RECHTELIJK ARCHIEF KETHEL EN SPALAND

INVENTARISNUMMER 83

DINGBOEK

20-04-1584 t/m 12-06-1602

192 DUBBELE FOLIO‘S

GEDEELTELIJK VERG AAN

BEWERKING DOOR
ANTHONIUS VAN DER TUIJN
TE RHOON

Nr. 1 folio 1.
Wedt ende schepenen dingbouck van den Ambachte van de Ketel.
Begonnen in Aprillis Anno 1584.
Nr. 2 folio 3 d.d. den 20° April 1584.
Op huiden heeft Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel uit krachte van zijn commissie, in dato
den lesten april 1581, Adriaen Matheusz. om redenen verdragen en ontslagen de eed door dezelve
Adriaen Matheusz. als secretaris van het ambacht gedaan. Actum ter presentie van alle schepenen
behalve Dirck Jansz. en Joris Jansz. Brouck.
Ten zelve dage heeft Jacob Arentsz. notaris publiek, residerende binnen de stad Schiedam, in handen
van de schout en schepenen voorn. de behoorlijke eed gedaan van het secretarisschap van Kethel,
omme hetzelve te bedienen in alle getrouwigheid naar behoren.
Nr. 3 folio 3 d.d. ut supra.
Ten zelve dage is Joost Jorisz. Post door het voorsz. gerecht gesteld en geordonneerd ipv. Cornelis
Pietersz. Adrichem die is overleden, tot taxateur van de landen …….de voorsz. ambachte nevens Jan
Jaspersz. …….Sijmonsz. in de polder, mede geordonneerde collecteurs, alles achtervolgende de
ordonnantie.
Nr. 4 folio 3v. d.d. 25-04-1581.
Op heden hebben de voorsz. schepenen geordonneerd en gelegd hun eerste boetschouw van alle
wegen, wateringen en molensloten binnen de voorsz. ambachte, op 15 mei eerstkomende. Actum alle
schepenen behalve Arien Pietersz.
Nr. 5 folio 3v. d.d. 02-06-1584.
Present alle schepenen te weten; Arien Stevensz., Dirck Jansz., Joris Jansz. Brouck, Arien Pietersz.,
Cornelis Crijnen, Dirck Pietersz. en Claes Willemsz.
De zaak tussen Jacob Ariensz. de Grande als voogd van Grietgen Ariensdr. zijn zuster, contra Claes
van Beveren Claesz. ivm. ontgronding van 3½ morgen land gelegen buiten de Kethelpoort van
Schiedam, waar hem in de voorn. kwaliteit 1½ morgen toekomt, gemeen gelegen met anderen.
Nr. 6 folio 4 d.d. 15-05-1584.
Door de schout en schepenen is de 2˚boetschouw gehouden.
Nr. 6a folio 4 d.d. 16-05-1584.
Catharina Michielsdr. weduwe Cornelis Pietersz. Adrichem wenst het recht van boelhout te voldoen,
ter ordonnantie daarvan zijnde in dato 29-05-1581.
Nr. 7 folio 4 d.d. 26-05-1584.
Door de schout en het gerecht is uitgezet en door Louris Jacobsz. en Arien Gerritsz. smid als
ambachtbewaarders geaccordeerd, om te mogen collecteren en garen op iedere morgen land binnen
deze ambacht, de somme van 7½ st. en dat voor het sluisgeld en andere extra ordinaire onkosten, die
tlv. de voorsz. ambachte voor dit jaar '84 zullen moeten vallen. Actum bij de schout en alle schepenen
en Cornelis Florisz. als buurman. (De rest is onleesbaar).
Nr. 8 folio 4v. d.d. ut supra.
Jacob Hercxz. Noortlander ……… Jan Jansz. omme te kennen …….. zijn brieven van obligatie in dato
16-02-1584 en dienvolgende te betalen f 10-10-00 uit zake van koop en leverantie van 5 ooischapen.
Nr. 9 folio 4v. d.d. 30-06-1584.
Present alle schepenen behalve Thobias Maertensz. en Dammes Jansz.
Jacob Herxz. Noortlander gearresteerde, is gecondempneerd te betalen Jan Jansz in de polder f 1010-00 binnen een maand, ter zake van de koop van 5 ooischapen.
De partijen zijn in de minne geschikt.
Nr. 10 folio 4v. d.d. 11-07-1584.
Present alle schepenen behalve ……. Maertensz.en Dammis Jansz.
Adriaen Jansz. Verwerff gearresteerde ……… Cornelis Willemsz. in den Haag eiser. Eiser heeft recht
op een kinnetje boter uit zake van een accoord met hem en Jacob Hercxz. gemaakt, van overzetting
van zekere landen van Mr. Arendt Sasbout, of hetzelve te verteren met f 6.
Nr. 11 folio 5 d.d. ut supra.
Jacob Hercxz. Noortlander gearresteerde door de voorsz. Cornelis Willemsz. eiser, om hem eiser te
leveren een gelijke helft van een kinnetje boter uit zake als voren.
Compareerde de voorsz. Arien Jansz. Verwerff en Jacob Hercxz. Noortlander en bekenden schuldig
te zijn aan de voorn. Cornelis Willemsz. de somma van f 7, uit zake van geaccoordeerde penningen
van een kinnetje boter.
Nr. 12 folio 5v. d.d. 11-08-1584.
Present alle schepenen behalve Claes Willemsz. Cruijer, Cornelis Corneli sz. en Thobias Maertensz.

Heijndrick Jansz. van Delft gearresteerde is gecondemneerd te betalen aan Jacob Heijndricxz.
Croondersteijn eiser, de somma van f 16 als restant van meerdere somme, ter zake van het weiden
van 2 beesten.
Nr. 13 folio 5v. d.d. ut supra.
Willem Vranckensz. van Schiedam gearresteerde met zijn paarden en wagen, is gecomdemneerd te
betalen Arien Ariensz. vant Frouweweer eiser, de somma van f 3 spruitende uit zake van zeker
accoord van het mangelen van 2 paarden.
Nr. 14 folio 5v. d.d. ut supra.
Op dezelve dag is tvv. Cornelis Jansz. bode van Kethel, door de schout arrest gedaan op het geld dat
Catharina Michielsdr. weduwe Cornelis Pietersz. in de Noord-Kethel schuldig is aan Joris Cornelisz.
wonende te Vlaardingen, de somma van 47 st. ter zake van verteerde kosten.
Nr. 15 folio 5v. d.d. ut supra.
Jacob Arentsz. heeft 2 st. aangenomen een ……… aan de voorn. Catharina Michielsdr. ………..
Nr. 16 folio 6 d.d. 22-08-1584.
Op heden is schutting gedaan op zekere twee één winter ruintjes, lopende op weg binnen deze
ambacht en zijn dezelve naar rechtelijke besteding aangenomen te houden elk etmaal voor 10 st. door
Pieter Cornelisz. schout van de voorsz. ambacht, waarvan Cornelis Jansz. bode om 30 st.
aangenomen heeft een rechtelijke weet te doen aan Wouter Bol Huijgensz. wonende in Pernis
Overmaas die dezelve vooltgens (=veulentjes) toekomen. Actum ter presentie van schepenen
Dammis Jansz. en Jacob Oliviersz. op 21-09-1584.
Nr. 17 folio 6 d.d. ut supra.
Op heden hebben de schout en het gerecht geleidt hun 1˚herfst boetschouw.
Nr. 18 folio 6 d.d. ut supra.
Compareerde voor schepenen van Kethel de eerzame Joris Florisz. landman, wonende in Ketheldorp
en heeft zich borg gesteld voor Cornelis Florisz. zijn broeder, wonende Kethelpolder, voor de somma
van £ 10, die de voorn. Cornelis Florisz. bij commissarissen van het Hof van Holland op 27-09-1584
afgezegd zijn tbv. Dirck Vincentsz. brouwer in de Candelaer te Delft. Actum voor schepenen Dammis
Jansz. en Jacob Oliviersz.
Nr. 19 folio 6v. d.d. 17-10-1584.
Present alle schepenen.
Claes Dammisz. gearresteerde door Maritgen Hercxdr. weduwe van Sijmon Huijbrechtsz. eiser, om in
haar handen te leveren het bescheid dat de voorn. gearresteerde heeft van Alewijn Jacobsz., van 4½
morgen land, toekomende Louwesteijn te Delft, volgens de uitspraak daarvan zijnde.
Nr. 20 folio 7 d.d. 03-11-1584.
Present alle schepenen behalve Thobias Maertensz. en Arien Pietersz.
Jan Willemsz. Vaeck gearresteerde door Cornelis Jansz. schuitvoerder van Maaslandsluis als actie en
transport hebbende van Dieloff Leendertsz. en Frans Dircxz. eiser, om te kennen of ontkennen zijn
brieven van obligatie in dato 19-11-1562 en dien volgende te betalen de somme van f 7 van 40 groten
het stuk, ter zake van een jaar landpacht volgens dezelve obligatie. Dit is gesolveerd en
gecomdemneerd.
Nr. 21 folio 7 d.d. 14-11-1584.
Present alle schepenen.
Jan Willemsz. Vaeck gearresteerde door Claes Heijmansz. van Zouteveen eiser, om te kennen zijn
brieven van obligatie in dato 26-05-1583 en dien volgende te betalen de somme van f 26 ter zake van
(grashuur) volgens dezelve obligatie. Hij heeft de voorsz. schuld bekend.
Nr. 22 folio 7 d.d. ut supra.
Dirck Arijensz.in de polder gearresteerde door Dammis Jansz. waard eiser, om te betalen de somme
van f 2-05-00 ter zake van de koop van wei.
Nr. 23 folio 7v. d.d. ut supra.
Davidt van Valckesteijn geïnstitueerde door Jacob Pietersz. van Overschie eiser, om te
verantwoorden het arrest door de voorn. eiser gedaan op de voorsz. geïnsinueerdes beesten ter
somme van 37 st., door de eiser van de voorsz. Davidt van Valckesteijn betaald.
Nr. 24 folio 7v. d.d. 28-11-1584.
Present alle schepenen behalve Dammis Jansz.
In de zaak tussen Dirck (Willemsz.) te Vlaardingen als gemachtigde van Cornelis Jansz. schuitvoerder
op Maaslandsluis, als actie hebbende van Dieloff Leendertsz. van Zevenhuizen, (de rest is
onleesbaar).
Nr. 25 folio 8 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. Vaeck gearresteerde om te kennen of ontkennen zijn brief van obligatie in dato 19-111562 en dien volgende te betalen de somma van f 7 ter zake van een jaar landpacht, volgens dezelve

obligatie. Schepenen gehoord hebbende de dingtalen van partijen wederzijds, hebben de
gearresteerde gecondemneerd de voorsz. penningen in kwestie te (nanixtiseren) tbv. de eiser onder
conditie van restitutie.
Nr. 26 folio 8 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. Vaeck gearresteerde door Claes Heijmansz. eiser, om te kennen of te ontkennen zijn
brief van obligatie in dato 26-05-1583 en dien volgende te betalen de somme van f 26 ter zake van
grashuur volgens dezelve obligatie.
Nr. 27 folio 8 d.d. ut supra.
Dirck Ariensz. in de polder gearresteerde door Dammis Jansz. waard eiser, is na het 1˚default
gecomdemneerd in het 2˚default, mits hebbende de 3˚citade volgens de ordonnantie.
Nr. 28 folio 8 d.d. 12-12-1584.
Schepenen omnes praeter Arien Stevensz. en Thobias Maertensz.
De zaak tussen Thobias Maertensz. vervangende Maritgen Gerritsdr. eiser contra Cornelis Crijnen
gearresteerde, om te betalen de somme van f 25 ter zake van 5 jaar landpacht van 1 morgen in zijn
woning, waarvan zijlieden jaarlijks pacht ontvangen moeten over de jaren 79, 80, 81, 82 en 84, (rest
onleesbaar).
Nr. 29 folio 8v. d.d. 09-01-1585.
Jan Willemsz. Vaeck gearresteerde door Cornelis Jansz. waard eiser, om te betalen de somme van f
4-05-00 ter zake van verteerde kosten die hij gearresteerde heeft verteerd met Dirck Willemsz. van
Vlaerdingen.
Nr. 30 folio 8v. d.d. 26-01-1585.
Schepenen omnes preater Thobias Maertensz.
Jan Willemsz. Vaeck gearresteerde door Cornelis Jansz. waard eiser, om te betalen f 4-15-00 ter zake
van verteerde kosten, heeft schuld bekend en beloofd te betalen tussen nu en de volgende rechtdag.
Nr. 31 folio 9 d.d. ut supra.
Schout, schepenen en het gerecht van Kethel hebben geauthoriseerd Dirck Jansz. als gewezene
collecteur van de eerste (onleesbaar) 1 morgen land boomgaard ter somme toe, als het Scravelant
terzelve tijd opgestaan heeft. Bij weigering van betaling dezelfde daartoe te mogen volgens het recht.
Nr. 32 folio 9 d.d. 22-02-1585.
Jan Willemsz. Vaeck bekent schuldig te zijn aan Cornelis Jansz. bode de somme van f 4-18-00 ter
zake van verteerde kosten en belooft te betalen Pasen toekomende onder verband van willekeurrecht.
Nr. 33 folio 9 d.d. 06-03-1585.
Louris Pietersz. timmerman eiser ter ene zijde en Maritgen Bastiaensdr. weduwe Heijndrick Sijmonsz.
met haar gekozen voogd Mathijs Jacobsz., als verweerder ter andere zijde, verklaren in vriendschap
overeengekomen te zijn de kwestie van waring van het huis en erf van de voorn. Louris Pietersz.,
genaamd de Schans, in manieren hierna verklaard. Het huis is op 18-03-1581 door Maritgen
Bastiaensdr. verkocht aan Louris Pietersz.
Nr. 34 folio 9v. d.d. 20-03-1585.
Jan Willemsz. Vaeck gedaagde door Jop Gerritsz. waard impetrant, om te betalen de somme van f 210-00 ter zake van verteerde kosten.
Nr. 35 folio 9v. d.d. ut supra.
Claes Alewijnsz. weduwnaar van Maritgen Dircxdr. verzoekt om boelhout.
Nr. 36 folio 10 d.d. 03-03-1585.
Jan Willemsz.gedaagde door Jop Gerritsz. waard impetrant.
Nr. 37 folio 10 d.d. niet gedateerd.
Arien Jansz. Verwerff gedaagde door de voorn. impetrant om te kennen of ontkennen zijn brieven van
obligatie in dato 27-05-1584.
Nr. 38 folio 10 d.d. 01-05-1585.
Jan Willemsz. Vaeck is schuldig Jop Gerritsz. waard de somme van f 2-10-00 ter zake van verteerde
kosten.
Nr. 39 folio 10 d.d. ut supra.
Ten verzoeke van …….. verwillekeurt Jan Willemsz. Vaeck tbv. Cornelis Jansz bode om de impetrant
nog eens te manen.
Nr. 40 folio 10v. d.d. 05-05-1585.
Geaccordeerd wordt met Adriaen Gerritsz. smid en Cornelis Crijnen ambachtbewaarders van Kethel
om over het jaar 1585 betaling van het sluisgeld te garen op elke morgen land 9 st. Aldus gedaan
door de schout Pieter Cornelisz. Verheul en de schepenen Dammis Jansz., Claes Willemsz. Cruijer,
Cornelis Cornelisz., Jacob Oliviersz., Thobias Maertensz. en Arien Pietersz., in presentie van Willem
Sijmonsz., Louris Jacobsz. en Arien Leendertsz. als mede buren en ingelanden van Kethel.
Nr. 41 folio 10v. d.d. 15-05-1585.

