelegen op het Hooft,
belend Z de verkoper en N voor Cornelis van Zanten en achter Willem Staats, strekkende voor van de
straat tot achter aan de Frankenlandse watering, voor 1300 gld te betalen met 400 gld gereed en 900 gld
behoudt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte, tegen een rente van 3% per jr, te
lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 30-04-1722 compareerde Lambrecht Verboom vertoont de
originele rentebrief van het kapitaal hier nevens gemeld hebbende in doso van deselve de volle betaling
door Anna van der Linden weduwe Gersdorff getekend en overzulks alhier geroyeerd.
270. 25-03-1719. Hendrina Heemskerk gehuwd met Jan Wijnen als procuratie hebbende van Engelina
Onklaar weduwe van kapitein Gerrit Heemskerk wonende alhier (procuratie gepasseerd van nts Jan van
Lijken alhier op 24-03-1719 verkoopt Jan van der Beeq makelaar wonende alhier een tuin, tuinhuis en
erf gelegen op het Nieuwerk, belend Z Jacob Boogaard en N Claas Bernouw, strekkende voor van de
straat tot achter aan de Binnenhaven, voor 1160 gld in gereed geld ontvangen.
Vamaf pagina 270v is gebruik gemaalt van de door het archief gemaakte fiches. aangezien het originele
deel niet meer raadpleegbaar was door inktrot en geheel moet worden gerestaureerd.
270v. 25-03-1719. Dirkje Arentsdr. (Burgwal) weduwe van Hendrik Bloemendaal verkoopt Dirk
Opmeer wonende alhier een huis en erf met een branderij daar achter voorzien met een rouw en een
distilleerketel en alle de verdere gereedschappen volgens de imventaris daarvan zijnde gelegen aan de
westzijde van de Gooistraat, belend Z voor Jacob Crijnenz. Cats en achter Annetgen de Bree en N
Jacob de Larreij, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Haven, belast met een
schepen schuldbrief van 3000 gld tegen een rente van 5% per jr te lossen met 500 gld per jr.
Kanttekening de rentebrief in deze gemeld is geroyeerd als op folio 22 hier voor is te zien.
271v. 01-04-1719. Willebrand Cleijpoot wonende alhier verkoopt zijn schoonzoon Willem de Jong
wonende alhier een huis en erf met een branderij daar achter voorzien met een rouw en een
distilleerketel en alle verdere gereedschappen volgens de inventaris daarvan zijnde gelegen aan de
Gooistraat, belend O Willem Visser en W ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan
het huis van Nicolaas van der Schel en nog een pakhuis en erf gelegen voor de Raam, belend O Pieter
Screvelsz. en W Jan Billig, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Willem Broek, voor
2500 gld, welke koper onder zich behoudt onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van
3 ½ % per jr te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 08-05-1728. Deze rentebrief is geroyeerd 08-
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05-1738 op het transport zie protocol nr 33 (= deel 358) folio 236.
272v. 01-04-1719. Leendert Maatleen raad en regerend schepen dezer stede voor hem zelve en
vervangende Cornelis Frankenz. tezamen testamentaire voogden over de minderjarige kinderen en
erfgenamen van Pieter Hodenpijl verkoopt Cornelis van Santen de helft van een huis en erf daarvan
koper de wederhelft bezit gelegen op het Hooft, belend N de weduwe van Jan Jillisz. en Z Arie
Arentsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Frankenlandse watering, voor 155 gld in
gereed geld ontvangen.
273. 29-04-1719. Hercules Peekstock wonende alhier verkoopt Jan Pietersz. Schieveen wonende alhier
een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend N de stadsgang en Z Claasgen Jansdr. de Jong,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
273v. 06-05-1719.Gerrit Sam regerend schepen dezer stede verkoopt Cornelis Cornelisz. Spieringshoek
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Lange Achterweg, belend Z Aachgen
Stoppelaars en N Simon Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeeq, voor 550
gld te betalen met 250 gld gereed en 300 gld behoudt de koper onder zich onder speciaal verband van
het gekochte tegen een rente van 5% per jr. Kantekening 20-02-1727. Is aan mij ondergetekende (A.
Koemans secretaris) vertoond de originele rentebrief van het kapitaal hier neevens vermeld, hebbende
in dorso de volle betaling door Johanna Hodenpijl weduwe Gerrit Sam getekend in dato 12-02-1722 en
zulks alhier geroyeerd op 28-02-1727.
274. 06-05-1719. Migiel van der Minne wonende in het Proveniershuis dezer stede verkoop Cornelis
Arentsz. Blom wonende alhier een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend Z Jan Beeq en N
Hendrik van der Schalk, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 245 gld in
gereed geld ontvangen.
275. 06-05-1719. Hendrik Semelaar wonende alhier verkoopt Arie Crabbendam wonende alhier zeker
gedeelte van een pakhuis en erf gelegen op de Haven, belend W Dominicus Doom en O der Elsensteeg,
strekkende voor van de straat ter lengte van omstreeks 59 voet tot aan de wangen van het erf van de
plaats van de verkoper en dan nog een srukje erf van de plaats van de verkoper, lang 4 voet 4 duim en
breed 13 voeten, voor 1200 gld in gereed geld ontvangen.
275v. 06-05-1719. Louris Dircksz. Cappiteijn wonende alhier verkoopt Jan Hendriksz. Lamot?
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend Z de verkoper en N
Jan Cornelisz. van der Hoeve, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, met
conditie dat de verkoper altoos zal hebben een vrije uit- en ingang voor twee dubbelde spinbanen door
de gang van het verkochte, voor 370 gld in gereed geld ontvangen.
276. 06-05-1719. Mercelis van Drongelen zoon enige erfgenaam ab intestasto van zijn moeder
Jannetgen Braams weduwe Jacobus van Drongelen verkoopt Elias van Alderwegen wonende alhier een
huis en erf gelegen aan de westzijde van de Nieustraat, belend Z Catharina van Boshuijsen en N Fijtgen
Opmeer, strekkende voor van de straat tpt achter aan het huis van de voorsz. Catharina van Boshuijsen,
voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
276v. 06-05-1719. Jacob Ben van Boshuijsen commies ter recherche in de stad Grave als door de heren
van de wet dezer stede geassumeerd tot mede-voogd over de kinderen van Josina van Boshuijsen in
haar leven huisvrouw van Johannes Verlugt jegenwoordig uitlandig en nog geauthoriseerd om
gedurende de uitlandigheid van de voorsz. Johannes Verlugt deszelfs recht waar te nemen volgens de
acte van authorisatie van 19-12-1718 verkoopt Jan van der Post wonende alhier een huis en erf gelegen
aan de zuidzijde van de Dam, belend W de weduwe van Johannes Coper en O Johannes Badon,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Overmase steeg en met alle condities, vrijdommen en
servituten als hetzelve is hebbende, speciaal volgens contract tussen de voorsz. Badon ter eenre en de
voorsz. Verlugt ter andere zijde gemaakt, belast met een schepen schuldbrief van 400 gld tegen een
rente van 4% per jr van 23-05-1716, die Arie Cappiteijn daarop sprekende heeft, voor 840 gld boven de
belasting in gereed geld ontvangen.
277v. 06-05-1719. Dirk van der Linden wonende alhier zoon en mede erfgenaam van Jacob Jacobsz.
van der Linden als bij scheiding en deling van de boedel het navolgende huis te beurt gevallen volgens
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akte gepasseerd voor nts Adriaan de Ruijter alhier van 11-11-1718 verkoopt Rochus Dircksz. Brand
wonende alhier een huis en erf gelegen voor de Raam of Noordmolenstraat, belend Z Beeltgen Broek
en N Daniel Danenz., strekkende voor van de straat tot achter aan ´s-heren bansloot, voor 410 gld in
gereed geld ontvangen.
278. 06-05-1719. De voorsz. Dirk van der Linden in zijn vootsz. kwaliteit verkoopt Huijbrecht
Metternich wonende alhier een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend N Arie Maartensz.
en Z Pieter Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ´s-heren bansloot, voor 265 gld in
gereed geld ontvangen.
278v.06-05-1719. De voorsz. Dirck van der Linden in kwaliteit voorsz. verkoopt Maarten Duijfhuijsen
wonende alhier een huis en erf gelegen in de Raamsteeg, belend O Hendrik Steenman en W de koper,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de koper, voor 265 gld in gereed geld ontvangen.
