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Nalatenschap Liedewij Jansdr. d.d. 1627.
Inventaris gemaakt door Lijedewij Jansdr. weduwe Jan Aelbrechtsz. wonende in de Kethel-noord. Een
woning als huis, schuur en geboomte in de Kethel-noord op de grond van de voorn. weduwe en de
erfgenamen van secretaris Duijck, half om half.
7 Morgen eigen patrimoniaal land gemeen in een kamp van 14 morgen, waarvan de andere 7 morgen
toekomen de secretaris Duijck, belend ten O: Joris Jansz., ten Z: de Heilige Geest van Schiedam en
Dirck Claesz. Pansser.
4 Morgen en 2 hond patrimoniaal eigen land in de polder, belend ten Z: Cornelis Jorisz. Brouck, ten N:
de woning van Jan Arijensz. met bruikwaar, strekkende van de Groeneweg tot het land van de abdij
van Rijnsburg.
Nog 3 morgen patrimoniaal land in de polder gemeen in een kamp van 5 morgen en 4 hond waarvan
de resterende 2 morgen en 4 hond toekomen de Heilige Geest en de kerk van Kethel, belend ten N:
Pieter Theunisz., ten Z: Ariaen Pietersz. Groenewegen, strekkende van de Delfweg tot het land van de
voorn. Groenewegen.
Nog 3 morgen geconfiskeerd eigen land in de polder, belend ten Z: Lenert Jacobsz. en ten N: Arijen
Pietersz. Groenewegen en Coolwijck, strekkende van de Delfweg tot het land van de voorn.
Groenewegen.
Nog 8 hond patrimoniaal land in de polder, belend ten O:, W: en N: de abdij van Rijnsburg en ten Z:
de erfgenamen van secretaris Duijck.
Bruikwaren:
7 Morgen toekomende erfgenamen van secretaris Duijck in 's-Gravenhage, gemeen in een kamp van
14 morgen, hier voor geroerd.
Nog 16 hond toekomende de Heilige Geest en de kerk van Kethel, gemeen in een kamp van 5
morgen en 4 hond, hiervoor geroerd.
Nog 6 morgen toekomende de Heilige Geest te Schiedam.
Nog 5 morgen en 4 hond toekomende Dirck Claesz. Pansser te Schiedam, belend ten Z: Trijntgen
Jacobsdr. en ten N: de weduwe zelf.
Schulden:
Jacob Jansz. een van de zonen.
Jan Heijndricxz. Gorter komt van de boedel over huwelijksgoed met zijn huisvrouw, een van de
kinderen.
Jan Leendertsz. en Maertgen Leendertsdr. komen te samen als kinderen van zaliger Aefgen Jansdr.,
als restant van Aefgen Jansdr. huwelijks goed en uitzetting.
De kinderen en erfgenamen van Pietertgen Jansdr. een van de kinderen van de weduwe.
Aelbrecht Jansz. als reste van honderd gulden.
? Grietgen Aelbrechtsdr. komt van verdiend arbeidsloon in de boedel gedaan en verdiend, de somme
van £ 175.
Aelbrecht Jansz. komt van 10 jaar arbeidsloon, per jaar £ 48 en zijn huisvrouw 5½ jaar.
13-03-1623. Aelbrecht Jansz. en Jan Cornelisz. als borg, is schuldig zijn moeder Liedewij Jansdr., de
somme van f 1.600 carolus over de koop van levende have en bouwgereedschap e.d.
11-03-1623. Liedewij Jansdr. weduwe Jan Aelbrechtsz. geassisteerd met Reijnert en Jacob Jansz.,
mitsgaders Jan Henricxz. Gorter gehuwd met Brechgen Jansdr., haar kinderen, verhuurd aan
Aelbrecht Jansz. haar zoon en Jan Cornelisz., de woning en 19 morgen land en de bruikwaren van 21
morgen.
Aelbrecht Jansz. koopt de boerderij en eigen landen en bruikwaren.
Verkoping van de roerende goederen van zaliger Liedewij Jansdr. die weduwe was van Jan
Aelbrechtsz. Noorlander, in dato 02-02-1627.
Jan Lenertsz. zoon van Aefgen Jansdr. in voldoening van ⅓ part van f 100.
Arijen Jansz. wonende te Steenbergen gehuwd hebbende Pietertgen Jansdr.
Maertgen Lenertsdr. dochter van Lenert Heijndricxz. en Aefgen Jansdr. ⅓ part van f 100.
28-09-1627. Akte over grondkaveling door de 7 kinderen of staken.
Akte van liquidatie tussen Jan Cornelisz. en de erfgenamen en kinderen van Jan Aelbrechtsz. en
Liedewij Jansdr.: Jan Cornelisz. heeft de woning en landen in 1627 gehuurd en daarna heeft hij
hetzelve gekocht. Dit moet gedeeld worden over 6 handen.