Arien Jans. Verwerff gedaagde door Jop Gerritsz. waard.
Nr. 42 folio 10v. d.d. ut supr a.
Copie verzocht uit …….. van het willekeur ……… door Jan Willemsz. Vaeck tbv. Cornelis Jansz. bode
in dato 20-02-1585, wijzen schepenen voor vonnis dat Cornelis Jansz. voorn.de penningen van het
willekeur gekomen, de schout zal doen uitleggen volgens de ordonnantie.
Nr. 43 folio 11 d.d. 29-05-1585.
De zaak tussen Arien Jorisz. Jonckste impetrant contra Jan Pietersz. Reus geïnstitueerde, om te
verantwoorden het arrest door de impetrant op Jan Pietersz. Reus zijn beesten gedaan, voor de
somme van f 8 ter zake van landhuur.
Nr. 44 folio 11v. d.d. ut supra.
Arien Jansz. Verwerff gedaagde door Jop Gerritsz. impetrant.
Nr. 45 folio 11v. d.d. 15-06-1585.
Cornelis Florisz. wonende Kethelpolder gedaagde door Adriaen Cornelisz. Duijst van Santen oud
burgemeester van Schiedam impetrant.
Betreft een zaak over een uitpad die de impetrant altijd gehad heeft over het land van de gedaagde,
die het tegenwoordig bezaaid heeft, gelegen vooraan de 20 hond land van de impetrant in de
Oostabspolder.
Nr. 46 folio 12 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. Vaeck is schuldig Jop Gerritsz. waard de somme van 10 st. als restant van meerdere
somme, ter zake van verteerde kosten.
Nr. 47 folio 12 ut supra.
Arien Jansz. Verwerff is schuldig dezelve Jop Gerritsz. f 13 over de koop van 2 ramschapen.
Nr. 48 folio 12 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. Vaeck is schuldig Gerrit Jansz. Molen f 8-03-00 ter zake van de koop van riet.
Nr. 49 folio 12v. d.d. ut supra.
Het gerecht van Kethel constitueert Adriaen Gerritsz. smid en Cornelis Crijnen ambachtbewaarders
van Kethel, om te ageren tegen de Hoge Heemraden van Delfland, inzake de gemene ingelanden van
de 's-Gravenlandse polder en het kleine poldertje genaamd Biesen poldertgen, nopens de betaling
van sluisgelden.
Nr. 50 folio 13 d.d. 26-06-1585.
Jan Willemsz. Vaeck gedaagde door Mr. Claes Claesz. (=van Swieten) impetrant, om te betalen 34 st.
ter zake van procureursloon.
Nr. 51 folio 13 d.d. ut supra.
Zaak tussen Adriaen Cornelisz. Duijst van Santen oud burgemeester van Schiedam impetrant contra
de erfgenamen van Machtelt Heijn Juijst te Schiedam en de erfgenamen van Heijndrick de Coninck te
Haarlem, als genomineerde door Cornelis Florisz. wonende Kethelambacht tot zijn eigenaars en
dezelve Cornelis Florisz. als bruiker van het land waarop de eiser zijn uitgang heeft.
Nr. 52 folio 14 d.d. ut supra.
Cornelis Florisz. voorn. consenterende de eis van de impetrant voor zo veel het hem aangaat.
Nr. 53 folio 14v. d.d. ut supra.
T.v.v. Adriaen Cornelisz. Duijst van Santen als aanlegger van het proces heeft Cornelis Jansz. bode
om f 6-18-00 aangenomen een rechtelijke weet te doen aan de erfgenamen van Heijndrick de Coninck
te Haarlem , mitsgaders de erfgenamen van Machtelt Heijn Juijst te Schiedam, als genomineerde
eisers door Cornelis Florisz. in de polder, van zekere landen gebruikt door dezelve Cornelis Florisz.
Nr. 54 folio 14v. d.d. 10-07-1585.
De zaak tussen Adriaen Cornelisz. Duijst van Santen contra de erfgenamen van Machtelt Heijn Juijst
te Schiedam en de erfgenamen van Heijndrick de Coninck te Haarlem als genomineerden door
Cornelis Florisz. als eigenaars en Cornelis Florisz. als bruiker. Jan de Wael Michielsz. erfgenaam van
Machtelt Heijn Juijst te Schiedam en vervangende de andere erfgenamen van Heijndrick de Coninck
te Haarlem en Jan Claesz. van Beveren erfgenaam van zijn vader Claes van Beveren, vervangende
zijn moeder en mede erfgenamen, hebben geprotesteerd tegen Cornelis Florisz. als bruiker van de
voorsz. landen.
Nr. 55 folio 15 d.d. ut supra.
De zaak tussen Mr. Claes Claesz.contra Jan Willemsz. Vaeck gedaagde.
Nr. 56 folio15 d.d. ut supra.
De zaak tussen ……… (betreft de zaak over het uitpad).
Nr. 57 folio 16 d.d. 18-07-1585.
Cornelis Arentsz. van der Dussen te Delft heeft rechtelijk laten arresteren zekere beesten, gaande op
zijn land in de Noord -Kethelpolder, toekomende Cornelis Dirxz. wonende in Lierambacht, mitsgaders
het gewas van 2 morgen haver van dezelve Cornelis Dirxz., staande te velde in de Noord-KetheI.

Nr. 58 folio 16v. d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode heeft aangenomen een rechtelijke weet te besteden aan Cornelis Dircxz. om op
woensdag 24-01-1585 voor het gerecht van Kethel te compareren in zake het arrest van Cornelis
Arentsz. van der Dussen.
Nr. 59 folio 16v. d.d. 07-08-1585.
De zaak tussen Cornelis Arentsz. van der Dussen contra Cornelis Dircxz. in de Lier, om te
verantwoorden het arrest gedaan op zijn beesten en haver voor de somme van f 84 ter zake van
landhuur.
Nr. 60 folio 17 d.d. ut supra.
Heijndrick Cans van Delft gearresteerde wordt gecondemneerd te betalen Louris Pietersz.
timmerman, de somme van f 10.
Nr. 61 folio 17 d.d. ut supra.
Claes Dammisz. in de Noord-KetheI gearresteerde door Jop Gerritsz. waard om te betalen 45 st.,
heeft schuld bekend.
Nr. 62 folio 17 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. Vaeck gedaagde door Daniel Bruijnen om te betalen f 4-09-00 ter zake van koop van
glazen en haring.
Nr. 63 folio 17 d.d. 16-10-1585.
De verkoopdag van de beesten en haver van Cornelis Dircxz. in de Lier impetrant door Cornelis
Arentsz. van der Dussen, is door schepenen gecontinueerd op 14 dagen, mits hebben de eigenaren
van de beesten een rechtelijke weet, met namen: Jan Gerritsz. Tou te Delft, Arien Ariensz. Scheuhout
en Jan Heijmansz.
Nr. 64 folio 17 d.d. ut supra.
aan de Dam aan de Spierincxhoucklaen hem Louris Jacobsz. op de herfstschouw door
het gerecht aanbesteed.
Nr. 65 folio 17v. d.d. 27-11-1585.
Arien Jansz. Verwerff gedaagde door Jop Gerritsz. waard om te betalen f 15-15-14 over verteerde
kosten.
Nr. 66 folio 17v. d.d. ut supra.
Taem Vrericxz. gedaagde door Jan de Wael Michielsz. om getuigenis te geven volgens de interrogatie
hem gedaagde overgeleverd of hetzelve te beteren met f 25.
Nr. 67 folio 17v. d.d. ut supra.
……………………………………….
Nr. 68 folio 18 d.d. 11-12-1585.
De zaak tussen Jan de Wael Michielsz. impetrant contra Taems Vrericxz. gedaagde om getuigenis
der waarheid te geven.
Nr. 69 folio 18 d.d. ut supra.
De zaak van het geëiste zegel door Taems Vrericxz. onder een certificaat, door hem verleden voor het
gerecht van Kethel, waartegen door de schout gesustineerd wordt dat hem hetzelve niet zou volgen.
Nr. 70 folio 18 d.d. ut supra.
De geëiste akten van 2 vonnissen tussen Jan de Wae l Michielsz. en Taems Vrericxz. gedaagde,
worden Taems Vrericxz. vooralsnog ontzegd.
Nr. 71 folio 18 d.d. ut supra
De zaak van de verzochte uitlegging gedaan door Louris Jacobsz. impetrant op Pieter Pietersz.
steenplaatser ………… als van de Nieuwlandse polder ……………
Nr. 72 folio 18v. d.d. 08-01-1586.
De zaak tussen Dirck Jansz. en Louris Jacobsz., beiden pretenderende aktie van naasting op een erf
gekocht door Jacob Oliviersz. gelegen in het dorp Kethel, is gedaagd tot over 14 dagen.
Nr. 73 folio 18v. d.d. (.. )-01-1586.
……………….. Screvel Cornelisz. op peine …………… de somme van 7 ……………
Nr. 74 folio 19 d.d. ut supra.
De zaak tussen Dirck Jansz. en Louris Jacobsz. is door schepenen gecontinueerd tot de volgende
rechtdag.
Nr. 75 folio 19 d.d. 05-02-1586.
Schepenen Dammis Jansz., Cornelis Pietersz., Cornelis Cornelisz. en Jan Arisz., mitsgaders Joost
Jorisz., Willem Sijmonsz. en Jan Jaspersz. ipv. de absenten.
De zaak tussen Jan Jansz. wonende op de Schie impetrant pretenderende behoorlijke naasting op
een erf gekocht door Jacob Oliviersz. timmerman geïnsinueerde. De naasting zal moeten volgen en
alle anderen ontzegd worden, omdat hij het naaste is. Hierop is door Louris Jacobsz. gezegd mede

recht te hebben in de naasting. Jan Jansz. verklaart het recht niet ontvankelijk te zijn, mitsdien hij zijn
eerste betekende rechtdag heeft laten overschrijden.
Nr. 76 folio 19 d.d. ut supra.
De zaak tussen Louris Jacobsz.impetrant contra Jacob Oliviersz. gedaagde om te hebben naasting
van het erf door de gedaagde gekocht van Jacob (Andriesz?) ………als houder van de wil van wijlen
……… De eiser heeft terecht genaast volgens de schepenen.
Nr. 77 folio 19v. d.d. ut supra.
Cors Pietersz. Scherp gedaagde door Screvel Cornelisz. op de Schie eiser.
Nr. 78 folio 19v. d.d. ut supra.
Arien Jacobsz. uit naam van Jacob Heijndricxz. Croondersteijn zijn vader, constitueert Michiel
Zijvertsz.
Nr. 79 folio 19v. d.d. 15-01-1586.
………. Willemsz.wonende Noord-KetheI verklaart dat hij gehuurd heeft van Dirck Vincentsz. als
gemachtigde van Davidt Jansz wonende te Leiden, 8 morgen land.
Nr. 80 folio 20 d.d. 19-02-1586.
Jan Willemsz. Vaeck gedaagde door Pieter Vechtersz. eiser om te kennen of ontkennen zijn brieven
van obligatie in dato 30-09-1584 en dien volgende te betalen.
Nr. 81 folio 20 d.d. 21-02-1586.
Gerrit Jansz. Moelen heeft rechtelijk in arrest genomen ….... koebeesten …… Dirck Ariensz. in de
Kethelpolder voor de somme van f 43-10-00 van een huurtermijn en de pacht van huis, schuur, barg
en geboomte en 8 morgen land waar de beesten opstaan, alles door Dirck Ariensz. van Gerrit Jansz
gehuurd volgens de huurcedulle.
Nr. 82 folio 20v. d.d. 05-03-1586.
Jan Willemsz. Vaeck is schuldig aan Pieter Vechtersz.de somme van f 4-10-00.
Nr. 83 folio 20v. d.d. 11-03-1586.
…………….. gecondemneerd in het 1˚default.
Nr. 84 folio 21 d.d. ut supra.
Arien Jansz. Verwerff gedaagde door Leendert Leendertsz. eiser om te betalen f 29 ter zake van de
koop van 10 schapen.
Nr. 85 folio 21 d.d. 09-01-1586.
Op heden zijn vergaderd geweest ten huize van Cornelis Jansz. bode van Kethel, het gerecht, buren
en gemene ingelanden van Kethel; te weten Arien Stevensz., Arien Pietersz., Claes Willemsz. Cruijer,
Cornelis Cornelisz., Dammis Jansz., Jacob Oliviersz. en Tobias Maertensz. allen schepenen van
Kethel, Arien Gerritsz. smid en Cornelis Crijnen tegenwoordige ambachtbewaarders van Kethel, Jan
Jaspersz., Joost Jorisz., Willem Sijmonsz., Dirck Jansz., Joris Ariensz. en Arien Leendertsz.,allen
geburen en ingelanden van Kethel. Zij hebben gezamelijk ……………… van de verkochte
amba chtslanden te Zoetermeer volgens de brieven daarvan verleden, te helpen dragen tot ontlasting
van dezelve Pieter Cornelisz. en Louris Jacobsz. van verdere waring.
Folio 22 t/m 35 zijn blanco.
Nr. 86 folio 36 d.d. 06-04-1588.
Cornelis Aertsz. de verwer van Loosduinen eiser contra Joris Florisz. in de Kethelpolder gedaagde om
zijn eed in te brengen van de koop van een erf met steen en materialen daarop gelegen, die de
gedaagde gekocht heeft van Jacob Oliviersz. timmerman, gelegen voor de toren van Kethel en hem
eiser als de van naaste bloede van Jacob Oliviersz., te laten volgen behoorlijke naasting van dezelve
koop, mitsgaders de eiser laten volgen de aktie van bruikwaar van omtrent 5½ morgen land die
dezelve Jacob Oliviersz. hem gedaagde daaraan gegeven heeft. De gedaagde had hetzelve gekocht
voor f 200.
Nr. 87 folio 36v. d.d. ut supra.
Louris Jacobsz. eiser contra Cors IJsbrantsz. geïnsinueerde om te verantwoorden het arrest door de
eiser gedaan op zijn geïnsinueerdes schip, voor de somme van f 3 ter zake van koop van vlees.
Dammis Jansz. timmerman constitueert zich borg voor Cors IJsbrantsz.
Nr. 88 folio 36v. d.d. 04-05-1588.
Dirck Willemsz. impetrant contra Arien Jansz. Verwerff gedaagde om te kennen of ontkennen zijn
brieven van obligatie en dienvolgende te betalen de somme van f 12 ter zake van de koop van een
wagen.
Cornelis Crijnen in de Noord-Kethel heeft zich borg gesteld.
Nr. 89 folio 36v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul impetrant contra Pieter Jansz. in de Kethelpolder om de……….
Nr. 90 folio 37 d.d. ut supra.