279. 06-05-1719. De voorsz. Dirk van der Linden verkoopt in zijn voorsz. kwaliteit Maarten
Duijfhuijsen een huis en erf gelegen bewesten het voorgaande in de Raamsteeg, belend O de koper zelf
en W de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de koper, voor 225 gld in
gereed geld ontvangen.
279v. 06-05-1719. Jacob van der Linden wonende Rotterdam zoon en mede-erfgenaam van zijn vader
Jacob Jacobsz. van der Linden als bij scheiding van de boedel dit navolgende huis te beurt gevallen
volgens de akte van scheiding gepasseerd voor nts Adriaan de Ruijter op 11-12-1718 verkoopt in die
kwaliteit Adriaan van den Berg wonende alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de
Boterstraat op de Beestenmarkt, belend W Maria Jochemsdr. en O Johannes van Berkel, strekkende
voor van de straat tot achter aan het oude Manhuis, voor 690 gld in gereed geld ontvangen.
280.
06-05-1719. De voorsz. Jacob van der Linden verkoopt nog in zijn voorsz. kwaliteit aan Frans
Goutswaard wonende alhier een huis en erf gelegen op het Kerkhof, belend N het Kerkhuis en Z
Neeltgen Willemsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Jochem de Vos, voor 265
gld in gereed geld ontvangen.
281. 06-05-1719. Maria Besemer weduiwe van Jacob de Sterke, Mr Hendrik van Rosevelt secretaris
van de weeskamer te Rotterdam gehuwd met Eremina de Reuk die een dochter is van wijllen Helena
Besemer, mitsgaders Philips van der Hoeven oud schepen der stede Rotterdam als door de heren van de
wet van die stad aangestelde voogd over zijn twee minderjarige zonen verwekt bij Aletta de Reuk die in
haar leven mede een dochter was van Helena Besemer, tezamen erfgenamen van Catharina Besemer,
meerderjarige ongehuwde dochter gewoond hebbende en overleden binnen dezer stede volgens haar
testament gepasseerd vor nts Philips Basteels te Rotterdam van 04-07-1679 verkopen in die kwaliteit
aan Vroutje Hartig een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z een gemene
gang en N Mathijs van Schaak, strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz. Mathijs van
Schaak, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
281v. 06-05-1719. Jacob van der Touw wonende alhier verkoopt Annetgen Cornelisdr. weduwe van
Willem Vermeulen wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Noordmolenstraat, belend Z Jan
Jorisz. van Sevenhuiijsen en N Jacob Leendertsz. Backer, strekkende voor van de straat tot achter aan
‘s-heren bansloot, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
282. 06-05-1719. Jan van der Post wonende alhier verkoopt Barent Schouten wonende alhier een huis
en erf gelegen voor de Raam of Noordmolenstraat, belend O Claas Post en W Jannetgen Amen,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met een schepen schuldbrief van
200 gld tegen een rente van 4% per jr tbv Aarnout Oortman, voor 350 gld boven de belasting in gereed
geld ontvangen.
282v. 06-05-1719. Frans Goutswaard wonende alhier is schuldig aan Catharina Schellinger weduwe
wonende alhier 400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg twee huizen en
erven annex de andere gelegen in de Korte Kerkstraat, belend O Paschina Hovelings en W Jan
Schorrenberg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huisje of erf van de weduwe Van
Vollenhoven, alsmede nog een huis en erf hem heden opgedragen gelegen op het Kerkhof.
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Kanttekening 02-05-1722. Frans Goutswaard vertoont de originele rentebrief van het kapitaal
hiernevens gemeld, hebbende in dorso van dezelve de volle betaling getekend en overzulks geroyeerd.
283v. 06-05-1719. Huijbrecht Metternich wonende alhier is schuldig aan Cornelis Penning oud
schepen dezer stede 150 gld wegens geleend geld, te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 4%
per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend N Arie Maartensz. en Z Pieter
Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
284. 13-05-1719. Catharina de Bode weduwe en erfgename van Hendrik Steenman wonende alhier
verkoopt Cornelis Verdoes mede wonende alhier een huis en erf zijnde van ouds een herberg genaamd
de Boot gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend O de weduwe van Leendert Hartig en W voor
Aldert de Jager en achter de erfgenamen van Harmen Wijbelaar, strekkende voor van de straat tot
achter aan de straat van de Haven toe, voor 4600 gld te betalen met 600 gld gereed en 4000 gld behoudt
de schuldenaar onder zich tegen een rente van 4% per jr te lossen met 200 gld per jr. Kanttekening 1510-1728. Compareerde Jan van der Beek en vertoonde de originele rentebrief van het capitaal
hiernevens gemeld hebbende in dorso van dezelve de volle betaling door Catharina Bode weduwe
wijlen Hendrik Steenman in dato dezes getekend en overzulks alhier geroyeerd.
285. 13-05-1719. Claas Ploij wonende Rotterdam enige nagelaten zoon en erfgenaam van zijn vader
Abraham Meesz. Ploij verkoopt Mercelis van Drongelen wonende alhier een huis en erf gelegen aan de
oostzijde van de Haven, belend N ‘s-heren steeg en Z Jan van Lijken, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van de voorsz. Jan van Lijken voor 950 gld, waarvan 450 gld gereed en 500 gld
behoudt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr.
Kanttekening 27-01-1764. Is vertoond de originele rentebrief van het kapitaal hiernevens vermeld
hebbende in dorso als volgt: Wij ondergetekenden dochters en erfgenamen van Claas Ploij bekennen
van de inhoud van deze brief voldaan en betaald te zijn en verzoeken royement. 17-05-1757. w.g.
Maria Plooij en Jannetgen Plooij en overzulks geroyeerd.
285v. 13-05-1719. Daniel Romeijn wonende alhier verkoopt Abraham Romeijn wonende alhier een
huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend Z Ariaantgen Pietersdr. en N Cornelis
Huijbrechtsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voot 300 gld in gereed
geld ontvangen.
286. 13-05-1719. Leendert Fransz. Rodenburg voor 1/5e part, Jan Fransz. Rodenburg voor 1/5e part,
mitsgaders nog dezelfde Leendert en Jan Rodenburg tezamen testamentaire voogden over de kinderen
van Willem en Jacob Fransz. Rodeburg mede ieder voor 1/5e part, tezamen kinderen, kleinkinderen en
erfgenamen benevens Claas van der Spit gehuwd met Ariaantjgen Rodenburg, van Belitgen Willemsdr.
in haar leven weduwe van Frans Rodenburg verkopen in die kwaliteit aan de voorsz. Claas van der Spit
4/5e parten van een huis en erf met een stal daar nevens, waarvan de koper 1/5e part toekomt als
erfgenaam, gelegen aan de westzijde van de Breestraat annex de andere, belend Z Gerrit Teutelaar en N
Engebrecht Fransz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 400 gld in gereed
geld ontvangen.
287. 13-05-1719. Neeltgen Juijst bejaarde ongehuwde dochter wonende alhier verkoopt Gerrit de Wit
wonende alhier een huis en erf gelegen op de Markt ter zijden het raadhuis dezer stede, belend O
Johannes van Berkel en W Jacob Jansz. Vermeij, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis
vam de weduwe van Van Vollenhoven en achter uitkomende met een gemene vrije uitgang over de
Waag, belast met twee rentebrieven als een van 21 st tbv het Gasthuis dezer stede en 7 st 8 p? tbv de St
Jans Kerk dezer stede en daarenboven voor 1200 gld te betalen met 600 gld gereed en de resterende
600 gld behoudt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4%
per jr.
287v. 13-05-1719. Jan Willemsz. wonende alhier verkoopt Dirk Orange wonende alhier een huis en erf
gelegen aan de Lange Kerkstraat, belend O Cornelis Cool en W Pieter Cool, strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
288v. 13-05-1719. Huijbertus Kerbregt wonende alhier verkoopt Cornelis van Duijn wonende alhier
een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend O Jan van der Beeq en W Geertgen
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Maartensdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Haven toe, belast met 20 st
per jr tbv het St Jacobs Gasthuis dezer stede, voor 1100 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
289. 13-05-1719. Cornelis Blaas wonende alhier vekoopt Huijbrecht van Schaik wonende alhier een
huis en erf gelegen aan de Lange Kerkstraat, belend O Jan Kneppelhout en W Jan Frankenz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 1550 gld in gereed geld ontvangen.
289v. 13-05-1719. Bastiaan van Loon wonende alhier gehuwd met Lena Vink die een enige dochter en
erfgename is van Aaltgen Harmensdr. Benning weduwe de Vink verkoopt Margrietha de Swart
weduwe Maarten de Cocq als moeder-voogdes en mitsgaders voor rekening van haar minderjarige zoon
Cornelis de Cocq en voor zoveel nodig Cornelis de Cocq zelf een huis en erf gelegen op de Haven,
belend O Arie Rochusz. en W Arie Dura, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
Willem Gijsenburg en hebbende een vrije uit-en ingang door zekere gang ter zijden het huis, voor 900
gld in gereed geld ontvangen.
290. 13-05-1719. Claasgen Jansdr. de Jong lest weduwe van Lodewijk Maas wonende onder
Poortugaal verkoopt Pieter de Sjardeijn wonende alhier een huis en erf gelegen voor de Raam of in de
Noord molenstraat, belend O Ariaantgen Broek en W Jan Montfoort, strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot, voor 325 gld in gereed geld ontvangen.
290v. 13-05-1719. Daniel Gagesteijn wonende alhier verkoopt Gerrit vasn der Burg wonende alhier
een huis en erf gelegen in de Gooistraat. belend N Jacob Meerman en Z Jan de Gruijter, strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Meerman en uitkomende met een gemene gang
op de Haven, belast met een schepen schuldbrief van 400 gld tegen een rente van 5% per jr van 03-051710 tbv Jan Ariensz. Buijrveld, voor 600 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen..
291. 13-05-1719. Adriaan van der Burg wonende alhier verkoopt Gerrit Obijn gerechtsbode twee
huizen en erven gelegen annex de andere aan de oostzijde van de Gooistraat, belend N de weduwe van
Jan N en Z Willem Maartensz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Ariaantgen
Dirksdr. de Gilde, belast met een rente van 24 st per kr tbv de Kerk dezer stede, vioor 1000 gld boven
de belasting in gereed geld ontvangen.
291v. 13-05-1719. Levina Pietersdr. (Borgert) weduwe Willem Keijser en Jan Keijser beidem wonende
alhier zijn schuldig aan het St Anthonius of Arbeiders gilde 700 gld tegen een rente van 4% per jr.
Waarborg door Levina Pietersdr. met een huis en erf gelegen aan de Nieustraat, belend Z Pierre
Vautravers en N een gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Joris
Boogaert en nog de voorsz. Jan Keijser met een huis en erf op de Nieustraat, belend Z het huis van de
weduwe de Ruijter en N en nog een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend W Arie
Calff. Kanttekening 31-03-1728. Is aan mij ondergetekende (=A. Koemans) vertoond zekere akte annex
de originele rentebrief van het capitaal hier nevens geroerd gepasseerd door de regenten van het St
Anthonius of Arbeidersgilde voor nts Simon Kanppert op 27-06-1727, waarbij hij bekende van de
inhoud van nevenstaande rentebrief te zijn voldaan en betaald en consenterende dat dezelve ten
protocolle werd geroyeerd en de huizen uit het verband ontslagen. Actum 31-03-1727?. (Akte 27-041727 nts Simon Knappert. Claas Ploij, Jacobus van Oosten, Dirk Weraad en Maarten den Helt tezamen
hioofcdlieden van hett St Anthonius of Arbeidersgilde verklaren dat Levina Pietersdr. weduwe Willem
Keijser en Jan Keijser alsnu overleden tbv het St Anthoniusgilde op 13-05-1719 voor schepenen dezer
stede hadden gepasseerd een schuldbrief van 700 gld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg door
Levina een huis en erf op de Nieustraat en door Jan Keijser een huis en erf op de Nieustraat en nog een
huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend en strekkende zoals in de schepenakte
vermeld. De schuldbrief is afgelost door de regenten van het weeshuis, daar een kind van Jan Keijser is
opgenomen).
292v. 13-05-1719. Cornelis van Duijn wonende alhier is schuldig aan Leendert Maatleen raad en oud
schepen dezer stede en Cornelis Frankenz. van der Velde als testamentaire voogden over de nagelaten
kinderen van Pieter Hodenpijl 800 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg
een huis en erf hem heden opgedragen gelegen aan de zuidzijde van de Dam belend O Jan van der
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Beeq en W Geertgen Maartensdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van de Haven
toe.
293. 13-05-1719. Pieter de Sjardijn wonende alhier is schuldig aan Adriaan van den Berg wonende
alhier 300 gld wegens geleend geld te lossen met 100 gld per jr tegen een rente van 5% per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen voor de Raam hem heden opgedragen.
293v. ?-5-1719. Jan Maartensz. Bos en Ariaantgen Palesteijn echtelieden wonende alhier zijn schuldig
aan Carel Bosschaart oud burgemeester en raad dezer stede 4000 gld wegens cassering van een
notarieele obligatie van 3500 gld door het echtpaar onder borgtocht van nu wijlen Hilletgen Rodenrijs
op 17-10-1716 voor nts Simon Knappert alhier verleden tbv Carel Bosschaart en nog 500 gld wegens
geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg zeker woonhuis en erf met een branderij
daarnevens en een varkenskot daar achter, zijnde de branderij voorzien van twee rouw en een
distilleerketel staande op het Hooft, belend Z Arie Bosschaart en N onleesbaar, strekkende voor van de
straat tot achter de goot welke ten halve het dijkje ligt.
295. 20-05-1719. Dirk van der Valk kapitein van de burgerij dezer stede voor hem zelve en
vervangende zijn broer Jacob van der Valk tezamen executeurs van het testament en voogden over de
minderjarige erfgenamen van Ariaantgen Jansdr,. van Baartwijkheul in haar leven ongehuwde dochter
gewoond hebbende en overleden alhier verkoopt Neeltgen van der Valk weduwe Mattheus Lathouwer,
waarvoor haar zoon Johannes Lathouweer de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen in de
Raam, belend O Leendert de Munnik en aan de westzijde de respectieve armen kamers, strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 725 gld in gereed geld ontvangen.
295v. 27-05-1719. Huijbrecht van Schaik mr timmerman wonende alhier is schuldig aan Cornelis den
Beer regerend schepen dezer stede 1400 gld wegens gereed geld tegen een rente van 4½ % per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Jan Kneppelhout en W Jan Frankenz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening Is vertoond de
originele rentebrief van het capitaal hier nevens vermeld hebbende in dorso van deselve als volgt: Alzo
op 04-0-5-1743 het huis en erf breeder in het witte dezer vermeld is verkocht aan Claas Rodenburg
welke van de rentebrief ter somme van 1400 gld bij de verkoop tot zijn laste genomen heeft 800 gld
verklare ik ondergetekende als enig erfgenaam van Cornelis den Beer, dienvolgende op het tweede huis
gelegen in de Boterstraat mede breder in het witte dezer gemeld, komende de resterende 600 gld welke
ten protocollle zal worden genoteerd. Actum mei 1743 get. Martinus den Beer. Alzoo het voorsz.
tweede huis in de Boterstraat is verkocht aan Jan Hendricksz. stierman voor 500 gld onder conditie dat
de koper van de 600 gld 400 gld tot zijn laste neemt en de overige 100 gld aan de verkoper zou betalen
en zo verklare ik ondergetekende in opgemelde zaak zulks te accepteren ten opzichte van de
overschietende 100 gld tlv de voorn. Huijbrecht van Schaik blijvende, aan dezelve te remitteren en
kwijt te schelden en zulks alleen mijn acties uit hoofde van het speciaal verband te houden eerstelijk
voor 800 gld op het voorsz. huis in de Lange Kerkstraat en 400 gld op het voorsz. huis in de Boterstraat
en verzoekende zulks ten protocolle te worden genoteerd op heden de 13-02-1761. (w.g. Martinus den
Beer en overzulks alhier geroyeerd). Actum 13-02-1761. Is vertoond de originele rentebrief hierboven
gemeld, hebbende in dorso als volgt bekenne ik ondergetekende uit handen van Jan van Dalen als last
hebbende van de weduwe van Claas Rodenburg te hebben ontvangen de som van 800 gld met verlopen
rente van deze ter voldoening van zodanige en gelijke somma als waarmede het huis in de Lange
Kerkstraat in het witte dezes breder verneld, belast is gebleven en verklarende dienvolgens hetselve
huis en erf uit het speciaal verband te ontslaan, reserverende mijn verder recht van speciaal verband tot
de nog resterende som van 400 gld op het huis in de Boterstraat en consenterende dat dit ten protocolle
zal worden genoteerd. Actum 07-10-1773. w.g. Martinus den Beer en overzulks alhier geroyeerd.