Louris Jacobsz. impetrant contra Cors IJsbrantsz. geïnsinueerde om te verantwoorden het arrest op
hem gedaan.
Nr. 91 folio 37 d.d. 08-05-1588.
De ambachtbewaarders van Kethel, te weten Cornelis Cornelisz. en Dirck Jansz., hebben de betaling
van het sluisgeld over het jaar 1588 uitgezet, op iedere morgen 6 st.
Nr. 92 folio 37v. d.d. 18-05-1588.
Het gerecht van Kethel heeft gecontinueerd de bode Cornelis Jansz. om de onwilligen in de betaling
van de omslag van de onkosten van de soldaten, door het gerecht omgeslagen, die lieden in rechte te
betrekken.
Nr. 93 folio 37v. d.d. ut supra.
Electie van schepenen over 1588.
Willem Sijmonsz., Jan Adriaensz., Jacob Oliviersz., Cornelis Crijnen, Adriaen Pietersz., Thobias
Maertensz. en Dirck Pietersz.
Nr. 94 folio 38 d.d. ut supra.
Maerten Marcusz. te Vlaa rdingen impostmeester van de 12˚penning over Kethel contra Jan Willemsz.
waard en zijn huisvrouw, gedaagden.
Nr. 95 folio 38 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Pieter Adriaensz. snijer, gedaagde.
Nr. 96 folio 38 d.d. ut supra.
T.v.v. Maerten Marcusz. te Vlaardingen pachter van de impost op de 12˚penning over Kethel
requirant, heeft Jan Willemsz. waard wonende op de Schie, oud ca. 57 jaar, bij eed verklaard dat op
09-05-1588 bij zijn deposants huis, onder andere vergezelschapt waren Floris Cornelisz. Lans van
Schiedam en Adriaen Jansz. Verwerff en dat de voorn. …….
Nr. 97 folio 38v. d.d. ut supra.
Ten verzoeke ut supra hebben Pieter Ariensz. snijder oud ca. 23 jaar en Willem Jansz. oud ca. 20
jaar, bij eed verklaard dat de deposanten op 09-05-1588 onder andere vergezelschapt waren bij het
huis van Jan Willemsz. waard op de Schie, met Floris Cornelisz. Lans en Adriaen Jansz. Verwerff en
t.v.v. de voorn. Floris Cornelisz. en Adriaen Jansz., een zeggen van een rijpaard die de voorn. Floris
Cornelisz. met Adriaen Jansz. aldaar geruild hebben, etc.
Nr. 98 folio 38v. d.d. ut supra.
Ten voorsz. dage heeft Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel ……. van ……………
Nr. 99 folio 39 d.d. 25-05-1588.
Jacob Ariensz. Proot wonende ten Berch (= Hillegersberg) heeft uit de penningen, competerende het
sterfhuis van heer Jacob Cornelisz. priester, uit krachte van zijn testament, als bevonden zijnde van
zijn bloede, uitgeteld gekregen f 6.
Nr. 100 folio 39 d.d. ut supra.
Ten zelve dage is Bastiaen Cornelisz. Huijckentrul wonende thans te Schiedam, als zijnde mede van
de bloede van heer Jacob Cornelisz., verstrekt f 8.
Nr. 101 folio 39 d.d. 01-06-1588.
Jop Gerritsz. waard eiser contra Frerick Zijvertsz. gedaagde om te betalen f 3-11-00 ter zake van
verteerde kosten.
Nr. 102 folio 39 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. (impetrant contra) Louris Pietersz. timmerman ………… om te betalen de somme van
……….. over verteerde kosten.
Nr. 103 folio 39v. d.d. ut supra.
Jop Gerritsz. waard contra Arien Jansz. Verwerff gedaagde om te betalen f 7-18-00 ter zake van
verteerde kosten.
Nr. 104 folio 39v. d.d. ut supra.
Cornelis Leendertsz. impetrant contra Pieter Ariensz. snijer gedaagde om te betalen f 3 ter zake van
verschoten penningen.
Nr. 105 folio 39v. d.d. 13-06-1588
Jacob Oliviersz. verklaart dat het banwerk van het land in kwestie tussen hem en (Taems) Vrericxz.,
etc.
Nr. 106 folio 39v. d.d. 15-06-1588.
Jop Gerritsz. waard impetrant contra Arien Jansz. …………..
Nr. 107 folio 40 d.d. ut supra.
Jop Gerritsz. waard impetrant contra Vrerick Zijvertsz.
Nr. 108 folio 40 d.d. 29-06-1588.
Jop Gerritsz. waard impetrant contra Arien Jansz. Verwerff gedaagde.
Nr. 109 folio 40 d.d. 13-07-1588.

Jop Gerritsz. waard impetrant contra Arien Jansz. Verwerff gedaagde.
Nr. 110 folio 40 d.d. ut supra.
Jan (Arentsz.) gehuwd met Neeltgen Jansdr. ……….. van Jacob Claesz. ………….
Nr. 111 folio 40v. d.d. 27-07-1588.
Ariaentgen Pancraesdr. weduwe Arien Harpersz. verzoekt boelhout.
Nr. 112 folio 40v. d.d. 09-11-1588.
Jan Cornelisz. smid impetrant contra Arien Jansz. Verwerff gedaagde om te betalen f 14 over de koop
van ijzerwerk.
Nr. 113 folio 40v. d.d. 01-01-1589.
Pieter Ariensz. Post heeft getransporteerd aan de Heilige Geest van Kethel de ……. van zijn huizing
waar hij tegenwoordig …….. erf hetwelk hij in erfpacht …………… gelegen aan de Hargweg.
Nr. 114 folio 41 d.d. 18-01-1589.
Leendert Ariensz. Wittebol impetrant contra Claes Dammisz.gearresteerde om te betalen £ 7 over de
koop van een paard.
Nr. 115 folio 41 d.d. ut supra.
Mr. Claes Claesz. Zwieten impetrant contra Pieter Jansz. gedaagde voor levering van een goed
kinnetgen boter of f 3-10-00.
Nr. 116 folio 41 d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode en waard contra Claes Dammisz. gearresteerde om te betalen 37½ st. over
verteerde kosten.
Nr. 117 folio 41 d.d. ut supra.
Dezelfde impetrant ………. inzake de onkosten van de soldaten in Kethel contra dezelve Claes
Dammisz., om te betalen f 2 en 1 oortje.
Nr. 118 folio 41v. d.d. ut supra.
Leendert Ariensz. Wittebol constitueert Mr. Claes Claesz. Swieten.
Nr. 119 folio 41v. d.d. 01-02-1589.
Leendert Ariensz. Wittebol impetrant contra Claes Dammisz. gearresteerde om te betalen (f 7) over de
koop van een paard.
Nr. 120 folio 42 d.d. 01-03-1589.
Jan Gerritsz. van Wesendael gehuwd met Neeltgen Jansdr. weduwe van Jacob Claesz. impetrant
contra Mathijs Jacobsz. als sequester van de boedel van Claes Jorisz. zaliger, geïnstitueerde, om te
verantwoorden het arrest door de impetrant gedaan op zekere penningen berustende onder de
curatoren van Jan Jaspersz., geproduceerd van de verkoping van een leeg erf, toebehoord hebbende
de boedel van Claes Jansz. voorn., voor de restitutie van f 25, door de geïnsinueerden ontvangen van
de weduwe van Jasper Pietersz., de impetrant in de voorn. kwaliteit toekomende.
Nr. 121 folio 42 d.d. 15-03-1589.
Jan Gerritsz. van Wesendael gehuwd met Neeltgen Jansdr. weduwe Jacob Claesz. contra Mathijs
Jacobsz. als sequester van de boedel ………
Nr. 122 folio 42v. d.d. ut supra.
Arien Jorisz. Jonckste impetrant contra Cornelis Herpersz. geïnsinueerde om te verantwoorden voor
het gerecht door de impetrant gedaan op des geïnsinueerdes steen, staande in het ambacht van
Kethel aan de brug, voor de somme van f 23 carolus.
Nr. 123 folio 42v. d.d. 10-05-1589.
Gerrit Jansz. Vercrocht impetrant contra Arien Jorisz. Jonckste gearresteerde om hem impetrant te
transporteren oude of nie uwe erfpachtbrieven van het erf waar de voorn. ……… tegenwoordig
opwoont.
Nr. 124 folio 43 ut supra.
Jan Vrericxz. en Jacob Vrericxz. impetranten contra Pieter Gerritsz. wonende in de Kethelpolder
gearresteerde om henlieden impetranten, die verbonden en verobligeerd zijn als borgen voor de
voorn. gearresteerde inzake de landpachten en huur van de woning van Mathijs Jacobsz. te
Schiedam, te bevrijden.
Nr. 125 folio 43 d.d. 01-05-1589.
Heden 01-05-1589 boetschouw geleid op dinsdag toekomende en 14 dagen daarna.
Nr. 126 folio 43v. d.d. 04-10-1589.
Leendert Pietersz. Turff impetrant contra Jacob Jansz. bleker gearresteerde om hem impetrant als
naaste maag van Pieter Ariensz. Kaes te laten volgen de naasting van een tuin en erf, die hij
gedaagde van Pieter Ariensz. Kaes gekocht had, gelegen te Kethel-ambacht aan de stad Schiedam.
Schepenen verklaren dat de naasting terecht gedaan is.
Nr. 127 folio 43v. d.d. ut supra.

De voorn. Leendert Pietersz. verklaarde dat hij gecedeerd en opgedragen had aan Jacob Jansz. het
recht van naasting.
Nr. 128 folio 43v. d.d. ut supra.
……….. Claesz. weduwnaar van ………….
Nr. 129 los blad tussen folio 43v en 44 d.d. 04-10-1601.
Copie.
Alzo een zeker proces en rechtsvordering was ontstaan voor de hoge heemraden tegen de
ambachtbewaarders van Nootdorp nopens de vendicatie (=openbare verkoping) van zekere landen en
inkomen competerende de gemene sluis, waarvan de ambachtbewaarders van Kethel tot nog toe de
ontvangst gehad hebben. De partijen zijn met elkaar geaccordeerd, te weten dat die van Nootdorp
voortaan zelf zullen ontvangen als van haar eigen, het derde part van de Hoge Zijwinde die gebruikt
wordt door Claes Pieter Huijbrechtsz., mitsgaders een gerecht derde part van twee honderd guldens,
die verschijnen zullen Allerheiligen toekomende, geprocedeerd van Dirck Doensz. woning. Voorts zal
Nootdorp mede volgen al het recht dat Kethel competeert in Vingerling in Zoetermeer, waarvan Kethel
in het geheel afstand zal doen tbv. Nootdorp. Hiertegen zal Kethel in het geheel volgen de rente van f
10 per jaar, staande op de ambachtskade of Dirck Doensz. woning voorn.
Nr. 130 folio 44 d.d. 4-11-1589.
Louris Pietersz. timmerman impetrant contra Arien Jansz. Verwerff geinsinueerde om te
verantwoorden het arrest gedaan op zekere penningen van de geïnsinueerde onder Dirck Ariensz. ter
somme van f 15 ter zake van timmerage.
Nr. 131 folio 44 d.d. ut supra.
Dezelve impetrant contra dezelve geïnsinueerde om te verantwoorden gelijk arrest van f 5-10-00 ter
zake van hooikoop.
Nr. 132 folio 44 d.d. ut supra.
Jan Wi llemsz. Vaeck impetrant contra de voorn. geïnsinueerde om te verantwoorden het arrest op de
penningen berustende onder de voorn. Dirck Ariensz. ter somme van f 2 ..st….
Nr. 133 folio 44v. d.d. 15-11-1589.
Schepenen Cornelis Crijnen, Louris Jacobsz. en Louris Pietersz., mitsgaders Dirck Jansz. ipv. Jan
Ariensz.
Jacob Hercxz. impetrant contra Arien Jansz. Verwerff geïnsinueerde om te verantwoorden het arrest
op zekere penningen van de geïnsinueerde, berustende onder Dirck Ariensz. ter somme van f 6-02-00
ter zake van verschoten penningen.
Nr. 134 folio 44v. d.d. ut supra.
Pieter Jansz. oom en voogd van jonge Jan Jansz., achtergelaten weeskind van Cathrijn Jansdr. waar
vader van is Jan Jansz.in de Kethelpolder, heeft de penningen ontvangen van het weeskinds moeders
kleding, ter somme van f 22-15-00, belegd op obligatie onder de vader van Jan Jansz.
Nr. 135 folio 45 d.d. 02-11-1589.
Arien Jansz. Verwerff impetrant contra Louris Pietersz. timmerman gearresteerde om te betalen f 915-00 ter zake van hooikoop.
Nr. 136 folio 45 d.d. ut supra.
Dezelve impetrant contra dezelve gearresteerde om te betalen f 4-10-00 ter zake van arbeidsloon.
Nr. 137 folio 45 d.d. ut supra.
Dezelve impetrant contra dezelve gearresteerde om te betalen f 1-15-00 ter zake van restant van een
koekoop.
Nr. 138 folio 45v. d.d. 14-12-1589.
Jan Jansz. impetrant contra Pieter Jansz. gedaagde om te kennen of ontkennen zijn obligatie in dato
29-05-1584.
Nr. 139 folio 46 d.d. 07-02-1590.
Jacob Allairtsz. met procuratie van Vrouweling Jansdr. eiser contra Cornelis Cornelisz. gehuwd met
(niet ingevuld, maar is Barbara Jansdr.), in die kwaliteit erfgenaam van Jan Ariensz. van der Harch,
mitsgaders als voogd van het achtergelaten weeskind van wijlen Claes Crijnen, als mede erfgenaam
van de voorn. Jan Ariensz., gedaagde om voor het gerecht ⅔ parten te kennen of ontkennen van de
brieven van verband van een erflosrente in dato 03-12-1550.
Nr. 140 folio 46 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Maerten Leendertsz. gedaagde om te betalen f 17-00-8 ter zake
van verteerde kosten.
Nr. 141 folio 46v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Maerten Leendertsz. gedaagde om in te brengen of hij naasting
begeerd of niet van een obligatie, de eiser op hem competerende, door transport van Pieter Jansz.
Nr. 142 folio 46v. d.d. ut supra.

Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Cornelis Leendertsz. tSchaep gedaagde om te
verantwoorden het arrest door de eiser gedaan op zijn penningen berustende onder Gerrit Jansz.
Vercrocht, ter somme van 2-14-00 ter zake van 2 boeten.
Nr. 143 folio 46v. d.d. 21-02-1590.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Cornelis ………… de somme van ………. st. van een
boete.
Nr. 144 folio 47 d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om te verantwoorden het arrest door
de eiser gedaan onder Dirck Jansz. op zekere penningen die de gedaagde van Dirck Jansz.
competeren ter somme van f 5-12½-00 ter zake van verteerde kosten.
Nr. 145 folio 47 d. d. ut supra.
Dezelve eiser contra de voorn. gedaagde om te verantwoorden het arrest van de voorn. penningen ter
somme van 52 st. ter zake van de koop van een kinnetgen haring.
Nr. 146 folio 47 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra de voorn. gedaagde om te verantwoorden het arrest door de eiser
op de voorn. penningen van de gedaagde onder de voorn. Dirck Jansz.berustende ter somme van f
12-3½-00 ter zake van verteerde kosten.
Nr. 147 folio 47 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Maerten Leendertsz.
Nr. 148 folio 47v. d.d. ut supra.
Mathijs Jacobsz. eiser contra Pieter Gerritsz. gedaagde om volgens rechtelijke ontwaring, door de
eiser op hem gedaan, zijn handen af te trekken van de huur en gebruik van de woning en landen die
hij van de eiser in huur gehad heeft, of hetzelve te beteren met f 1.000.
Nr. 149 folio 47v. d.d. ut supra.
Maerten Leendertsz. wonende op het dorp Kethel stelt zich borg voor Cornelis Herpersz. wonende te
Vlaardinger-ambacht, voor het lichten van f 15 als door Cornelis Jansz. bode en Dammis Jansz.
waard zijn gearresteerd onder Dirck Jansz. wonende in de Noord-KetheI.
Nr. 150 folio 47v. d.d. ut supra.
Gerrit Jansz. Vercrocht eiser contra Mathijs Jacobsz. als sequester van de boedel van Claes Jorisz.
om te verantwoorden het arrest op de penningen, berustende onder Jacob Oliviersz . timmerman,
toekomende de voorsz. boedel van Claes Jorisz., ter somme van f 24-10-00 die de eiser resteren van
Neel Claesdr. weduwe Fop Pietersz. van de koop van een koe, waarvoor de voorn. Claes Jorisz. zich
borg heeft gesteld, volgens obligatie in dato 27-01-1573.
Nr. 151 folio 48 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Maerten Leendertsz. gedaagde.
Nr. 152 folio 48 d.d. ut supra.
Jacob Allairtsz. met procuratie van Vrouweling Jansdr. eiser contra Cornelis Cornelisz. gehuwd met
Barbara Jansdr., in die kwaliteit erfgenaam van Jan Ariensz. van der Harch, mitsgaders als voogd
over het nagelaten weeskind van wijlen Claes Crijnen als mede erfgenaam van de voorn. Jan Ariensz.
gedaagde.
Nr. 153 folio 48v. d.d. ut supra.
Mathijs Jacobsz. eiser contra Pieter Gerritsz. gedaagde.
Nr. 154 folio 48v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Cornelis Herpersz.
Nr. 155 folio 48v. d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde.
Nr. 156 folio 48v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra de voorn. gedaagde.
Nr. 157 folio 48v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. als naaste maag van Joris Florisz. eiser contra Elandt Ariensz. gedaagde om de
eiser te laten volgen de naasting van 16 hond land die de voorn. Elandt Ariensz. gekocht heeft van
Joris Florisz.
Michiel Zijvertsz. is de procureur van Elandt Ariensz.
Nr. 158 folio 49 d.d. 21-05-1590.
Maerten Leendertsz. is schuldig aan Dammis Jansz. waard de somme van f 42 over het eerste termijn
van een obligatie die Dammis Jansz. op hem sprekende heeft, door transport van Pieter Jansz.
Nr. 159 folio 49 d.d. ut supra.
Mathijs Jacobsz. eiser contra Pieter Gerritsz. gedaagde.
Nr. 160 folio 49 d.d. ut supra.