Actum 08-10-1773. Is vertoond de originele rentebrief van het capitaal hiernevens vermeld hebbende in
dorso van dezelve de volle betaling door J.E. Lijclama a Nieholt gehuwd met Magteld den Beer op 1810-1783 getekend en overzulks alhier geroyeerd op 27-10-1783.
296v. 27-05-1719. Leendert Maatleen raad en oud schepen dezer stede gehuwd hebbende Belitgen
Hodenpijl die een dochter en mede erfgename was van Hilletgen Rodenrijs in haar leven weduwe van
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Philips Hodenpijl als bij scheiding en deling van de boedel dit navolgende huis te beurt gevallen
volgens akte van scheiding gepasseerd voor nts Simon Knappert op 22-12 verkoopt Otto Borst
wonende alhier een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O het Oude Manhuis en W een
gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Mathijs van Gils, voor 700 gld in
gereed geld ontvangen.
297. 27-05-1719. De voorsz. Otto Borst is schuldig aan Pieter Thijsz. van Tendeloo 700 gld wegens
geleend geld, te lossen met 50 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg het huis en erf hem
heden opgedragen.Kanttekening 13-06-1719. Is vertoond de originele rentebrief van het kapitaal
hiervoren gemeld hebbende in dorso deselve de volgende kwitantie Ik ondergetekende Ariaantgen
Harmensdr. den Draak weduwe van Leendert van Tendeloo als door de heren van de wet der stede
Schiedam geauthoriseerd tot de administrastie en regering van de nalatenschap van wijlen Pieter Thijsz.
van Tendeloo volgens akte van 14-06-1736 bekenne in die kwaliteit bij deze ontvangen te hebben 700
gld in volle betaling van het kapitaal in het witte dezes brief gemaakt met de interesten van die tot mei
1737 en zulks daarna ten protocolle geroyeerd op 04-05-1737.
297v. 03-06-1719. Migiel Gouwentak wonende alhier is schuldigh aan Maria Ramp huisvrouw van
Jacob van Hattongen 600 gld wegens geleend geld te lossen met 100 gld per jr. Waarborg drie nieuwe
erven en drie oude huizen en erven gelegen aan de oostzijder van het Broersveld, belend Z Arie
Pietersz. Verdoes en N ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de heer
Maatleen en ‘s-heren straat. Kanttekening 05-10-1720. Compareerde Aagjen Stoppelaars vertoont de
originele rentebrief van het kapitaal hiernevens geroerd, hebbende in dorso van deselve de volle
betaling door Maria Ramp getekend en zulks alhier geroyeerd.
298v. 17-06-1719. Baartgen van den Berg als bij zekere authorisatie verleend voor het Hof van Holland
van 31-12?-1715 gemachtigd zijnde omme te genieten de goederen hare alsdoen drie kinderen
toekomende
Jan Peekstock 5/6e parten gerechtigd tot zekere custingbrief gepasseerd bij Reijer
Peekstock verleden voor schepenen dezer stad op 02-07-1714 tbv de curators van de geabandonneerde
boedel van Baartgen? van den Berg voor de ene helft en de nagelaten kinderen van Jan Peekstock voor
de wederhelft groot 1090 gld onder speciaal verband van een huis en erf gelegen in de Boterstraat op de
hoek van de Ooievaarsteeg, welke custingbrief is verbrand zonder dat zij dezelve aan niemand hebben
verkocht, beleend of gealineerd, maar de eigendom aan hen nog is toebehorende, hetwelk zij met ede
willen bevestigen.
299. 21-06-1719. Clara van Coppershoorn weduwe van Jacob van Gent wonende alhier is schuldig aan
Eeuwout Juijst raad en oud burgemeester dezer stede 600 gld wegens geleend geld tegen een rente van
5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend O Cornelis Cool en W ‘s-heren
steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeeq en nog een huis en erf gelegen aan de
Gooistraat, belend N Adam van Son en Z Willem Berghman, strekkende voor van de straat tot achter
aan de Roosbeeq.
300. 24-06-1719. Cornelis van Hameren wonende Capelle aan den IJssel als lasthebbende van Willem
Staats wonende alhier (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken op 08--11-1718) verkoopt Dirk
van Catiliën en Leendert van Bruggen een huis en erf met een boomgaard daar achter gelegen op het
Hooft, belend N Jan Volbregtsz en Z voor Cornelis van Zanten en achter Lambrecht Verboon,
strekkede voor van de straat tot achter aan de Frankenlandse watering, voor 700 gld in gereed geld
ontvangen.
300v. 24-06-1719. Job Willemsz. Bosselaar wone nde alhier als lasthebber van zijn behuwd moeder
Maartgen Joppendr. gehuwd met Jacob Kellenaar (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken op 0212-1718), welke Maritgen Joppendr.als speciale last hebbende van haar man (procuratie gepasseerd
voor zelfde nts op 25-11 -1718 verleden) verkoopt Daniel Gagesteijn een huis en erf gelegen aan de
oostzijde van de Nieustraat, belend Z Jacob van Wijelick en N ‘s-heren straat, strekkende voor van de
straat tot achter aan met het huis en erf van de voorsz. Van Wijelick, belast met een schepen schuldbrief
van 400 gld tegen een rente van 5% oer jr van 09-04-1717 tbv Jan Hendriksz. Hartig, voor 600 gld
boven de belasting in gereed geld ontvangen.
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301v. 08-07-1719. Dirkgen Arentsdr. Burgwal weduwe Hendrik Bloemendaal wonende alhier verkoopt
Migiel van der Minne wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van het Broersveld,
belend Z Annetgen Admiraals en N een gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren bansloot, voor 200 gld in gereed geld intvangen.
302. 08-07-1719. Corstiaan van der Spit wonende alhier verkoopt Jan Andriesz. Graan zeker stuk erf of
tuin lang 94 voet en breed 28 voeten, lopende achter de Noordmolenstraat aan de Noordvest, belend O
de tuin van de verkoper en W ‘s-heren bansloot, strekkende voor van ‘s-heren bansloot tot achter tegen
de banen van Jacob Leendertsz. Backer, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
303. 08-07-1719. Jacob Swager wonende alhier verkoopt zijn dochter Grietgen Swager weduwe
woende alhier, een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Boterstraat, belend W ‘s-heren steeg
en O ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de verkoper, belast met 7
st 8 p per jr tbv de St Janskerk alhier, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
303v. 08-07-1719. De voorsz. Jacob Swager verkoopt zijn dochter Annetgen Swagers een huis en erf
gelegen in de Boterstraat, belend N het stadhuisje en Z het voorsz. huis en erf, strekkende voor van de
straat tot ac hter aan ‘s-heren steeg, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
304. 08-07-1719. Herbert Oudeman wonende alhier is schuldig aan Alewijn Coning wonende alhier
1000 gld wegens geleend geld, te lossen met 100 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg
een huis en erf met een branderij daar achter, hebbende twee rouw en een distilleerketel en alle verdere
gereedschappen gelegen aan de zuidzijde van de Haven, belend O Carel Bosschaart en W
,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Corpershoek. Kanttekening 12-02-1725.
Compareerde Simon Knappert vertoont de originele rentebrief van het kapitaal hiernevens vermeld
hebbende in dorso de volle betaling door Gerrit Alewijnsz. Coning getekend op 10-02-1725 en zulks
alhier geroyeerd.
304v. 08-07-1719. Daniel Gagesteijn wonende alhier is schuldig aan Jan Hendriksz. Hartig 400 gld
wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg twee huizen en erven annex de andere
gelegen aan de oostzijde van de Nieustraat, belend Z Jacob van Wijelick en N ‘s-heren straat,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis en erf van de voorsz. Van Wijelick. Kanttekening
20-10-1722. Jan Hendriksz. Hartig vertoont de originele rentebrief van het capitaal hiernevens geroerd
hebbende in dorso van de volle betaling getekend en overzulks geroyeerd.
305v. 21-07-1719. Annetgen Swagers huisvrouw van Cornelis van Waart asl lasthebber van haar man
(procuratie gepasseerd voor nts Adriaan de Ruijter op 14-06-1719) is schuldig aan Cornelis Frankenz.
van der Velden wonende Oud Mathenesse 100 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen in de Boterstraat na de Schie, belend N het stadhuisje en Z Grietgen
Swagers, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren straat. Kanttekening 23-03-1739. Is
vertoond de originele rentebrief van het kapitaal hiernevens geroerd hebbende in dorso de volgende
kwitantie: Ik ondergetekende Lena Gerritsdr Berkhout weduwe van Cornelis Frankensz. van der Velden
als bij scheiding van zijn boedel gepasseerd voor nts Simon Knappert op 24-03-1738 deze navolgende
brief aanbedeeld en te beurt gevallen zijnde, bekenne van de inhoud van deze schuldrentebrief zo
wegens kapitaal en interest ten volle voldaan en betaald te wezen en consenterende derhalve dat deze
ten protocolle wordt geroyeerd 21-03-1739 merk gesteld door Lena Gerritsdr. Berkhout lager stond mij
present Simon Knappert en overzulks geroyeerd.
306. 21-07-1719. Grietgen Swagers weduwe wonende alhier is schuldig aan Cornelis Frankenz. van der
Velden wonende Oud Mathenesse 100 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Boterstraat, belend W ‘s-heren steeg en O
‘s-heren straat. Kanttekening 01-08-1732. Is vertoond de originelre rentebrief van het kapitaal
hiernevens vermeld hebbende in dorso van dezelve de volle betaling door Cornelis Frankensz. van der
Velden getekend op 30-06-1732 en overzulks geroyeerd.
306v. 21-07-1719. Adriaan de Ruijter notaris en procureur alhier als speciale last hebbende van
Leendert Starrenburg en Hendrina van Hattingen wonende alhier (procuratie gepasseerd voor nts Johan
Verhoeff op 20-07-1719) zijn schuldig aan Jacob van Hattingen en Maria Hendriksdr.echtelieden 4500

57

gld en 60 gld te lossen met 100 gld per jr. Waarborg een branderij met twee rouw en een distilleerketel
gelegen in de straat naar de Kethelpoort, belend O
van der Plaats en W het
. Kanttekening
28-11-1722. Compareerde Leendert Starrenburg en vertoonde de originele rentebrief van het capitaal
hiernevens geroerd, hebbende in dorso van dezelve de volle betaling door Maria Ramp weduwe Jacob
van Hattingen getekend en overzulks geroyeerd.
308. 21-07-1719. Adriaan de Ruijter notaris en procureur alhier als lasthebber van Leendert
Starrenberg en Hendrina van Hattingen echtelieden wonende alhier zijn schuldig aan Jacob Sprouw
wonende alhier 1556 gld wegens leverantie van graan terug te betalen over twee jr tegen een rente van
4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de straat naar de Kethelpoort op de hoek van de
Zijlstraat, belend O de weduwe van Jan Starrenburg en W de voorsz. Zijlstraat, strekkende voor van de
straat tot achter aan met een gemene gang.
309v. 22-07-1719. Neeltgen Joppendr. weduwe Pieter Jacobsz. van Riet wonende alhier verkoopt
Pieter Dirksz. van der Linden wonende alhier een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend Z
en N Arie
, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met een schepen
schuldbrief van 200 gld tegen een rente van 4% per jr tbv Willem Cleijpoot. Voldaan door overname
van de rentebrief.
310v. 05-08-1719. Maartgen Thijsdr, Slagers en Jan Storm wonende alhier tezamen executeurs van het
testament en voogden over de minderjarige erfgenamen van Aagjen Sijbrantsdr. lest weduwe van Adam
Valentijnsz. volgens haar testament gepasseerd op 28-08-1713 voor nts Adriaan van der Meer te
Schiedam verkoopt Jan Favrij wonende alhier zeker gedeelte van een erf en branderij gelegen aan de
Velle of Korte Vest, belend N de weduwe Storm en Z de erfgenamen van Aafje Sijbrantsdr. voor 60
gld in gereed geld ontvangen.
311. 05-08-1719. Maartgen Thijsdr. Slagers wonende alhier als erfgename van Aagjen Sijbrantsdr.
weduwe Adam Valentijnsz. volgens hetzelfde testament verkoopt Jan Patijn mede wonende alhier een
huis en erf gelegen in de straat naar de Kethelpoort, belend O Migiel Blok en W ‘s-herenvest,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Migiel Blok, voor
in gereed geld
ontvangen.
311v. 05-08-1719. Arie Crabbendam wonende alhier is schuldig aan Grietgen van der Linden weduwe Arie Rochusz. Backer 2000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een
huis en erf met een branderij daar achter, voorzien van een rouw en een distilleerketel alsmede alle
verdere gereedschappen gelegen aan de zuidzijde van de Haven, belend W de heer burgemeester Doom
en Hendrik Semelaar en O ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de
voorsz. Semelaar en nog een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend W Paschina Hovelings
en O Arie Orange, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Orange en nog een
huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend Z Cornelis
en N Jacob Vermaas,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 03-05-1730 Is vertoond de
originele rengebrief van het capitaal hier nevens vermeld hebbende in dorso van dezelve de volle
betaling door Grietgen van der Linden op 02-05-1730 getekend en overzulks alhier geroyeerd.
312v. 05-08-1719. Jacobus Verbeek wonende Delfshaven geinstitueerd erfgenaam van
Baldeus.
en van de boedel te beurt gevallen ingevolge akte va scheiding gepasseerd voor nts Willem Boon te
Rotterdam van 01-03-1719 verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis alhier een losrentebrief tlv
het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam van 1641voor
honderd
60 gld.
313v. 29-08-1719. Eeuwout Juijst raad en oud burgemeester dezer stede en Stoffel Voogd regerend
weesmeester dezer stede en tezamen executeurs van het testament en voogden over de minderjarige
erfgenamen van Pieter Rochusz. ‘t Hart en de voorsz. Voogd als lasthebber van Leendert Leendertsz. ‘t
Hart wonende Sand daar buijten gepasseerd voor nts Jan van Lijken op 21-06-1719 als bij scheiding op
29-03-1715 voor nts Jan van Lijken gepasseerd de helft van na te melden losrentebrief is aanbedeeld,
waarvan zijn moeder Lena Leendertsdr. van Someren weduwe Leendert Willemsz. ‘t Hart het
levenslange vruchtgebruik heeft gehad, verkopen de Regenten van het Proveniers- of Leprooshuis dezer
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stede de voorsz. losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire
Rotterdam van 27-11-1666,, groot in het geheel f.2500,00 voor f.2125,00.
314v. 29-08-1719. Rookgen Paaldink weduwe Nicolaas van Wijk wonende alhier is schuldig aan
Catharina de Bode weduwe van Hendrik Steenman 800 gld wegens geleend geld tegen een rente van
4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan
, belend Z
en N Bastiaan van der
Croeff, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Johannes Uitterweer. Kanttekening 2905-1732. Is vertoond de originele rentebrief van het kapitaal hiernevens vermeld hebbende in dorso van
dezelve de volledige betaling door Hendrik Steenman erfgenaam van Catharina de Bode weduwe
Hendrik Steenman volgens haar testament van 08-02-1714? gepasseerd voor nts Jan van Lijken en
getekend op 03-05-1732.
315. 09-09-1719. Hendrik de Vries wonende Rotterdam zoon en mede-erfgenaam van Pieter de Vries
en Annetje van Hoij? als bij scheiding en deling van de boedel ds navolgende rentebruief te beurt
gevallen bij akte gepasseerd voor schepenen van 18-10-1714 voor nts Johan Vermeer te Rotterdam
verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis alhier een rentebrief tlv het Gemeene Land van
Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam van 04-05-1666 groot 1000 gld voor 850 gld tegen
85% in gereed geld ontvangen.
315v. 15-09-1719. Jacobus Pietersz. van der Meer wonende Brielle zoon en mede erfgenaam van Pieter
Jacobsz. van der Meer verkoopt de hoofdlieden van het St Joseph’s gilde alhier 1/8e part van een
schuld rentebrief pro resto 150 gld tegen een rente van 5% per jr.door Jacob Cornelisz. op 20-05-1669
verzekerd op een huis en erf gelegen op het Broersveld tbv Annetgen Gerritsdr. weduwe Willem de
Gijse gepasseerd voor schepenen alhier met de verlopen rente alsmede 1/8e part van een rentebrief pro
resto 150 gld tegen een rente van 5% per jr door Jacob Cornelisz. op 10-05-1661 speciaal verleend op
een huis en erf gelegen in het Broersveld tbv de voorsz. Annetgen Gerritsdr. voor schepenen dezer stad
gepasseerd met de verlopen rente, voor 50 gld in gereed geld ontvangen. Kanttekening 08-06-1730. Is
vertoond de originele rentebrief houdende in dorso de volle betaling van beide 1/8e parten door Claas
Bernard en Jan Schieveen hoofdlieden van het Gilde getekend op 13-05-1722 en 29-05-1730 en alhier
geroyeerd.