Gerrit Jansz. Vercrocht eiser contra Mathijs Jacobsz. als sequester en curator van de boedel van
wijlen Claes Jorisz. gedaagde.
Nr. 161 folio 49 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. als naaste maag van Joris Florisz. eiser contra Elandt Ariensz. gedaagde om de
sententie aan te horen inzake landkoop door de gedaagde van Joris Florisz.
Nr. 162 folio 49v. d.d. 7-04-1590.
Gerrit Jansz. Vercrocht eiser contra Mathijs Jacobsz. als sequester en curator van de desolaten
boedel van Claes Jorisz. zaliger, gedaagde, om te verantwoorden het arrest van de eiser berustende
onder Jacob Oliviersz. timmerman, competerende de desolaten boedel, ter somme van f 24-10-00 die
de eiser sprekende heeft op Neel Claes weduwe Fop Pietersz., van de koop van een koe waarvoor
Claes Jorisz. zich borg heeft gesteld volgens obligatie in dato 27-01-1578.
Nr. 163 folio 50 d.d. ut supra.
Mr. Claes Claesz. Swieten wonende 's-Gravenzande gearresteerde door Cornelis Herpersz. eiser.
Nr. 164 folio 50 d.d. 23-03-1590.
Pieter Cornelisz. wonende Overschie verklaarde dat hij opgedragen had aan Elandt Ariensz. de aktie
en recht van naasting waarin hij gewezen is door schepenvonnis in dato 21-03-1590, van 16 hond
land als de voorn. Elandt Ariensz. gekocht had van Joris Florisz. zijn comparants oom. De comparant
bekende voldaan en betaald te zijn.
Nr. 165 folio 50v. d.d. 16-05-1590.
Jacob Baerthoutsz. weduwnaar van Maritgen Claesdr. verzoekt om boelhout.
Nr. 166 folio 50v. d.d. ut supra.
Jan Pietersz. Panser als naaste maag van Gerrit Jansz. de Bruijn eiser contra Heijndrick Jansz.
taander gedaagde, om de eiser te laten volgen behoorlijke naasting van 9 morgen land, door de
gedaagde gekocht van de voorn. Gerrit Jansz. de Bruijn, gelegen in de Oostabspolder.
Nr. 167 folio 50v. d.d. ut supra.
Crijntgen Jansdr. weduwe Joris Florisz. met haar gekozen voogd Cornelis Jansz. aan de Groeneweg,
verzoekt om boelhout.
Nr. 168 folio 51 d.d. 30-05-1590.
De ambachtbewaarders Cornelis Pietersz. Groenewegen en Joris Ariensz. hebben tot betaling van de
onkosten van de sluis, riet, schutting en helmplantage, over het jaar 1590 uitgezet f 0-04-08 op iedere
morgen gelegen onder de sluis.
Nr. 169 folio 51 d.d. 16-06-1590.
Jan Pietersz. Panser als naaste maag van Gerrit Jansz. de Bruijn eiser contra Heijndrick Jansz.
taander te Schiedam, om hem eiser te laten volgen behoorlijke naasting van 9 morgen land die
Heijndrick Jansz. geko cht had van Gerrit Jansz., gelegen in de Oostabspolder.
Nr. 170 folio 51v. d.d. 11-07-1590.
Jan Pietersz. Panser eiser contra Heijndrick Jansz. Panser, gedaagde.
Nr. 171 folio 51v. d.d. 08-08-1590.
Floris Claesz. wonende Maasland eiser contra Jacob Ariensz. wonende Kethelpolder gedaagde om
zijn naasting te institueren op koop van een zekere obligatie, door de eiser gekocht van Leendert
Claesz. mede wonende Maasland, sprekende op de voorn. gedaagde, in dato 30 -04-1590.
Nr. 172 folio 52 d.d. ut supra.
Jan Pietersz. Panser wonende Schiedam verklaarde dat hij opgedragen heeft aan Heijndrick Jansz.
taander het recht van naasting daar hij comparant in gewezen is door schepenvonnis in dato 11-071590, van 9 morgen land die Heijndrick Jansz. gekocht had van Gerrit Jansz. de Bruijn, gelegen in de
Oostabspolder.
Nr. 173 folio 51 d.d. ut supra.
Maerten Leendertsz. wonende in het dorp Kethel is schuldig Dirck Jansz. de somme van f 42,
spruitende van geleende penningen.
Nr. 174 folio 51v. d.d. ut supra.
Dezelve Maerten Leendertsz. is schuldig de voorn. Dirck Jansz. de somme van f 54 van geleende
penningen.
Nr. 175 folio 51v. d.d. 19-09-1590.
Dirck Jansz. cum socijs curator van de goederen van Jan Jaspersz. eiser contra Jasper Cornelisz. de
gorter gedaagde, om te verantwoorden het arrest door de eisers in de voorn. kwaliteit gedaan op een
koebeest van de gedaagde in de ambacht van Kethel, voor de betaling van f 9.
Nr. 176 folio 51v. d.d. ut supra.
Boetschouw op alle wateringen.

Nr. 177 folio 52 d.d. 03-10-1590.i
Cornelis Jansz. bode en waard eiser contra Jacob Hercxz. gedaagde om te betalen de somme van f 3
ter zake van verteerde kosten.
Nr. 178 dolio 52 d.d. ut supra.
Jacob Hercxz. voorn. eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om hem eiser te vrijen van de voorn. eis en
conclusie, of te beteren met f 3.
Nr. 179 folio 52 d.d. ut supra.
Pieter Jacobsz. en Wijnant Jacobsz. van Dijck erfgenamen van Neeltgen Pietersdr. hun moeder,
eisers contra Dammis Jansz. timmerman om te ontruimen het ledige erf als de eisers in de voorn.
kwaliteit gelegen hebben naast de gedaagde zijn huis en erf in het dorp Kethel.
Nr. 180 folio 52v. d.d. 20-10-1590.
Pieter Jacobsz. en Wijnant Jacobsz. van Dijck eisers contra Dammis Jansz. timmerman.
Nr. 181 folio 52v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. timmerman eiser contra Dirck Jansz., Joris Ariensz. en Cornelis Cornelisz. curatoren
en bewindhebbers van de goederen van Jan Jaspersz. gedaagde, om de eiser te vrijen van de
conclusie die Pieter Jacobsz. en Wijnant Jacobsz. op hem eiser hebben.
Nr. 182 folio 52v. d.d. ut supra.
Dirck Jansz., Joris Ariensz. en Cornelis Cornelisz. curatoren en bewindhebbers van de goederen van
Jan Jaspersz. eisers contra Jasper Cornelisz. de gorter gedaagde.
Nr. 183 folio 54 d.d. 31-10-1590.
Pieter Jacobsz. en Wijnant Jacobsz. van Dijck eisers contra Dammis Jansz. timmerman gedaagde.
Nr. 184 folio 54 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. voorn. eiser contra Dirck Jansz., Joris Ariensz. en Cornelis Cornelisz., gedaagden.
Nr. 185 folio 54 d.d. ut supra.
Dirck Jansz., Joris Ariensz. en Cornelis Cornelisz. curatoren en bewindhebbers van de goederen van
Jan Jaspersz. eisers contra Abraham Dircxz. geïnsinueerde en Louris Jacobsz. gedaagden, beiden
sequesters en curatoren van de goederen van Jan Doesen, in leven schout van deze ambacht, om de
eisers schadeloos te houden van de eis en conclusie, door Dammis Jansz. op hun gedaan, of
hetzelve te beteren met f 200.
Nr. 186 folio 54v. d.d. 14-11-1590.
Dirck Jansz., Joris Ariensz. en Cornelis Cornelisz. bewindhebbers van de goederen van Jan Jaspersz.
eisers contra Louris Jacobsz. vervangende Abraham Dircxz. sequesters van de desolaten boedel van
wijlen Jan Doesen, gedaagden.
Nr. 187 folio 54v. d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode en waard eiser contra Cornelis Herpersz. gearresteerde om te betalen de
somme van f 7-00-14 ter zake van verteerde kosten.
Nr. 188 folio 54v. d.d. ut supra.
Pieter Vechtersz. heeft aangenomen een rechtelijke weet te besteden aan Gerrit Ariensz. bostelman
te Delft, om zich over 14 dagen voor het gerecht alhier te vervoegen inzake het arrest gedaan door
Jacob Vrericxz., wonende Ketheldorp, op zekere penningen van de voorn. Gerrit Ariensz.
Nr. 189 folio 55 d.d. 28-11-1590.
Cornelis Jansz. bode eiser contra Maerten Leendertsz. gedaagde om de eiser te leveren een achtste
deeltje boter, of hetzelve te beteren met f 9 carolus.
Nr. 190 folio 55 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om te betalen f 6-08-00 van verteerde kosten.
Nr. 191 folio 55 d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode eiser contra Cornelis Herpersz. gearresteerde.
Nr. 192 folio 55v. d.d. 12-12-1590.
Cornelis Cornelisz. Swaeger eiser contra Jacob Ariensz. gedaagde om de eiser te verlijden
behoorlijke kooppenningen van de woning en landen door hem van de eiser gekocht, mits dat de eiser
te vreden is de gedaagde te leveren brief van koop en opdracht, achtervolgende hunlieder
contrahering en getekende voorwaarden in dat 2-01-1590, of hetzelve te beteren met f 1.600 carolus.
Nr. 193 folio 55v. d.d. ut supra.
Pieter Jansz. eiser contra Joris Corsz. gedaagde om de eiser te volleveren de tienden van een kamp
van 3 morgen bezaaid land in de Oostabspolder.
Nr. 194 folio 56 d.d. 23-01-1591.
Cornelis Cornelisz. Swaeger eiser contra Jacob Ariensz. gedaagde.
Nr. 195 folio 56 d.d. ut supra.

Joris Pietersz. bakker eiser contra Louris Pietersz. timmerman om te betalen de somme van f 24 ter
zake van de bruikwaar van 6 morgen land in de Oostabspolder anno 1580, volgens de
uitspraakcedulle in dato 19-05-1581.
Nr. 196 folio 56 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om te betalen f 34 ter zake van de koop van haver in het jaar
1581.
Nr. 197 folio 56v. d.d. ut supra.
Louris Pietersz. timmerman eiser contra Louris Michielsz. gearresteerde om de eiser te leveren een
ton bier die de gearresteerde de eiser cum socijs beloofd had op het huwelijk van de gearresteerde, of
hetzelve te beteren met f 6.
Nr. 198 folio 56v. d.d. ut supra.
Cornelis Thomasz. wielmaker gearresteerde door Cornelis Herpersz. tot betaling van een daggeld.
Nr. 199 folio 56v. d.d. 07-02-1591.
Cornelis Herpersz. eiser contra Cornelis Thomasz. wielmaker gearresteerde om de eiser te leveren
een wagenwiel.
Nr. 200 folio 57 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Claes Dammisz. gearresteerde om de eiser te leveren en over te dragen 3
morgen bruikwaar voor de tijd van een jaar.
Nr. 201 folio 57 d.d. ut supra.
Joris Pietersz. bakker contra Louris Pietersz. gedaagde.
Nr. 202 folio 57 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 203 folio 57 d.d. ut supra.
Louris Pietersz. timmerman contra Louris Michielsz. wonende te Rotterdam gearresteerde.
Nr. 204 folio 57v. d.d. ut supra.
Louris Pietersz. timmerman eiser contra Joris Pietersz. bakker gearresteerde om te betalen £ 13 groot
Vlaams, over de koop van een paard.
Nr. 205 folio 57v. d.d. ut supra.
Michiel Hermansz. als oudste en naaste maag van de huisvrouw van Arien Gerritsz. smid eiser contra
Pieter Willemsz. Holij geïnsinueerde, om te hebben behoorlijke koopnaasting van de woning en
landen door de voorn. Pieter Willemsz.gekocht van Arien Gerritsz.
Nr. 206 folio 58 d.d. 06-02-1591.
T.v.v. Cornelis Herpersz. wonende Vlaardinger-ambacht hebben Maerten Leendertsz. oud ca. 30 jaar
en Cornelis Cornelisz. Vrooch oud ca. 40 jaar, bij eed verklaard dat zij in de herfst van het vorige jaar
geweest zijn in de Gulde Wagen buiten Delft, alwaar een Claes Dammisz. de requirant overgaf de
huur van 3 morgen land in de Noord-Kethelpolder, bezijden aan zijn laan, om hetzelve land te mogen
bezaaien of beweiden voor het lopende jaar 1591. Als huur zou de requirant de voorn. Claes
Dammisz. leveren en transporteren zekere obligatie, sprekende op ene Jan Alewijnsz. aan de
Maasdijk en nog toegeven aan Claes Dammisz. f 15 carolus.
Nr. 207 folio 58v. d.d. ut supra.
T.v.v. ut supra heeft Cornelis Cornelisz. Swaeger oud ca. 34 jaar, verklaard bij eed dat hij met de
requirant in de herfst van het vorige jaar geweest is ten huize van Claes Dammisz. en dat de requirant
aldaar aan de voorn. Claes Dammisz. huisvrouw zei dat de ruiling en koopmanschap die Claes
Dammisz. tegen de requirant gedaan had, etc.
Nr. 208 folio 58v. d.d. 20-02-1591.
T.v.v. Michiel Hermansz. op Schieveen hebben Geertgen Leendertsdr. huisvrouw van Arien Gerritsz.
smid oud ca. 50 jaar en Jan Aertsz. Decker wonende Kethel-ambacht oud ca. 40 jaar, bij eed
verklaard dat zij deposanten onlangs geweest zijn tot Inge Jansdr. te Vlaardingen, hun ……. (= meuij).
Zij hebben dezelve Inge Jansdr. horen zeggen dat de voorn. requirant een zoon is van Maritgen
Jacobsdr. en dat dezelve Maritgen Jacobsdr. een volle zuster was van Geertgen Jacobsdr. de moeder
van de voorn. Geertgen Leendertsdr. vader.
Nr. 209 folio 59 d.d. 20-02-1591.
Jacob Ariensz. eiser contra Cornelis Cornelisz. gedaagde om de eiser te leveren behoorlijke brief van
koop en opdracht van de woning en landen die de gedaagde aan de eiser verkocht heeft,
getransfixceerd en doorstoken door de oude waarbrieven, door de gedaagde ontvangen van Gerrit
Jansz. Molen, volgens de uitspraak daarvan zijnde, mitsgaders om de eiser te waarborg te stellen
naar het recht van deze ambacht. De uitspraakcedulle die geleve rd is geweest in handen van Dirck
…… te Delft volgens de uitspraak van arbiters in dato 14-11-……………..
Nr. 210 folio 59v. d.d. ut supra.