316. 16-09-1719. Dirk Opmeer wonende alhier als lasthebber van Jacomina Cool bejaarde ongehuwde
dochter wonende alhier (procuratie gepasseerd op 15-09-1719 voor nts Simon Knappert te Schiedam)
verkoopt Johannes Muijs wonende alhier een huis en erf gelegen aan de noordzijde vcanb de
Gooistraat, belend O Cornelis Penning en W Gerrit Dobbenhoff, strekkende voor van de straat tot
achter aan het erf van Jacob van den Eelaard, voor 1010 gld in gereed geld ontvangen.
317. 16-09-1719. Lijsbeth Arentsdr. weduwe van Frank van der Werve nagelaten dochter en medeerfgename van haar moeder Maartgen Jacobsdr. verkoopt haar zoon Arie Franksz. van der Werve 1/10e
part in een stenen windkorenmolen en 1/5e part in een huis of stalling daarbij behorende gelegen bij de
Rotterdamse poort, belend volgens de oude brieven, voor 350 gld in gereed geld ontvangen.
317v. 16-09-1719. Cornelis Jacobsz. van Vliet wonende Berkel als gelegateerde erfgenaam van Aagjen
Sijbrantsdr. weduwe Adam Valentijnsz. volgens haar testament gepasseerd op 28-08-1713 gepasseerd
voor nts Adriaan van der Meer alhier verkoopt Anthonie de Swart een huis en erf gelegen op de Dam,
belend O Jan Storm en W Jacobus Croes, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
Omaart Verschriek, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
318. 16-09-1719. Jan Favrij en Johanna Pesser echtelieden zijn schuldig aan Catharina de Bode
weduwe Hendrik Steenman wonende alhier 3000 gld te lossen met 300 gld per jr., de eerste 3 jaren
tegen een rente van 4% per jr Waarborg een huis en erf gelegen op de Markt in de Boterstraat, belend Z
‘s-heren straat en N Francoijs de Walsche, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
Maritgen van der
, nog een brandeij en erf voorzien van een rouw en een distilleerketel en
alle de verdere gereedschappen gelegen aan de Velle of Korte Vest, belend N Migiel Blok en Z de
weduwe van Joost Jansz., strekkende voor van de voorsz. Vest tot achter aan het erf van de voorsz.
Blok. Kanttekening 19-06-1723 Compareerde Jan Jansz. en vertoonde de originele rentebrief van het
capitaal hiernevens geroerd, hebbende in dorso van dezelve de volle betaling getekend en overzulks
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alhier geroyeerd. Mij present A. Koemans.
319. 23-09-1719. Cornelis Peekstock wonende alhier verkoopt Jacob van den Steenweg wonende alhier
een huis en erf met een paardenstalling gelegen in de Luijs of Pannekoekstraat, belend O de weduwe
van Jan Nolet en W Balten Sweers, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor
540 gld in gereed geld ontvangen.
319v. 23-09-1719. Arie Orange wonende alhier is schuldig aan Grietgen Cornelisdr. Visser weduwe
van Frank van der Velde overleden Oud Mathenesse 450 gld wegens geleend geld tegen een rente van
4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Pieter Cool en W Arie
Crabbendam, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
320. 23-09-1719. Adriaan de Ruijter notaris alhier als lasthebber van Leendert Starrenburg en Hendrina
van Hattingen echtelieden wonende alhier zijn schuldig aan Catharina de Bode weduwe van Hendrik
Steenman wonende alhier 2500 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg
3/26e parten in een stenen windkorenmolen genaamd de Star met huis, stalling en alle toebehoren,
gelegen aan de Noordvest bij de Kethelpoort alsmede een huis aldaar en nog een pakhuis en erf gelegen
bijde Kethelpoort, belend O de gang tussen de branderij en het voorsz. pakhuis en W de Stadsvest,
strekkende voor van de straat tot achter aan de hierna te noemen tuin en verbinden laatstelijk nog een
tuin, tuinhuis en erf gelegen aan de Noordvest bij de voorsz. poort, belend Z het voorsz. pakhuis en N
de gang en de branderij belend N Claas Engebrechtsz., O Aaltgen van der Plaats en W ‘s-heren
bansloot. Kanttekening 20-11-1722. Leendert Starenburg vertoont de originele rentebrief van het
kapitaal hiernevens verneld houdende in dorso de volle betaling door Catharina de Bode getekend en
overzulks alhier geroyeerd.
321v. 07-10-1719. Andries Cool wonende alhier is schuldig aan Jacob van Hattingen wonende alhier
150 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de
oostzijde van het Broersveld. -belend Z Cornelis Arentsz. en N Leendert Joppenz., strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
322. 14-10-1719. Arie Crabbendam wonende alhier verkoopt Andries Davidsz wonende alhier een huis
en erf gelegen aan de oostzijde van het Broersveld, belend N Jan Starrenburg en Z Jacob Vermaas,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 950 gld in gereed geld ontvangen.
323. 14-10-1719. De voorsz. Andries Davidsz. verkoopt Jaapgen (Jendriksdr.) Bochoven gehuwd met
Gerrit (Hendriksz.) Cruijdeling een huis en erf gelegen in Jacob Cornelis steeg, belend O Catharijna
van Boshuijsen en W de weduwe van Johan van der Does, strekkende voor van de straat tot achter aan
het erf van de voorsz. weduwe Van der Does, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
323v. 14-10-1719.. Cornelis den Beer regerend schepen dezer stede mitsgaders regent van het weeshuis
en vervangende de verdere regenten van het weeshuis als alimenterende daar de kinderen van Pieter
Dirksz.? van der Linden verkoopt Jan van der Jagt wonende alhier een huis en erf (toegekomen
hebbende de voorsz. Van der Linden) gelegen op de Verbrande Erven, belend Z Cornelis Singe en N
Huijbrecht Metternich, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 360 gld in
gereed geld ontvangen.
324. 14-10-1719. Bastiaantgen Gijsendr. meerderj. ongehuwde dochter en enig erfgename ab intestato
van haar vader Gijsbert Willemsz. is schuldig aan Cornelis Ammereus wonende alhier 100 gld wegens
gereed geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de westzijde van de
Gooistraat, belend Z Arie Buijtewech en N Snoeij Andriesz. Borst, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis en erf van niet ingevuld.
324v. 14-10-1719. Theophilus Neramus wonende Rotterdam zoon en mede-erfgenaam van zijn moeder
Catharina Swaneveld gehuwd met Samuel Neramus, welke Catharina een dochter en mede-erfgenaam
is geweest van Willem Swaneveld en Catharina van Houten in leven echtelieden als bij scheiding en
deling van de boedel van de voorsz. Catharina Swaneveld de navolgende losrente te beurt gevallen
volgens de akte van scheiding verleden voor nts Pieter de Lange te Nieuwerkerk aan den IJssel van 2809-1719 verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis een losrentebrief van 1000 gld tlv het
Gemene Land van Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam tnv Claas Ariensz. Swanevelt
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van 16-02-1665 met twee transporten beide gepasseerd voor schepenen van Rotterdam de eerste voor
de helft op 16-06-1686 en voor de andere helft op 06-07-1692, voor 890 gld of 88%.
325c. 28-10-1719. Pieter Martinius makelaar te Rotterdam als last hebbende van Mr
Vingerhoed
wonende Rotterdam (procuratie gepasseerd voor nts W. Boon te Rotterdam van 27-10-1719 en
erfgenaam van Jacob Vingerhoed volgens scheiding en deling gepasseerd voor nts Jan Beudt te
Dordrecht van 08-03-1718 verkopen de regenten van het St Jacobs Gasthuis alhier een losrentebrief van
2200 gld ten laste van het Gemene Land van Holland en West-Friesland ten comptoire Gouda tnv
Gualteris Immerseel van 02-10-1645 met de rente sedert 02-10-1718 voor 1892 gld of 86%. in gereed
geld ontvangen.
326v. 04-11-1719. Grietgen van der Linden weduwe Arie Rochusz. Backer wonende alhier verkoopt
Lijsbeth Nolet ongehuwde dichter wonende alhier een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat,
belend O Claas
en W Lijsbeth
, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van niet
ingevuld, voor 400 gld waarvan 200 gld gereed en 200 gld houdt de koper onder zich onder speciaal
verband van het gekochte tegen een rente van 5% per jr. Kanttekening 08-11-1721. Is vertoond de
originele rentebrief van het kapitaal hier nevens vermeld houdende in dorso de volle betaling door
Grietgen van der Linden getekend op 07-11-1721 en alhier geroyeerd.
327. 04-11-1719. Cornelis Weuijster wonende alhier als lasthebber van Sier Harmensz. de Wilde
(procuratie gepasseerd voor nts Adriaan de Ruijter alhier op 11-02-1719) verkoopt Assuerus Brouwer
een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend Z Claas Post en N Maritgen Arentsdr., strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
328. 04-11-1719. Assuerus Brouwer wonende alhier is schuldig aan Cornelis den Beer regerend
schepen dezer stede 500 gld wegens geleend geld. Waarborg het heden gekochte huis. Kanttekening
15-09-1728? Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso derselve de volle betaling door
aangestelde voogden door wijlen Cornelis den Beer
nagelaten zoon Martinus den
Beer getekend en alhier geroyeerd.
328v. 10-11-1719. Jacob Vermaas testamentaure erfgenaam van de weduwe van Jacob Pietersz.
Admiraal wonende alhier verkoopt Gerrit Versteeven wonende alhier een huis en erf gelegen aan de
noordzijde van de Haven, belend W Anthonia Engelsdr. en O de koper, strekkende voor van de straat
tot achter aan het huis van de koper, voor 375 gld in gereed geld ontvangen.
329. 18-11-1719. Jan van den Berg wonende alhier verkoopt Cornelis Voogd een leeg erf gelegen op
de Schie achter de baanderij en erf van de koper, belend O Dirk van den Berg , W Jan Bosselaar, Z
voor een gedeelte Claas Gerritsz. en voor een gedeelte de koper en N voor een gedeelte het kookhuis
van Joris Davidsz. en voor een gedeelte de verkoper zelf, voor 130 gld in gereed geld ontvangen.
329v. 18-11-1719. Cornelis Robbrechtsz. wonende alhier verkoopt Maartgen Sijbrantsdr. wonende
alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van het Broersveld, belend Z Jan Huijbrechtsz. en N
Maria Nobel, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Stoffel Voogd, voor 300 gld in
gereed geld ontvangen.
330. 18-11-1719. Andries Davidsz. wonende alhier is schuldig aan Jannetgen Jaciobsdr. Landwijk
weduwe wonende Vlaardingen 400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 3 ½ % per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend N de weduwe van Jan
Starrenburg en Z Jacob Vermaas, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
Kanttekeningt 26-08-1723. Compereerde de weduwe van Andries Davidsz. en vertoonde de originele
rentebrief van het kapitaal hiernevens vermeld hebbende in dorso van dezelve de volle betaling
daarvoor getekend op 30-07-1723 en overzulks alhier geroyeerd.
331. 18-11-1719. Gerrit Velsenaar raad en oud schepen dezer stede als lasthebber van Adriana de
Graaff wonende Dordrecht (procuratie gepasseerd voor nts Adriaan Pietersz. Venlo te Dordrecht 09-111719) verkoopt de regenten van het weeshuis dezer stede tbv het weeshuis een losrentebrief tlv het
Gemene Land van Holland en West-Friesland ten comptoire Dordrecht tnv de weduwe van Anthonie
Pietersz. van 01-03-1672 groot 3000 gld de voorn. Adriana de Graaff opgekomen bij transport van 0210-1691, voor 2550 gld gerekend tegen 85% in gereed geld ontvangen.
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331v. 18-11-1719. Hendrina Heemskerk gehuwd met Jan Wijnen wonende alhier als lasthebber van
haar man (procuratie gepasseerd voor nts Adriaan van Dam te Rotterdam van 31-10-1715) is schuldig
aan Leendert van Acquoij wonende in het Proveniershuis alhier 400 gld wegens gereed geld tegen een
rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z
Mathijs van Schaik en N de weduwe van Gerrit Moordregt, strekkende voor van de straat tot achter aan
de Roosbeeq. Kanttekening 30-12-1721. Compareerder Leendert van Acquoij vertoont de originele
rentebrief van het kapitaal hiernevens vermeld hebbende in dorso de volle betaling getekend en zulks
alhier geroyereed.
332. 30-11-1719. Jan van der Jagt wonende alhier is schuldig aan Catharina Schellingen lest weduwe
van Hendrik Bolleman wonende alhier 200 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend Z Cornelis Singe en N Huijbrecht
Metternich, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 04-05-1725.
Jan van der Jagt vertoont de originele rentebrief hebbende in dorso van dezelve de volle betaling door
Catharina Schellingen getekend op 03-05-1725 en zulks alhier geroyeerd.
333. 04-12-1719. Johan Vlaar makelaar wonende Rotterdam als lasthebber van Johannes van Someren
oud schepen tot Purmerend en Jannetgen Tilo echtelieden zijnde Jannetgen een dochter en enige
erfgename ab intestato van Debora van Dam de eerdere huisvrouw van haar vader Johannes Tilo en lest
gehuwd geweest met Dr Emanuel Nieuwentijd (procuratie gepasseerd voor nts Michiel Servaas te
Amsterdam op 22-11-1719) verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis alhier een losrentebrief tlv
het Gemene Land van Holland en West-Friesland ten comptoire van de gemene middelen te Rotterdam
tnv Maarten Huijgenz. van Noorden van 20-06-1639 groot 2000 gld met verlopen rente sedert de
laatste verschijndag, de voornoemde Dr Emanuel van Nieuwentijd gehuwd gehad hebbende Debora
van Dam opgekomen bij koop voor schepenen van Rotterdam op 10-02-1687, voor 1760 gld tegen 88%
in gereed geld ontvangen.
333v. 07-012-1719. Pieter van den Heuvell oud burgemeester en raad van Schiedam verkoopt Jan
Peekstock wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Korte Kerkstraat, belend W de erfgenamen
van Harmanus de Neijt en O voor de verkoper en achter de weduwe van Johannes Went, strekkende
voor van de straat tot achter aan de Lomberdsteeg, met regeling van het gebruik van de pomp, voor 900
gld te betalen met 100 gld gereed en de koper houdt 800 gld onder zich onder speciaal verband van het
gekochte. Kanttekening 06-05-1748. Is vertoond de originele rentebrief van het kapitaal hier nevens
geroerd hebbende in dorso van deselve de volle betaling daarvan door Jan van Lijken als lasthebber van
Catharina de Hooch weduwe van Pieter van den Heuvell op 03-05-1748 getekend en overzulks alhier
geroyeerd.
334v. 13-12-1719. Annetgen Blondel gehuwd met Jacobus Croes wonende Harmelen als speciale last
hebbende van haar man (procuratie gepasseerd voor nts E. Verrijcken te Utrecht op 03-12-1719)
verkoopt de kinderen van Jan Lagarde wonende alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de
Dam, belend W Arie van den Berg en O Aachgen Sijbrantsdr., strekkende voor van de straat tot achter
aan het huis van Omaant Verschriek, belast met een schepen schuldbrief van 300 gld tegen een rente
van 4% per jr van 18-07-1716 die Jacob van Gils daarop sprekende heeft, voor 300 gld boven de
belasting in gereed geld ontvangen.
335v. 13-12-1719. Dionisius Haffner wonende alhier zo voor hem zelve en nog als lasthebber van zijn
vrouw Catharina Corpershoek (procuratie gepasseerd voor nts Adriaan de Ruijter alhier van 13-121719) is schuldig aan Catharina de Bode weduwe Hendrik Steenman 4000 gld wegens geleend geld te
lossen met 500 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf met een branderij
daarachter voorzien van een rouw en een distilleerketel en alle verdere gereedschappen gelegen op de
Markt in de Boterstraat, belend O Jan Fransz. Rodenburg en W Jan Corpershoek, strekkende voor van
de straat tot achter aan de straat van de Schie toe. Kanttekening 13-01-1734 Is vertoond de originele
rentebrief van het kapitaal hiernevens vermeld hebbende in dorso van dezelve als volgt: Ik
ondergetekende Hendrik Steenman als enig erfgenaam van wijlen Catharina de Bode weduwe Hendrik
Steenman bekenne in die kwaliteit ontvangen te hebben uit handen van Jan Dionisius Haffner 2000 gld
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als restant van de schuldrentebrief en ook nog de interest daarop verlopen geweest zulks alsnu deze
schuldrentebrief in het geheel is afgelost en voldaan en consenterende derhalve dat deze ten procolle zal
worden geroyeerd. Actum 11-12-1733 w.g. H. Steenman. Lager stond In presentie van mij Jan van
Lijken nts publiek en overzulks alhier geroyeerd deze 13-01-1734.