Dirck Bastiaensz. Houthuijn van Delft eiser contra Barbara Thijsdr. weduwe van Crijn Cornelisz. van
der Harck, gedaagde om haar handen af te trekken van de bruikwaar van 4 morgen land die zij van de
eiser als erfgenaam van Bastiaen Houthuijn zijn vader, in huur heeft gehad.
Nr. 211 folio 59v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Cornelis Crijnen te Schiedam, gedaagde om zijn handen af te trekken van de
bruikwaar van een half morgen land die hij in huur heeft gehad, volgens de rechtelijke ontwaring door
de eiser gedaan.
Nr. 212 folio 59v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Pieter Willemsz. Holij gedaagde om zijn handen af te trekken van 7 morgen
bruikwaar die hij in huur gebruikt.
Nr. 213 folio 60 d.d. ut supra.
Dirck Bastiaensz. Houthuijn constinueert Michiel Ziertsz. secretaris van Hogenban.
Nr. 214 folio 60 d.d. ut supra.
Michiel Hermansz. van Schieveen als oudste en naast e maag van de huisvrouw van Arien Gerritsz.
smid eiser contra Pieter Willemsz. Holij gedaagde.
Nr. 215 folio 60 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker als naaste maag van de huisvrouw van Arien Gerritsz. smid eiser contra
Pieter Willemsz. Holij, om de eis er te laten volgen de koopnaasting van de woning en landen, door de
voorn. Pieter Willemsz. gekocht van Arien Gerritsz.
Nr. 216 folio 60v. d.d. ut supra.
Joris Pietersz. bakker eiser contra Louris Pietersz. gedaagde.
Nr. 217 folio 60v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 218 folio 60v. d.d. ut supra.
Louris Pietersz. timmerman eiser contra Joris Pietersz. bakker.
Nr. 219 folio 60v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Cornelis Thomasz. wielmaker.
Nr. 220 folio 61 d.d. 20-02-1591.
T.v.v. Pieter Cornelisz. Decker wonende Zouteveen heeft Gelof Ariensz. schepen van Sillishouck
(=Cillaarshoek), oud 43 jaar, verklaard dat hij weet dat de requirant een zoon is van Inge Jansdr. te
Vlaardingen, welke Inge Jansdr. een volle zuster was van Leendert Jansz. vader van Geertgen
Leendertsdr. huisvrouw van Arien Gerritsz. smid. Verklaard wordt voor redenen van zijn "scientie" dat
hij is hebbende een volle zuster van de voorn. Geertgen Leendertsdr., zijnde mede een dochter van
de voorn. Leendert Jansz. en zulks de kennisse van de maagschappe van zijn huisvrouw ontvangen
en verstaan heeft.
Nr. 221 folio 61 d.d. 24-02-1591.
T.v.v. ut supra heeft Jan Aertsz. Decker oud ca. 40 jaar verklaard dat hem deposant kennelijk is dat
de voorn. requirant een zoon is van Inge Jansdr. te Vlaardingen, welke Inge Jansdr. een volle zuster
was van Leendert Jansz. de vader van Geertgen Leendertsdr. huisvrouw van Arien Gerritsz. smid, dat
de deposants vader Arent Jansz. Decker een volle broeder was van de voorn. requirants moeder en
de voorn. Geertgen Leendertsdr. vader.
Nr. 222 folio 61v. d.d. 01-03-1591.
Arien Gerritsz. smid constitueert Dirck Sijmonsz. Latenburch schout te Overschie.
Nr. 223 folio 62 d.d. 09-03-1591.
Dirck Sebastiaensz. Houthuijn erfgenaam van Sebastiaen Dircxz. Houthuijn zijn vader eiser contra
Barbara Thijsdr. weduwe Crijn Cornelisz. gedaagde, om haar handen af te trekken van de bruikwaar
van 4 morgen land die zij van de vader van de eiser in huur heeft gehad, volgens de rechtelijke
ontwaring door de eiser gedaan.
Nr. 224 folio 62 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Pieter Willemsz. Holij om zijn handen af te trekken van de bruikwaar van 7
morgen land die hij van de vader van de eiser in huur heeft gehad.
Nr. 225 folio 62 d.d. ut supra.
Michiel Harma nsz. als oudste en naaste maag van de huisvrouw van Arien Gerritsz. smid eiser contra
Pieter Willemsz. Holij gedaagde.
Nr. 226 folio 62v. d.d. ut supra.
De koop van de woning en landen die de gedaagde heeft van de voorn. Arien Gerritsz. dient volgens
de naasting van de eiser de koop te laten volgen.
Nr. 227 folio 62v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. eiser contra Cornelis Cornelisz. Swaeger gedaagde om te kennen of ontkennen zijn
brieven van obligatie in dato 12-10-1590 en dien volgende te betalen f 9.

Nr. 228 folio 62v. d.d. ut supra.
Joris Cornelisz. en Cornelis Cornelisz. erfgenamen van Cornelis …….. zaliger eisers contra Crijntgen
Thoenisdr. weduwe Joris Florisz., gedaagde om te betalen de somme van f 36 carolus ter zake van
uitkoop van hun eisers patrimonie goederen.
Nr. 229 folio 63 d.d. ut supra.
Dezelve eisers contra dezelve gedaagde om te voldoen de beloften gemaakt in de uitkoop dat
zijluiden een keer per jaar op de woning zouden komen voor een half vat bier en een maaltijd, zo lang
de gedaagde of haar kinderen op de woning zijn, of hetzelve te beteren met f 50 carolus.
Nr. 230 folio 63 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker als naaste maag van de huisvrouw van Arien Gerritsz. smid eiser contra
Pieter Willemsz. Holij, gedaagde om bij zijn eed in te brengen de koop van de woning en landen die
de gedaagde gekocht heeft van de voorn. Arien Gerritsz.
Nr. 231 folio 63v. d.d. ut supra.
Pieter Jacobsz. en Wijnant Jacobsz. erfgenamen van Nelletgen Pietersdr. hun moeder, eisers contra
Dammis Jansz. timmerman gedaagde.
Nr. 232 folio 63v. d.d. 20-03-1591.
Pieter Cornelisz. Decker als naaste maag van de huisvrouw van Arien Gerritsz. smid, eiser contra
Pieter Willemsz. Holij gedaagde.
Nr. 233 folio 63v. d.d. ut supra.
Michiel Harmensz. te Overschie als oudste en naaste maag van de huisvrouw van Arien Gerritsz.
smid eiser contra Pieter Willemsz. Holij gedaagde.
Nr. 234 folio 64 d.d. ut supra.
Het proces hangende tussen Michiel Hermansz. van Ouwerschije als sustinerende oudste en naaste
maag te zijn van de huisvrouw van Arien Gerritsz. smid en Pieter Cornelisz. Decker sustinerende
naaste maag van dezelve huisvrouw van Arien Gerritsz. smid te zijn, eisers contra Pieter Willemsz.
Holij gedaagde wegens koopnaasting van de woning en landen door de voorn. Pieter Willersz. Holij
gekocht van de voorn. Adriaen Gerritsz. smid.
Michiel Harmansz. wordt de naasting ontzegd.
Nr. 235 folio 64v. d.d. ut supra.
Pieter Willemsz. Holij gedaagde in cas van naasting beroerende de koop van de woning en landen
gekocht van Adriaen Gerritsz. smid contra Pieter Cornelisz. Decker en Michiel Harmansz. eisers in
dezelve cas.
Nr. 236 folio 65v. d.d. ut supra.
De zaak tussen Jan Willemsz. Vaeck eiser contra Maerten Leendertsz. gedaagde.
Nr. 237 folio 65v. d.d. ut supra.
Dirck Sebastiaensz. Houthuijn erfgenaam van zijn vader eiser contra Pieter Willemsz. Holij gedaagde.
Nr. 238 folio 65v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. eiser contra Cornelis Cornelisz. Swaeger gedaagde.
Nr. 239 folio 66 d.d. 03-04-1591.
Dammis Jansz. kramer eiser contra Maerten Leendertsz. gedaagde om te betalen de somme van f 22
carolus ter zake van de koop van lammeren en waren.
Nr. 240 folio 66 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Lodewijck Pietersz. om de eiser te leveren een hoed haver of hetzelve te beteren
met f 25.
Nr. 241 folio 66 d.d. 01-05-1591.
Arien Ariensz. Coppert wonende in het dorp Kethel als debiteur van een schepen schuldbrief van de
koop van zijn woning in dato 19-09-1590, gedaan door Pieter Cornelisz. bakker wonende Maasland
tegen Gerrit Jansz. Vercrocht crediteur van dezelve brief. Compareerde mede dezelve Pieter
Cornelisz. bakker en verklaarde te vreden te zijn met de jaarlijkse termijnen van dezelve brief.
Nr. 242 folio 66v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. kramer eiser contra Lodewijck Pietersz. gedaagde.
Nr. 243 folio 66v. d.d. ut supra.
Jan Willemsz. waard eiser contra Maerten Leendertsz. gedaagde om te betalen de somme van f 3-1900 over verteerde kosten.
Nr. 244 folio 66v. d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode eiser contra de gearresteerde goederen van Maerten Leendertsz. g edaagde.
Nr. 245 folio 66v. d.d. ut supra.
Jan Willemsz. waard eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde.
Nr. 246 folio 67 d.d. 15-05-1591.

Willem Cornelisz. te Schiedam eiser contra Cornelis Cornelisz. Swaeger gedaagde om te
verantwoorden het arrest door de eiser gedaan op zijn gearresteerde goederen voor de leverantie en
transport van een obligatie die de gedaagde hem eiser verkocht had, sprekende op Maerten
Leendertsz. in dato 21-02-1590.
Nr. 247 folio 67 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. waard eiser contra Cornelis Herpersz. gearresteerde om te betalen de somme van f 315-00 ter zake van verteerde kosten.
Nr. 248 folio 67 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. eiser contra Lodewijck Pietersz. gedaagde.
Nr. 249 folio 67 d.d. ut supra.
Pieter Jansz. en Louris Pietersz. zijn gecondemneerd in de boeten ter zake dat zij …….. weggegaan
zijn zonder verlof.
Nr. 250 folio 67v. d.d. ut supra.
Magdalena Lourisdr. met haar gekozen voogds hand Jan Ariensz. in de polder eiser contra Maerten
Leendertsz. gedaagde, om te verantwoorden he t arrest door de eiser gedaan op de gedaagdens
goederen, voor de somme van £ 10 ter zake van geleende penningen en arbeidsloon.
Nr. 251 folio 67v. d.d. ut supra.
Pieter Vechtersz. eiser contra Vrerick Zijvertsz. gedaagde om te betalen de somme van f 3 over de
koop van een duifhuis.
Nr. 252 folio 67v. d.d. 08-05-1591.
Dirck Fijck van Houve wonende tegenwoordig te Haarlem, bekend betaald te zijn uit handen van
Adriaen Gerritsz. smid wonende in de Kethelpolder, van het kapitaal van f 12 carolus per jaar,
verschijnende jaarlijks op Onse Lieve Vrouwen Hemelvaartsavond, beginnende met: Wij Dirck
Jacobsz. en Pieter Claesz. schepenen, etc. in dato 13-08-1542. Hij belooft als man van eer, wanneer
de originele brief te voorschijn komt, dezelve te leveren in handen van Jan Aelbrechtsz. Noorlander,
thans wonende in de Noord-Kethelpolder.
Nr. 253 folio 68 d.d. 29-05-1591.
Jan Willemsz. waard eiser contra Cornelis Herpersz. gearresteerde.
Nr. 254 folio 68 d.d. 12-06-1591.
Magdalena Lourisdsr. eiser contra Maerten Leendertsz. gedaagde.
Nr. 255 folio 68v. d.d. 19-06-1591.
De ambachtbewaarders Joris Ariensz. en Thobias Maertensz. inzake de betaling van de onkosten van
het sluisgeld.
Nr. 256 folio 68v. d.d. 10-07-1591.
Jacob Harcxz. eiser contra Mourijn Jacobsz. gedaagde om de eiser te restitueren en betalen alle
ongelden als de eiser heeft moeten betalen over de jaren over de jaren 1586, 1587, 1588, 1589 en
1590 van 4½ morgen land in de Noord-Kethelpolder, uit krachte van een kavelcedulle.
Nr. 257 folio 69 d. d. ut supra.
Cornelis Dammisz. eiser contra Maerten Leendertsz. gedaagde om te verantwoorden het arrest door
de eiser gedaan op de goederen van de gedaagde voor de somme van f 7-10-00 ter zake van
verteerde kosten.
Nr. 258 folio 69 d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode is bij taxatie van het gerecht toegelegd een rechtelijke weet te doen aan Floris
Ariensz. opte Hoorn, ten verzoeke van Jacob Hercxz. en Mourijn Jacobsz. in cas van arrest van hooi.
Nr. 259 folio 69 d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode met procuratie van Floris Ariensz. protesteert van kosten schaden en intresten
tegen Jacob Hercxz. en Mourijn Jacobsz.
Nr. 260 folio 69 d.d. 24-07-1591.
Leendert Leendertsz. gehuwd met Maritgen Mathijsdr. eiser contra Jacob Harcxz. gehuwd met
Dirckge Gerritsdr. gedaagde.
Nr. 261 folio 69v. d.d. 02-10-1591.
Jacob Ariensz. eiser contra Jacob Hercxz. gedaagde om te betalen de somme van f 26 ter zake van
de koop van schapen.
Nr. 262 folio 69v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. verklaart dat hij geen naasting begeerd van de kooppenningen die Willem Ariensz.
Holij gekocht heeft van de nazaat van Joris Florisz. zaliger, sprekende op de voorn. Dammis Jansz.
Nr. 263 folio 69v. d.d. 23-10-1591.
Louris Pietersz. timmerman eiser contra Joris Pietersz. bakker gedaagde om te verantwoorden ………
f 34.
Nr. 264 folio 69v. d.d. ut supra.