337. 16-12-1719. Pierre Vautravers wonende alhier verkoopt Carel Bosschaart oud burgemeester
deszer stede een schepenschuldbrief door Joris Osman tbv de verkoper op 06-08-1718 gepasseerd
onder speciaal verband van een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat in kapitaal
houdende 250 gld tegen een rente van 4% per jr, voor 250 gld in gereed geld ontvangen. Kanttekening
De rentebrief in dit transport vermeld bekenne van Carel Bosschaart is getekend op 12-12-1719 zie in
dit register op folio 215.
337v. 16-12-1719. Weijntgen Jacobsdr. weduwe Pieter Boot wonende alhier als enig erfgename van
haar zuster Annetgen Leendertsdr. in haar leven weduwe van Joris Jacobsz. verkoopt in die kwaliteit
aan Adriaan van den Berg wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat,
belend N de juffrouw Bernapree en Z Annetgen Pietersdr., strekkende voor van de straat tot achter aan
de Achterweg, voor 165 gld in gereed geld ontvangen.
338v. 16-12-1719. Gerrit Obijn gerechtsbode wonender alhier als lasthebber van Elizabeth Westerman
op hem verleend op 19-10-1719 om ter executie te leggen in handen van zeker vonnis op 16-09-1719
door de schepenen dezer stede ten voordele van Elizabeth Westerman en tlv Pieter Sjardijjn gewezen
verkoopt in die kwaliteit (na voorgaande sommatie om in arrest te nemen dit verkochte huis) aan
Adriaan van den Berg een huis en erf toebehoord hebbende de voorsz. Pieter Sjardijn geëxecuteerde op
25-11 laatstleden tov schout en schepenen dezer stede publiek verkocht) staande en gelegen voor de
Raam of Noordmolenstraat, belend O Ariaantgen Broek en W Jan Montfoort, strekende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 325 gld in gereed geld ontvangen.
339. 16-12-1719. Pieter Martinius makelaar wonende Rotterdam als lasthebber van Mr Engelbert van
Berkel raad en vroedschap van Rotterdam zijnde dezelve een zoon en mede-erfgenaam ab intestato
voor 1/3e van Geertruijd van Berkel in haar leven weduwe en erfgename van Pieter van Berkel schepen
van Rotterdam (procuratie gepasseerd voor nts Jacob Bordels te Rotterdam van 13-12-1719) verkoopt
de regenten van het St Jacobs Gasthuis dezer stede een losrentebrief tlv het Gemene Land van Holland
en West Friesland ten comptoire Rotterdam groot 5500 gld tnv Ida Adriana Splinter van 01-12-1665
met de verlopen rente sedert de laatste verschijndag, zijnde de voorsz. losrentebrief de verkoper
aangekomen uit de boedel van zijn vader en moeder respectievelijk tot een huwelijksgift, volgens akte
daarvan zijnde van 21-02-1715, voor 4895 gld of 89% in gereed geld ontvangen.
340. 16-12-1719. De voorsz. Pieter Martinius verkoopt de regenten van de diaconiearmen van de
gereformeerde kerk te Delfshaven tbv de armen een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en
West-Friesland ten comptoire Rotterdam tnv Pieter Pietersz. Vermeer van 18-05-1665 groot 1000 gld
met rente sedert 18-11-1719, welke brief de verkoper is aangekomen bij akte van scheiding en deling
tussen de kinderen en erfgenamen van Geertruijd van Berckel op 21-03-1719 gepasseerd, vor 900 gld
in gereed geld ontvangen of tegen 90%.
341. 20-12-1719. Jan de Jong wonende alhier is schuldig aan Claasgen Jansdr. de Jong huisvrouw van
Lodewijk Maas wonende Poortugaal 300 gld wegens geleend geld, te lossen met 25 gld per jr tegen een
rente van 4% per jr. Waarborg twee huizen en erven annex de andere gelegen in de Raam, belend O ‘sheren bansloot en W Pieter Schrevelsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Pieter
Schrevelsz. Kanttekening 12-07-1727. Is vertoond de originele rentebrief van het kapitaal hiernevens
vermeld hebbende in dorso van dezelve de volle betaling door Evert Laurensz. Walgaart weduwe een
geinstitueerde erfgename van zijn vrouw Claasgen Jansdr. de Jong bevoren huisvrouw van Lodewijk
Maas en nog als bij akte van uitkoop van Evert Laurensz. Walgaart ter eenre en de naaste vrunden ab
intestato van dezelve Claasgen Jansdr. de Jong ter andere op 28-02-1724 voor Jan van Lijken nts te
Schiedam gepasseerd en eigenaar geworden van de voorsz. rentebrief met de verschenen rente in die
kwaliteit getekend op 02-07-1727 en is geroyeerd op 12-07-1727.
341v. 20-12-1719. Jan Lagarde wonende alhier is schuldig aan Jacob van Gils mede wonende alhier
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200 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de
zuidzijde van de Dam, belend W Arie van den Berg en O Aachgen Sijbrantsdr., strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van Omaart Verschriek en nog een huis en erf gelegen aan de westzijde
van de Breestraat, belend O Engebrecht Fransz. en W een vrije en eigen gang, strekkende voor van de
sttraat tot achter aan de Zijlsloot. Kanttekening 28-08-1729, Is vertoond de rentebrief van het kapitaal
hier nevens vermeld hebbende in dorso van dezelve de volle betaling door Mathijs van Gils enige
nagelaten zoon van Jacob van Gils, daar voor getekend op 16-08-1729.
342v. 20-12-1719. Jacobus de Roij wonende Rotterdam als lasthebber van Jacobus Boogaart mede
wonende Rotterdam (procuratie gepasseerd voort nts Jacob Bordels te Rotterdam op 19-12-1719)
verkoopt Gerrit Velsenaar raad en oud schepen dezer stede een huis en erf gelegen aan de oostzijde van
de Haven, belend Z Robbert Amdriesz. en N Simon Gijsenz., strekkende voor van de straat tot achter
aan het huis of erf van de voorsz. Gijsenz. c.s., voor 1700 gld in gereed geld ontvangen.
343v. 22-12-1719. Anthonie Ariensz. Kortendijk en Trijntgen Gerritsdr. echtelieden wonende
Schiedam, zijnde Trijntgen Gerritsdr. tevoren weduwe van Jacobus Ceel, die schuldig zijn Catharina
Schellingen laatst weduwe Hendrik Bolleman wonende aldaar 300 gld wegens geleend geld. Waarborg
een huis en erf gelegen op het Nieuwerk, belend Z de participanten en N Jan van Eesten?, strekkende
voor van de straat tot achter aan de Haven. Borg Mathijs van Schaak wonende alhier.
Volgt register van de kopers.
Nog een extract van een akte van verdeling van 1734 van alle obligaties, loterij, effecten en schepen als
Simon Knappert nts en procureur te Schiedam als lasthebber van Lijsbeth Claasdr. Del weduwe Willem
Harmansz. wonende Edam gepasseerd voor Claas Kroon notaris aldaar op 09-03-1734 en nog van
Nicolaas Juijst zo voor hem zelve en als lasthebber van zijn broer Jeronimus Juijst, van Pieter Deldijn,
Cornelis van Esterwegen gehuwd met Elisabedth Deldijn alsmede Anna Deldijn weduwe Hendrik de
Bruijn, Abigaal Deldijn bejaarde dochter allen wonende Amsterdam en Lambrecht van Haren mr
timmerman wonende Maassluis, gehuwd met Jannetgen van Hoeken enige nagelaten kinderen en
erfgenamen van Andries van Hoeken en Neeltgen Arentsdr. Buijrevelt (procuratie gepasseerd voor Jan
Ardinois nts te Amsterdam op 09-03-1734) heeft aangenomen van Dominicus Doom raad en oud
burgemeester, Mr Johan Cambier en Hendrik Bosschaart beiden raden en oud burgemeesters alhier als
gestelde executeurs van het testament van de nagelaten boedel van Eeuwout Juijst raad en burgemeester
van Schiedam en alhier overleden op 13-09-1729, gedaan door de voorsz. Lijsbeth Claasdr.. Del
weduwe Willem Harmansz. etc.allen genoemd Deldijn Gecollationeerd door Simon Knappert op 11-021748.
Spijkenisse.

December 2008.
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