Wouter Maertensz. wielmaker constitueert Dammis Jansz.
Nr. 265 folio 70 d.d. 10-12-1591.
Pieter Jacobsz. heeft afstand gedaan van de rechtsvordering die hij begonnen was tegen Dammis
Jansz. timmerman, ter zake van een erf waar zijn ouders op gewoond hebben en door de voorn.
Dammis Jansz. gekocht van de sequesters of curatoren van Jan Jaspersz., gelegen in het dorp
Kethel.
Nr. 266 folio 70 d.d. 29-01-1592.
Jacob van Cabau ambachtsheer van Kethel eiser contra Nicolaes van der Wiel en als rentmeester van
de abdij van Egmond gedaagde om te verantwoorden het arrest gedaan op de eigen landen van de
abdij, gelegen in Kethel, van de eis die de eiser daarop gedaan heeft als sustinerende dezelve landen
vervallen te zijn in handen van de eiser, ter zake van gebrek van de jaarlijkse betaling sinds enige
jaren, van de tijnsen.
Nr. 267 folio 70v. d.d. ut supra.
Joost Jorisz. Post eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te kennen of ontkennen zijn brieven van
obligatie in dato 16-05-1591, om te betalen de somme van f 28 ter zake van deugdelijke schulden van
dezelve obligatie.
Nr. 268 folio 70v. d.d. 20-11-1591.
Wouter Maertensz. wielmaker eiser contra Tjaert Lievensz. gearresteerde om te betalen de somme
van f 39 ter zake van de koop van schapen.
Nr. 269 folio 70v. d.d. ………….
Dirck Ariensz. inwoner van deze ambacht is schuldig Jan Aertsz. in Naaldwijkerbroek, de somme van f
30 ter zake van verschoten penningen ………… zijn huis ………..
Nr. 270 losse bladzijde tussen folio 70v. en 71 d.d. 29-01-1592.
Ontslagbrief van schoolmeester Pieter Jansz.
Nr. 271 folio 71 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker gedaagde door Maerten Marcusz. eiser.
Nr. 272 folio 71. d.d. 26-02-1592.
Jacob van Cabau ambachtsheer van Kethel eiser contra Nicolaes van der Wielen rentmeester van de
abdij van Egmond gedaagde.
Nr. 273 folio 71 d.d. ut supra.
Jan Pietersz. molenaar eiser contra Lodewijck Pietersz. om te betalen de somma van f 9-10-00 ter
zake van gras-of weihuur.
Nr. 274 folio 71 d.d. 02-03-1592.
Jacob van Cabau eiser contra Nicolaes van der Wielen rentmeester van de abdij van Egmond
gedaagde.
Nr. 275 folio 71v. d.d. 11-04-1592.
Wouter Ariensz. den Buijser eiser contra Lodewijck Pietersz. gedaagde om een verklaring te geven of
hij naasting begeerd van de koop van een kustingbr ief door de eiser gekocht van Vries Jansz.,
houdende op Lodewijck Pietersz. van de koop van een huis en geboomte in de Noord -Kethelpolder.
Nr. 276 folio 71v. d.d. ut supra.
De zaak tussen Dirck Jansz. eiser contra Lodewijck Pietersz. gedaagde nopens het kennen of
ontkennen van zijn brief van obligatie.
Nr. 277 folio 71v. d.d. ut supra.
Jacob van Mierop ambachtsheer van Kethel eiser contra Nicolaes van der wielen rentmeester van de
abdij van Egmond.
Nr. 278 folio 72 d.d. 22-04-1592.
Dirck Jansz. eiser contra Lodewijck Pietersz. gedaagde om te kennen of ontkennen zijn brieven van
obligatie in dato 19-01-1591 en dien volgende te betalen de somme van f 21-17½-00 uit zake van de
levering van 8 hoed en 1 zak haver.
Nr. 279 folio 72 d.d. ut supra.
Huijbrecht Theusz . eiser contra Jacob Jansz. Waterlander gearresteerde om te betalen de somme
van 25 st. ter zake van geleende penningen.
Nr. 280 folio 72 d.d. ut supra.
Op de geëiste naasting door Cornelis Leendertsz. van Wilsveen als naaste maag van de huisvrouw
van Vrerick Zijvertsz. eiser van de koop van het huis en erf door Vrerick Zijvertsz. verkocht aan
Cornelis Herpersz., verklaren schepenen voor vonnis dat de eiser zijn aktie van naasting terecht
gedaan heeft.
Nr. 281 folio 72v. d.d. 06-05-1592.
Nicolaes van der Wi elen als rentmeester van de abdij van Egmond gedaagde door Jacob van Mierop
eiser.

Nr. 282 folio 72v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. timmerman eiser contra Frederick Zijvertsz. gedaagde om van de eiser te ontvangen
het houtwerk wat de gedaagde aanbesteed heeft, volgens het gemaakte bestek en om de eiser te
voldoen behoorlijk transport op de brief van koop van zijn huis en erf aan Cornelis Herpersz. verkocht,
of hetzelve te beteren met f 300 carolus.
Nr. 283 folio 72v. d.d. ut supra.
Dirck Jansz. curator en bewindhebber van de goederen van Jan Jaspersz., vervangende zijn mede
curatoren, eisers contra Frerick Sijvertsz. gedaagde, om de eiser in de voorn. kwaliteit te betalen tbv.
de voorn. Jan Jaspersz. f 36 van de koop van een ledig erf, mitsgaders om behoorlijke brieven te
verlijden en borgen te stellen.
Nr. 284 folio 73 d.d. ut supra.
Cornelis Leendertsz. van Wilsveen als naaste maag van de huisvrouw van Vrelick Sijvertsz. eiser
contra Cornelis Herpersz. gedaagde om bij eed in te brengen de koop van het huis en erf, door hem
gekocht van Frederick Sijvertsz. en de eiser te laten volgen behoorlijke koopnaasting, of hetzelve te
beteren met f 1.000.
Nr. 285 folio 73 d.d. ut supra.
Cornelis Heijndricxz. te Schipluiden eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om te verantwoorden
het arrest door de eiser gedaan op zeker houtwerk van de voorn. Cornelis Herpersz. berustende en
Dammis Jansz. timmerman, voor de somme van f 6 carolus van verschoten penningen.
Nr. 286 folio 73v. d.d. ut supra.
De 1° Mei boetschouw wordt geor donneerd op dinsdag aanstaande en 14 dagen daarna.
Nr. 287 folio 73v. d.d. 20-05-1592.
Louris Jacobsz. eiser contra Willem Ariensz. Noordlander gedaagde om te betalen de somme van f 13
ter zake van huishuur.
Nr. 288 folio 73v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Maritgen Gerritsdr. weduwe Michiel Cornelisz. gedaagde om de eiser te betalen f
10 over 8 jaar pacht, door de gedaagde van de eisers ontvangen van Cornelis Crijnen in de Noord Kethel van een ¼ part in een morgen land.
Nr. 289 folio 73v. d.d. ut supra.
Lodewijck Pietersz. waard eiser contra Louris Pietersz. timmerman gedaagde om te betalen f 7 ter
zake van verteerde kosten.
Nr. 290 folio 74 d.d. ut supra.
Cornelis Heijndricxz. te Schipluiden eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde.
Nr. 291 folio 74 d.d. ut supra.
Nicolaes van der Wielen rentmeester van de abdij van Egmond gedaagde contra Jacob van Mierop
ambachtsheer van Kethel eiser.
Nr. 292 folio 74 d.d. ut supra.
Pieter Jansz.heden gedagvaard zijnde door Pieter Gerritsz. te Overschie, is door dezelve Pieter
Jansz. volboden, verzoekende absolutie van de instantie en een daggeld naar behoren.
Nr. 293 folio 74v. d.d. 03-06-1592.
Jacob van Mierop ambachtsheer van Kethel eiser contra Nicolaes van der Wielen gedaagde.
Nr. 294 folio 74v. d.d. ut supra.
Louris Jacobsz. eiser contra Maritgen Gerritsdr. weduwe Michiel Cornelisz.
Nr. 295 folio 74v. d.d. ut supra.
Lodewijck Pietersz. eiser contra ? Leendertsz. gearresteerde om te betalen de somme van f 1-03-06
ter zake van 2 kannen wijn en 3 bieren.
Nr. 296 folio 74v. d.d. 17-06-1592.
Door de schout en het gerecht van Kethel is uitgezet om de ambachtbewaarders Tobias Maertensz.
en Joris Jansz. Broock het sluisgeld te laten garen.
Nr. 297 folio 75 d.d. 17-06-1592.
Jacop van Mierop ambachtsheer van Kethel eiser contra Nicolaes van der Wielen rentmeester van de
abdij van Egmond gedaagde.
Nr. 298 folio 75 d.d. 29-07-1592.
Schepenen Arien Stevensz., Dirck Pietersz., Jan Aelbrechtsz., Arien Pietersz. en Pieter van Bergen.
Floris Cornelisz. Lans te Schiedam eiser contra Claes Heijndricxz. van der Hoock gearresteerde om
de eiser te leveren 100 tonnen turf die hij aan de eiser verkocht had tot 5½ groot.
Nr. 299 folio 75 d.d. ut supra.
Jacob van Mierop ambachtsheer van Kethel eiser contra Nicolaes van der Wielen rentmeester van de
abdij van Egmond.
Nr. 300 folio 75 d.d. 30-09-1592.

Jacob Lourisz. te Overschie eiser contra Joris Pietersz. bakker te Schiedam gedaagde om te
verantwoorden het arrest door de eiser gedaan op de beesten van de gedaagde in de ambacht van
Kethel, voor de penningen als de eiser aan hem eiser betaald heeft, mitsgaders om ontruiming te
doen van het gebruik van 25½ morgen land die de eiser in huur heeft genomen van de abdij van
Egmond.
Nr. 301 folio 75v. d.d. ut supra.
Pieter Willemsz. en Maerten Lourisz. eisers contra Huijbrecht Claesz. gedaagde om te verantwoorden
het arrest door de eisers gedaan op zekere penningen van de gedaagde, berustende onder Jan
IJsbrantsz., voor de voldoening en betaling van zeker naweiden.
Nr. 302 folio 75v. d.d. ut supra.
Jan W illemsz. waard eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te betalen de somme van f 3-12-02 ter
zake van verteerde kosten.
Nr. 303 folio 76 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Pieter Ariensz. kleermaker gedaagde om te betalen de somme van f 2-05-00 ter
zake van toegezegde penningen.
Nr. 304 folio 76 d.d. ut supra.
Jacob van Mierop ambachtsheer van Kethel eiser contra Nicolaes van der Wielen als rentmeester van
de abdij van Egmond gedaagde.
Nr. 305 folio 76 d.d. ut supra.
De zaak tussen Mees Pietersz. eiser contra Pieter Willemsz. metselaar gearresteerde.
Nr. 306 folio 76 d.d. ut supra.
Cornelis Pietersz. Groenewegen weduwnaar van Maritgen Sijmonsdr. verzoekt om boelhout.
Nr. 307 folio 76v. d.d. ut supra.
Herfstschouw aanstaande dinsdag en 14 dagen daarna, zijnde 20-10-1592.
Nr. 308 folio 77 d.d. 14-10-1592.
Jacob Lourisz. eiser contra Joris Pietersz. bakker gedaagde.
Nr. 309 folio 77 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. eiser contra Pieter Ariensz. kleermaker gedaagde.
Nr. 310 folio 77 d.d. 28-10-1592.
Haesgen Jorisdr. weduwe Heijndrick Heijndricxz. verzoekt om boelhout.
Nr. 311 folio 77 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Pieter Ariensz. jonge smid gearresteerde, om
te betalen een boete van 27 sch.
Nr. 312 folio 77 d.d. 31-10-1592.
Ariaentgen Ariensdr. weduwe Thobias Maertensz., in leven ambachtbewaarder van Kethel, verzoekt
om boelhout.
Nr. 313 folio 77v. d.d. 28-11-1592.
Leendert Claesz. van Vlaardingen eiser contra Cornelis Ariensz. op't dorp, gedaagde om te betalen de
somme van f 17 van verschenen penningen uit zekere "claxgbrijff" en uitspraak van mannen in dato
20-02-1581.
Nr. 314 folio 77v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. timmerman gewezene kerkmeester van het ambacht Kethel, voor zichzelf en met
procuratie van de vorige kerkmeesters eiser contra Cornelis Ariensz. brouwer te Delft, gedaagde om
te verantwoorden het arrest door de eiser gedaan op 1 morgen land van de gedaagde in de NoordKethelpolder, voor de somme van f 7-10-00 ter zake van 5 jaar verlopen opstallen, per jaar f 1-10-00.
Nr. 315 folio 77v. d.d. ut supra.
Jan Willemsz. waard eiser contra Pieter Ariensz. kleermaker gedaagde om te betalen de somme van f
2-05-00 ter zake van verteerde kosten.
Nr. 316 folio 78 d.d. ut supra.
Arien Jorisz. Jonckste en Jacob Vrericxz. gewezene kerkmeesters constitueren Dammis Jansz.
timmerman.
Nr. 317 folio 78a. d.d. 20-01-1593.
Jacob van Mierop ambachtsheer van Kethel eiser contra Nicolaes van der Wielen rentmeester van de
abdij van Egmond gedaagde.
Nr. 318 folio 78a. d.d. ut supra.
Arien Joris z. Jonckste gewezene kerkmeester van Kethel eiser contra Claes Dammisz. mede
gewezene kerkmeester, gedaagde om te betalen f 23-13-00 ter zake van overschot, wat hij bij het slot
van de rekening meer ontvangen had dan uitgegeven en bij de rendant in rekenin g gebracht.
Nr. 319 folio 78a. d.d. ut supra.
Lodewijck Pietersz. waard eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om te betalen ……...

Nr. 320 folio 78b. d.d. ut supra.
Dezelve Lodewijck Pietersz. eiser contra dezelve Cornelis Herpersz. om de eiser te leveren een zak
haver.
Nr. 321 folio 78b. d.d. ut supra.
Gellen Thiemansz. eiser contra Willem Claesz. Verschee gedaagde om de eiser te leveren 25 tonnen
turf.
Nr. 322 folio 78b. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Jacob Allairtsz. gedaagde om te betalen f 107-00 ter zake van een boete.
Nr. 323 folio 78b. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra ……… smid gedaagde om te betalen ……...
Nr. 324 folio 78c. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Arien Jansz. Ham gedaagde om te betalen f 1-07-00 ter
zake van een boete.
Nr. 325 folio 78d. d.d. d. 03-02-1593.
Willem Ariensz. bakker eiser contra Joost Jorisz. Post zijn schoonvader, gedaagde om te geheugen
en gedogen dat de eiser gerevoceerd, gecasseerd en te niet gedaan heeft het verlij van consent die
de eiser voor schout en schepenen van Kethel gepasseerd had, van dat de voorn. Joost Jorisz. de
goederen die de voorn. Willem Ariensz. bij het overlijden van Joost Jorisz. uit naam van zijn huisvrouw
zou mogen erven en zal mogen maken bij testament op zijn eisers kinderen, te procreren bij de voorn.
Joost Jorisz. dochter. Alzo Joost Jorisz. in gebreke blijft zijn belofte te voldoen en de toezegging die hij
aan de eiser ter zake van dien gedaan had van dat hij de eiser buiten zijn eisers kosten zou doen
timmeren een woonhuis waar hij eiser met zijn huisvrouw gedurende hun beider leven in zullen
wonen, of hetzelve te beteren met f 300 carolus.
Nr. 326 folio 79v. d.d. 03-02-1593.
Willem Ariensz. bakker eiser contra Joost Jorisz. Post zijn schoonvader.
Nr. 327 folio 79v. d.d. ut supra.
Joost Jorisz. constitueert Cornelis Jansz. bode.
Nr. 328 folio 79v. d.d. ut supra.
Jacob van Mierop ambachtsheer van Kethel eiser contra Nicolaes van der Wielen rentmeester van de
abdij van Egmond.
Nr. 329 folio 79v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Jacob Allairtsz. gedaagde om te betalen f 107-00 ter zake van een boete.
Nr. 330 folio 79v. d.d. ut supra.
Willem Ariensz. eiser contra Joost Jorisz. Post zijn schoonvader gedaagde.
Nr. 331 folio 80 d.d. ut supra.
Lodewijck Pietersz. eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde.
Nr. 332 folio 80 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 333 folio 80 d.d. ut supra.
Pieter Willemsz. en Maerten Lourisz. eisers contra Jan IJsbrantsz. om te configureren onder
schepenen al zulke penningen als de voorn. eisers onder de gedaagde in arrest hebben genomen,
welke volgens een schepen vonnis executabel zijn voor de eisers achterwezen van ene Huijbrecht
Claesz. in Schiebroek.
Nr. 334 folio 80 d.d. ut supra.
Michiel Zijvertsz. heeft aangenomen een rechtelijke weet te bezorgen aan Huijbrecht Claesz. in
Schiebroek.
Nr. 335 folio 80v. d.d. 17-02-1593.
Pieter Willemsz. en Maerten Lourisz. eisers contra Huijbrecht Claesz. uit Schiebroek.
Nr. 336 folio 80v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra Jacob Allairtsz. gedaagde.
Nr. 337 folio 80v. d.d. 03-03-1593.
Dammis Jansz. waard met procuratie van Jan Jacobsz. en Huijbrecht Herpersz. timmerman eiser
contra Jacob Oliviersz. gedaagde om te betalen f 52 over 2 jaar landpacht.
Nr. 338 folio 81 d.d. ut supra.
Jacob Harcxz. eiser contra Mourijn Jacobsz. gedaagde.
Nr. 339 folio 81 d.d. ut supra.
Mourijn Jacobsz. weduwnaar van Ceuntgen Ariensdr. verzoekt om boelhout.
Nr. 340 folio 81v. d.d. 17-03-1593.

Leendert Leendertsz. eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om te betalen f 6-10-00 over de koop
van een halve schuit.
Nr. 341 folio 81v. d.d. ut supra.
Jan Pietersz. Pesser van Rotterdam eiser contra Pieter Vechtersz. gearresteerde om te betalen f 711-00, mitsgaders f 0-14-08 over geassigneerde penningen door Cornelis Cornelisz. Swaeger op hem
gearresteerde door de eiser geassigneerd volgens een schepenkenning van Vlaardingen in dato 3009-1592.
Nr. 342 folio 81v. d.d. ut supra.
Mourijn Jacobsz. heeft de voorleden rechtdag geëist in rechten volgens zekere eis en conclusie door
Jacob Hercxz. op de eiser gedaan.
Nr. 343 folio 82 d.d. 31-03-1593.
Leendert Leendertsz. eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde.
Nr. 344 folio 82 d.d. ut supra.
Jan Pietersz. Pesser van Rotterdam eiser contra Pieter Vechtersz. gedaagde.
Nr. 345 folio 82 d.d. ut supra.
Tjaert Lievensz. eiser contra Dammis Jansz. timmerman gedaagde om te betalen f 10 ter zake van de
koop van 2 schapen die Jacob Jansz. Molijn gekocht had van de eiser en waarvoor de gedaagde borg
was.
Nr. 346 folio 82 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Cornelis Cornelisz. Thou gearresteerde om te betalen de somme van f
3-08-00 ………..
Nr. 347 folio 82v. d.d. ut supra.
Claes Dammisz. eiser contra Dammis Jansz. gedaagde om de eiser te vrijen en indemneren
kosteloos en schadeloos van de eis door Arien Jorisz. Jonckste op de eiser gedaan, of hetzelve te
beteren met f 23-13-00.
Nr. 348 folio 82v. d.d. 28-04-1593.
Leendert Leendertsz. eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde.
Nr. 349 folio 82v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Cornelis Cornelisz. Thou gearresteerde om te betalen f 3-08-00 ter
zake van wijnkoop tussen de gearresteerde en Heijndrick Riddersz.
Nr. 350 folio 82v. d.d. ut supra.
Jacob …………………..
Nr. 351 folio 83 d.d. 12-05-1593.
Dirck Jansz. eiser contra Arien Ariensz. Coppert gedaagde om te kennen of ontkennen zijn brieven
van obligatie in dato 01-05-1592 en dienvolgende te betalen £ 73 ter zake van de koop van 2 koeien.
Nr. 352 folio 83 d.d. ut supra.
Jan Woutersz. eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om te betalen 42½ st. ter zake van verteerde
kosten.
Nr. 353 folio 83 d.d. ut supra.
Leendert Leendertsz. eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde.
Nr. 354 folio 83 d.d. ut supra.
Maritgen Cornelisdr. huisvrouw van Jan Woutersz. waard in de Vos te Overschie constitueert Michiel
Zijvertsz.
Nr. 355 folio 83v. d.d. 26-05-1593.
Jan Woutersz. waard eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde.
Nr. 356 folio 83v. d.d. ut supra.
Leendert Leendertsz. eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde.
Nr. 357 folio 83v. d.d. ut supra.
Joost Pietersz. eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om de eiser te leveren een tijdkoe en een vaarkoe
die hij aan de eiser verkocht had en de eiser toegevende bij het gebruik van 6 morgen land voor een
jaar in de Oostabspolder.
Nr. 358 folio 83v. d.d. ut supra.
Dirck Dircxz. wonende op het Woud eiser contra Jacob Hercxz. en Mourijn Jacobsz. in de NoordKethelpolder gedaagden om ontruiming te doen van ………………
Nr. 359 folio 83a d.d. 21-05-1593.
Joris Pietersz. bakker eiser contra Gerrit Jansz. Delft gedaagde in cas van scharing tot begroting van
1 morgen land gemeen in een kamp van 4 morgen met de abdij van Egmond, de kerk of pastorie van
Kethel en de Heilige Geest van Kethel, door hem gekocht van Mathijs Jacobsz. volgens zijn brieven
van opdracht, en nog tot begroting van een gelijke morgen bruikwaar, door hem gebruikt van de
Heilige Geest in Kethel en de pastorie van Kethel, elk een halve morgen, gemeen m et de voorn. abdij

van Egmond, volgens zijn huurcedulle van de rentmeester Coolwijck en de extracten uit het register
van de pastorie en Heilige Geestlanden. Gerrit Jansz. sustineert van de Staten van Holland gekocht te
hebben van de abdijlanden van Egmond, 25 morgen 300 roeden land in de Oostabspolder, volgens
het extract van koop in dato 12 en 13-11-1591. Zijn koop vermeld geen gemeenschap met iemand,
zodat de landen geen scharing geschieden en verklaard niet ontvankelijk te zijn.
Nr. 360 folio 84 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Jacob Oliviersz. voor 2 boeten.
Nr. 361 folio 84v. d.d. 09-06-1593.
Joost Pietersz. eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 362 folio 84v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. timmerman eiser contra Cornelis Herpersz. om te kennen of ontkennen zijn brieven
van verband in dato 23-12-1592 en dienvolgende te betalen £ 7 over de koop en leverantie van
houtwerk.
Nr. 363 folio 84v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Cornelis Cornelisz. Thou gearresteerde om te betalen f 3-08-00 ter
zake van wijnkoop tussen de gearresteerde en Heijndrick Riddersz.
Nr. 364 folio 84v. d.d. ut supra.
Jan Woutersz. waard eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde.
Nr. 365 folio 85 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. timmerman uit naam van Simon Maertensz. gewezene kerkmeester van Kethel eiser
contra Claes Dammisz. gearresteerde om te betalen f 6 over een jaar pacht van 1 morgen land.
Nr. 366 folio 86 d.d. 23-06-1593.
Jan Thomasz. steenverkoper te Delft eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om te betalen f 36 ter
zake van de koop van steen volgens schepenkennis van Spaland in dato 23-01-1593.
Nr. 367 folio 86 d.d. ut supra.
Arien Ariensz. Coppert eiser contra Claes Dammisz. gearresteerde om te betalen f 4-04-00 ter zake
van de koop van boter.
Nr. 368 folio 86 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Jan Pietersz. van Veen gearresteerde om te leveren 2 ……. en 2
stieren van 2 jaar ………
Nr. 369 folio 86v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelis Decker contra Claes Dammisz. gearresteerde om te betalen f 6 ter zake van de koop
van haver.
Nr. 370 folio 86v. d.d. ut supra.
Joost Pietersz. eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 371 folio 86v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. timmerman eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde.
Nr. 372 folio 86v. d.d. ut supra.
Dezelve Dammis Jansz. eiser contra Claes Dammisz. gearresteerde.
Nr. 373 folio 86v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra …………. timmerman.
Nr. 374 folio 86a d.d. 25-06-1593.
Joris Pietersz. bakker in cas van scharing contra Gerrit Jansz. Delft gedaagde in dezelve cas. De
eiser concludeert op voorgaande vonnis in dato 21 mei. Schepenen zijn ter plaatse geweest en
verklaren voor vonnis dat de eiser zijn 2 morgen zal mogen bescharen.
Nr. 375 folio 87 d.d. 07-07-1593.
Arien Ariensz. Coppert eiser contra Claes Dammisz. gearresteerde.
Nr. 376 folio 87 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Jan Pietersz. van Veen gearresteerde.
Nr. 377 folio 87 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker eiser contra Claes Dammisz. gearresteerde.
Nr. 378 folio 87 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. (timmerman) contra …………
Nr. 379 folio 87v. d.d. ut supra.
Dezelve Dammis Jansz. eiser contra Claes Dammisz. gearresteerde.
Nr. 380 folio 87v. d.d. ut supra.
Claes Dammisz. eiser contra Dammis Jansz. timmerman gedaagde.
Nr. 381 folio 87v. d.d. ut supra.

Cornelis Herpersz. eiser contra Dammis Jansz. timmerman gedaagde om de eiser te voldoen van de
timmerage resterende aan zijn huizing, volgens bestek en beloftenissen, of hetzelve te beteren met f
1.100.
Nr. 382 folio 87v. d.d. ut supra.
Leendert Leendertsz. eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om te kennen of ontkennen zijn
brieven van obligatie en te betalen f 6-10-00 ter zake van de koop van een halve schuit.
Nr. 383 folio 87v. d.d. ut supra.
Joost Pietersz. eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 384 folio 88 d.d. 21-07-1593.
Leendert Leendertsz. eiser contra Cornelis Herpersz.
Nr. 385 folio 88 d.d. ut supra.
Joost Pietersz. eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 386 folio 88 d.d. 04-08-1593.
Leendert Leendertsz. eiser contra Cornelis Herpersz.
Nr. 387 folio 88 d.d. ut supra.
De ambachtbewaarders voor dit jaar 1593 zijn Joris Jorisz. Broek en Arien Leendertsz.
Nr. 388 folio 88v. d.d. 29-09-1593.
Leendert Leendertsz. eiser contra Cornelis Herpersz.
Nr. 389 folio 88v. d.d. ut supra.
Aert Pietersz. Schol eiser contra Dirck Aertsz. schuitvoerder te Schiedam om volgens de ontwaring of
ontzegging van de bruikwaren, door de eiser op de gedaagde gedaan, zijn handen af te trekken van
het gebruik van 7½ hond "couterland" (=akkerland), hetwelk hij gebruikt heeft van Mr. Pouwels
Cornelisz. te Delft volgens de huurcedulle.
Nr. 390 folio 88v. d.d. ut supra.
Louris Pietersz. timmerman eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te betalen f 20 ter zake van de
koop van hooi.
Nr. 391 folio 88v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om te betalen f 12-01-00 ter zake van arbeidsloon.
Nr. 392 folio 89 d.d. 13-10-1593.
Louris Pietersz. eiser contra Pieter Jansz.
Nr. 393 folio 89 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 394 folio 89 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Tjaert Lievensz. gearresteerde om te betalen volgens de uitspraak van
wijze mannen, inzake de verzuimde tijd van kwetsuur, door de gedaagde gedaan, of hetzelve te
beteren met f 500, mitsgaders f 12 van meesterloon van dezelve kwetsuur.
Nr. 395 folio 89 d.d. ut supra.
Arendt smid eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om te betalen f 6-01-00 ter zake van de koop
van ijzerwerk.
Nr. 396 folio 89v. d.d. 27-10-1593.
Jan Willemsz. waard eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te betalen f 3-17-08 ter zake van
verteerde kosten.
Nr. 397 folio 89v. d.d. ut supra.
Louris Pietersz. eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 398 folio 89v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 399 folio 89v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard contra Pieter Jansz. gedaagde om te betalen f 3-17-06 ter zake van gehaalde
waren.
Nr. 400 folio 90 d.d. ut supra.
Arendt smid te Delft eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde.
Nr. 401 folio 90 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Tjaert Lievensz. gearresteerde.
Nr. 402 folio 90 d.d. ut supra.
Aert Pietersz. Schol heeft voor schepenen gerenunchieerd van de rechtvordering door hem aangelegd
voor het gerecht alhier tegen Dirck Aertsz. te Schiedam gedaagde, zo heeft Michiel Cornelisz.
Doelman, procureur van de gedaagde, verzocht om absolutie van de kosten.
Nr. 403 folio 90 d.d. 10-11-1593.
Jan Willemsz. waard eiser contra ………...
Nr. 404 folio 90 d.d. ut supra.

Dammis Jansz. ……………
Nr. 405 folio 90v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Tjaert Lievensz. gearresteerde.
Nr. 406 folio 90v. d.d. ut supra.
Louris Pietersz. eiser contra Pieter Jansz.
Nr. 407 folio 90v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 408 folio 90v. d.d. ut supra.
Pieter Vechtersz. eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om te verantwoorden het arrest door de
eiser gedaan op zekere penningen, berustende onder Tjaert Lievensz., toebehorende de voorn.
Cornelis Herpersz., voor de betaling van f 12-11-09 ter zake van de koop van 5 lammeren volgens zijn
obligatie in dato 29-04-1592.
Nr. 409 folio 90v. d.d. ut supra.
Dirck Willemsz. te Vlaardingen gearresteerde door Cornelis Herpersz. eiser ……………
Nr. 410 folio 91 d.d. 24-11-1593.
Pieter Ariensz. jonge smid eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te kennen of ontkennen zijn
brieven van obligatie in dato 08-04-1592 en dien volgende te betalen £ 3 ter zake van de koop van 10
zakken haver.
Nr. 411 folio 91 d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te betalen f 9-04-00 ter zake van
verteerde kosten.
Nr. 412 folio 91 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. stiefvader en gekozen voogd van Maritgen Dircxdr. eiser contra Pieter Jansz.
gedaagde om te betalen f 19 .. st. ter zake van …………….
Nr. 413 folio 91v. d.d. ut supra.
Jan Willemsz. waard eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 414 folio 91v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 415 folio 91v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Tjaert Lievensz. gearresteerde.
Nr. 416 folio 91v. d.d. ut supra.
Gerrit Jansz. Delft eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om de eiser ontruiming te doen van zijn
landen, huis, schuur en barg, voor aanstaande Kerstmis.
Nr. 417 folio 91v. d.d. ut supra.
Gerrit Jansz. Delft eiser contra Joris Pietersz. bakker, de Heilige Geest van Kethel en Cornelis van
Coolwijck als ontvanger van de pastorie inkomen, orn de eiser te zien procederen tot grondkaveling
van de eisers landen, gemeen met de anderen.
Nr. 418 folio 91v. d.d. ut supra.
Gerrit Jansz. Delft constitueert Dirck Willemsz.
Nr. 419 folio 91v. d.d. ut supra.
Tjaert Lievensz. eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om de eiser te betalen zijn daggelden in de
zaak tussen hun beiden, alhier gediend hebbende.
Nr. 420 folio 91v. d.d. 08-12-1593.
Pieter Ariensz. jonge smid eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 421 folio 92 d.d. ut supra.
(Pieter Cornelisz.) ………….. om de eiser te leveren een vette koe met een zwart vool hetwelk hij de
eiser verkocht heeft op het huwelijk van jonge Jan Jansz. weeskind van Trijn Jansdr.
Nr. 422 folio 92 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. waard eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 423 folio 92v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Tjaert Lievensz. gearresteerde om te betalen f 3-17-00 ter zake van
verteerde kosten.
Nr. 424 folio 93 d.d. ut supra.
Op heden wordt geordonneerd door schout en schepenen dat voortaan degene die getuigenis der
waarheid geven, hiervoor 6 stuivers als salaris zullen ontvangen.
Nr. 425 folio 93 d.d. ut supra.
Tjaert Lievensz. eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde.
Nr. 426 folio 93 d.d. 19-01-1594.

Wiggert Jacobsz. eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om de eiser te verlijden behoorlijke brief en
borgen van de koop van 6 morgen land, door de gedaagde van de eiser gekocht op zijn Roomse reis,
mits dat ………
Nr. 427 folio 93v. d.d. ut supra.
Gerrit Jansz. Delft eiser contra Joris Pietersz. bakker, de Heilige Geest van Kethel en Cornelis van
Coolwijck als rentmeester van de pastorie, gedaagden.
Nr. 428 folio 93v. d.d. ut supra.
Cornelis Dammisz. weduwnaar van Maritgen Ariensdr. verzoekt om boelhout.
Nr. 429 folio 93v. d.d. ut supra.
Pieter Ariensz. jonge smid eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 430 folio 93v. d.d. 22-01-1594.
Wigger Jacobsz. eiser contra Pieter Jansz. in de polder gedaagde om de eiser te verlijden tot
behoorlijke brieven en borgen.
Nr. 431 folio 94 d.d. 05-02-1594.
Gerrit Jansz. Delft eiser contra Joris Pietersz. bakker, de Heilige Geest van Kethel en Cornelis van
Coolwijck als rentmeester van de pastorie, gedaagden.
Nr. 432 folio 94 d.d. ut supra.
Lijsbeth Hubrechtsdr. waardin eiser contra Maerten Leendertsz. gedaagde om te verantwoorden het
arrest door de eiser gedaan op de inboedel van Maerten Leendertsz. ten zijne woonstede, voor de
somme van ………….
Nr. 433 folio 94v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Jacob Pietersz. gedaagde om te betalen f 8-08-08 ter zake van verteerde kosten.
Nr. 434 folio 94v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Pieter Jansz. in de polder gedaagde om de eiser te verlijden
behoorlijke kusting of schuldbrief van de koop van het huis van de eiser waarin hij tegenwoordig
woont, door de voorn. Pieter Jansz. van de eiser gekocht, mitsgaders de eiser te voldoen de gerede
penningen en voor de rest borgen te stellen, of hetzelve te beteren met f 1.200.
Nr. 435 folio 95 d.d. 23-02-1594.
Gerrit Jansz. Delft eiser contra Joris Pietersz. bakker, de Heilige Geest van Kethel en Cornelis van
Coolwijck als rentmeester van de pastorie, gedaagden.
Nr. 436 folio 95 d.d. ut supra.
Joris Claesz. eiser contra Joris Jansz. gedaagde om te verantwoorden het arrest door de eiser
gedaan op zekere penningen van de gedaagde, berustende onder Sijmon Willemsz., ter somme van f
9-07-00 als restant van meerdere somme, ter zake van de koop van tienden.
Nr. 437 folio 95 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 438 folio 95v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Maerten Leendertsz. gedaagde om te verantwoorden het arrest door de eiser
gedaan op de huisraad van de voorn. Maerten Leendertsz. ten zijne woonstede, voor de somme van f
8 ter zake van verteerde kosten.
Nr. 439 folio 95v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Mees Dammisz. van Overschie gearresteerde om te betalen 24 st. ter zake van
verteerde kosten.
Nr. 440 folio 95v. d.d. ut supra.
De verkoping geïmpetreert door Leendert Leendertsz. van zekere ……….turf van Cornelis (Herpersz.)
……..
Nr. 441 folio 95a. d.d. 05-03-1594.
Ontvangen van Dirck Jansz. £ 4.454-09-00 over de betaling van de omslag van de verponding over
Kethel.
Nr. 442 folio 96 d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode en waard verzoekt uitlegging aan de schout op Pieter Jansz. in de polder van f 6
ter zake van verteerde kosten van de gerechten op het kort onvertogen recht tussen Wigger Jacobsz.
eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 443 folio 96 d.d. 09-03-1594.
Gerrit Jansz. Delft eiser contra Joris Pietersz. bakker, de Heilige Geest van Kethel en Cornelis van
Coolwijck als rentmeester van de pastorie, gedaagden.
Nr. 444 folio 96 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 445 folio 96v. d.d. ut supra.

Cornelis Herpersz. eiser contra Mees Dammisz. gedaagde om te betalen f 18 ter zake van de koop
van hooi.
Nr. 446 folio 96v. d.d. ut supra.
Lodewijck Pietersz. waard eiser contra Mees Dammisz. gearresteerde om te betalen 24 st. ter zake
van verteerde kosten.
Nr. 447 folio 96v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Jacob Jansz. gearresteerde om te betalen 27
st. ter zake van een boete.
Nr. 448 folio 97 d.d. 23-03-1594.
Dammis Jansz. timmerman cum socijs eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om aan de eiser
opdracht te doen volgens het recht van deze ambacht, van een huis en erf met barg en loods, staande
in het dorp, door de eiser cum socijs gekocht van Cornelis Herpersz. gedaagde, volgens de
voorwaarden in dato 01-12-1593, of hetzelve te beteren met f 900.
Nr. 449 folio 97 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Pieter Jansz. in de polder om de eiser te voldoen en betalen de
gerede penningen, beloofd voor de koop van een huis en erf in het dorp Kethel.
Nr. 450 folio 97v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Mees Dammisz. gearresteerde.
Nr. 451 folio 97v. d.d. ut supra.
Jan Jansz. van Vlaerdingerwoud eiser contra Sijmon Willemsz. in de Kethelpolder gedaagde, om de
eiser te laten volgen de naasting van de koop van een huis, schuur, barg met zijn aankleven, door
hem gedaagde van Joris Jansz. gekocht, staande aan de Kethelbrug.
Nr. 452 folio 98 d.d. 29-03-1594.
Cornelis Herpersz. eiser contra Pieter Jansz. in de Kethelpolder.
Nr. 453 folio 98 d.d. 17-04-1594.
Jan Aertsz. Decker constitueert Cornelis Jansz. bode.
Nr. 454 folio 98v. d.d. 23-04-1594.
Dammis Jansz. timmerman eiser contra Meijndert Cornelisz. als kerkmeester van Kethel om te
betalen f 23 als restant van mee rdere somme ter zake van leverantie van houtwerk aan de kerk
geleverd.
Nr. 455 folio 98v. d.d. ut supra.
Jan Aertsz. Decker eiser contra de voorn. Meijndert Cornelisz. kerkmeester gedaagde om te kennen
of ontkennen zijn brieven van obligatie in dato 03-02-1593 en dienvolgende te betalen f 134 ter zake
van kalk, riet en andere materialen aan de kerk geleverd.
Nr. 456 folio 99 d.d. 04-05-1594.
Lodewijck Pietersz. waard eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te betalen f 5-01-14 ter zake van
verteerde kosten.
Nr. 457 folio 99 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Cornelis Leendertsz. van Vlaardingen gearresteerde.
Nr. 458 folio 99 d.d. ut supra.
Vrerick Zijvertsz. schoenmaker eiser contra Maerten Leendertsz. gedaagde om te verantwoorden het
arrest door de eiser gedaan op de huisraad van de gedaagde voor betaling van f 12-10-00 ter zake
van huishuur.
Nr. 459 folio 99v. d.d. 01-06-1594.
Joost Jorisz. Post eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde.
Nr. 460 folio 99v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde om te verantwoorden het
arrest door de eiser gedaan op zekere penningen van de voorn. Pieter Cornelisz., berustende onder
Willem Vranckensz., voor betaling van f 20.
Nr. 461 folio 99v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve penningen voor betaling van f 3-10-00 over een boete.
Nr. 462 folio 100 d.d. 1S-6-1594.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde.
Nr. 463 folio 100 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 464 folio 100 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul gedaagde om de eiser te betalen voor
het eggen of ploegen van 5 hond teelland.
Nr. 465 folio 100 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om de eiser te leveren een achtendeel tarwe.

Nr. 466 folio 100 d.d. ut supra.
Dezelve eiser voor zichzelf en voor Maerten Lourisz. eisers contra dezelve gedaagde om de eisers te
leveren f 9.
Nr. 467 folio 100v. d.d. 13-07-1594.
Dirck Jansz. collecteur van de boelcedulle van zaliger Thobias Maertensz. eiser contra Daem Ariensz.
molenaar gedaagde, om te verantwoorden het arrest door de eiser gedaan op zijn wagen en 2
paarden in het dorp Kethel zijnde, voor de somme van f 1-11-00 ter zake van gekochte goederen
volgens de boelcedulle in dato 10-04-1593.
Nr. 468 folio 100v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde.
Nr. 469 folio 100v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gearresteerde.
Nr. 470 folio 100v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. bakker eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul.
Nr. 471 folio 101 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 472 folio 101 d.d. ut supra.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Louris Pietersz. gedaagde om te betalen f 0-16-14 ter
zake van verteerde kosten.
Nr. 473 folio 101 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. timmerman en Jan Aertsz. als kerkmeesters van Kethel eisers contra Jan Vrericxz.
Noortlander gedaagde om de kerk ontruiming te doen van een heining door de gedaagde gezet voor
het kerkpad, gelegen voor zijn erf en voorts het kerkpad onbeheind en onverhinderd te laten zoals het
voor de trouble altijd tot kerkpad gelegen heeft.
Nr. 474 folio 101 d.d. ut supra.
Pieter Cornelis Verheul schout van Kethel eiser contra Arien (Stevensz.) en Dirck Pietersz., elk voor
een boete.
Nr. 475 folio 101v. d.d. 25-09-1594.
Lodewijck Pietersz. eiser contra Pieter Jansz. voor betaling van f 0-05-09 van verteerde kosten.
Nr. 476 folio 101v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde voor leverantie van 50 tonnen turf, gekocht voor 9 gr. de ton.
Nr. 477 folio 101v. d.d. 15-10-1594.
Cornelis Herpersz. contra Joost Pietersz. gearresteerde om te betalen f 6 ter zake van verteerde
kosten.
Nr. 478 folio 101v. d.d. ut supra.
Pieter Vechtersz. eiser contra Leendert Heijndricxz. gearresteerde om te betalen f 3 als restant van
meerdere somme ter zake van de koop van een beest.
Nr. 479 folio 101v. d.d. ut supra.
(Crij)ntgen Cornelisdr. weduwe T(hobias) decker (= Jan Aertsz. Decker) met haar gekozen voogd
Joris
Ariensz., verzoekt om boelhout.
Nr. 480 folio 102 d.d. 26-10-1594.
Cornelis Herpersz. eiser contra Joost Pietersz. gearresteerde.
Nr. 481 folio 102 d.d. ut supra.
Joost Pietersz. contra Cornelis Herpersz. gearresteerde om de eiser te betalen f 3 ter zake van
arbeidsloon van 2 dagen maaien, te weten 1 dag maaien van walhooi in 5 morgen aan de Vlaarding
en 1 dag maaien van zeker gerst en walhooi bij Meijndert Cornelisz. woning.
Nr. 482 folio 102 d.d. ut supra.
Joost Pietersz. eiser contra dezelve Cornelis Herpersz. gearresteerde om de eiser te betalen tot
taxatie van zijn arbeidsloon van 6 dagen werken.
Nr. 483 folio 102 d.d. ut supra.
Pieter Willemsz. metselaar eiser contra Arien Jacobsz. Croondersteijn gedaagde om te
verantwoorden het arrest door de eiser gedaan op de paarden en wagen van de gedaagde, om de
eiser te betalen.
Nr. 484 folio 102v. d.d. 09-11-1594.
Pieter Willemsz. waard eiser contra Arien Jacobsz. Croondersteijn gedaagde om te verantwoorden de
uitdaging gedaan op de gedaagd e zijn eigen landen en goederen te Kethel, voor de voldoening en
betaling van het schoonmaken van steen die de gedaagde aan de eiser aanbesteed had voor 8 sch.
de duizend.
Nr. 485 folio 102v. d.d. ut supra.

Cornelis Jansz. bode eiser contra Aert Pietersz. Schol om te betalen over verteerde kosten.
Nr. 486 folio 103 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Joost Pietersz. gedaagde.
Nr. 487 folio 103 d.d. ut supra.
Joost Pietersz. eiser contra Cornelis Herpersz. gearresteerde.
Nr. 488 folio 103 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 489 folio 102 d.d. 23-11-1594.
Pieter Willemsz. metselaar eiser contra Arien Jacobsz. Croondersteijn, voor zichzelf en uit naam van
de gemene boedel van Jacob Heijndricxz. Croondersteijn zijn vader, gedaagde.
Nr. 490 folio 103 d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode van Kethel contra Aert Pietersz. Schol gedaagde.
Nr. 491 folio 103v. d.d. 07-12-1594.
Pieter Willemsz. metselaar eiser contra Arien Jacobsz. Croondersteijn.
Nr. 492 folio 103v. d.d. 25-01-1595.
Jan Pietersz. Voppen weduwnaar van Jannitgen Jansdr. verzoekt om boelhout.
Nr. 493 folio 103v. d.d. ut supra.
Jacob Joosten zoon van Joost Jorisz. verzoekt naasting op de verkochte woning en landen die de
voorn. Joost Jorisz. verkocht heeft aan Pieter Claesz. Pesser te Schiedam. Schepenen verklaren dat
Jacob Joosten zijn naasting terecht gedaan heeft.
Nr. 494 folio 104 d.d. 08-02-1595.
Jacob Joosten zoon van Joost Jorisz. eiser in cas van naasting van de woning en landen van de
voorn. Joost Jorisz. contra Pieter Claesz. Pesser brouwer te Schiedam, koper van dezelve woning en
landen, gedaagde om de koop in te brengen. Jacob Joosten is de oudste zoon van Joost Jorisz. en
heeft op 25 januari voor het gerecht van Kethel naasting verzocht. De schepenen hadden verklaard
dat de naasting terecht was geschied, mits dat partijen zouden hebben een rechtelijke weet. Pieter
Claesz. Pesser heeft een rechtelijke weet gekregen van de bode van Kethel en daarna de koop
ingebracht op (2)7 januari en ten
gelag daarvan betaald met f 31-12-00 en een godspenning van f 10-10-00.
Nr. 495 folio 104v. d.d. 01-03-1595.
De gasthuismeesters van Schiedam eisers contra Sijmon Ariensz. gedaagde om bij schepenen vonnis
te verklaren de ontwaring die de eisers de gedaagde hebben van zijn huur of pacht die hij pretendeert
te hebben op de erven en tuinen waar zijn huis, barg en geboomte opstaat, gelegen aan de
Kethelbrug, wat terecht gedaan is en hij dienvolgende gecondemneerd wordt om ontruiming te doen
van het huis, schuur, barg en geboomte en de eisers met dezelve erven en tuinen te laten.
Nr. 496 folio 104v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Jan Verleijde voerman wonende te ‘s-Gravenhage om te
verantwoorden het arrest door de eiser gedaan op zekere beesten van de gedaagde voor leverantie
van 4 paarden die hij de eiser verkocht had.
Nr. 497 folio 105 d.d. 12-04-1595.
Lodewijck Pietersz. eiser contra Lijsbeth Huijbrechtsz. waardin gedaagde om de eiser te leveren en
restitueren vis en haringtonnen.
Nr. 498 folio 105 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om te betalen f 4-10-10 ter zake van verteerde
kosten.
Nr. 499 folio 105 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Jacob Pietersz. van Vlaardingen gearresteerde om de eiser te leveren 5
kinnetgens haring die hij aan de eiser verkocht heeft, belooft uit de 2˚reis van de haringteelt te
leveren voor 52 sch.
Nr. 500 folio 105 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout contra Thoenis Jansz. molenaar gearresteerde om te betalen f 29 ter
zake van de koop van een os.
Nr. 501 folio 105v. d.d. ut supra.
Claes Dammisz. eiser contra Pieters Jansz. gedaagde om de eiser te voldoen en te leveren opdracht
van zeker erf en steen en materialen daarop gelegen, gekomen van Jan Jaspersz. zijn gedaagdens
vader, hetwelk hij de eiser verkocht heeft.
Nr. 502 folio 105v. d.d. ut supra.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Lodewijck Pietersz. gedaagde om te betalen f 2-09-08 ter
zake van verteerde kosten.
Nr. 503 folio 105v. d.d. ut supra.

Claes Dammisz. constitueert Jacob Aertsz. secretaris.
Nr. 504 folio 106 d.d. 26-04-1595.
Huijch Woutersz. Bol broeder en naaste maag van Maritgen Woutersdr. Bol zijn zuster, eiser contra
dezelve Maritgen Woutersdr. Bol gedaagde om de eiser te laten volgen de naasting van 1½ morgen
land die zij gekocht heeft van Jannitgen Ariensdr. weduwe van Wouter Huijgensz. Bol, hunlieder
moeder.
Nr. 505 folio 10 d.d. ut supra.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Lodewijck Pietersz. waard gedaagde om te
verantwoorden het arrest door de eiser gedaan op zekere gearresteerde zichte, onder de eiser
berustende en toekomende de voorn. Lodewijck Pietersz., voor de somme van f 2-09-08 ter zake van
verteerde kosten.
Nr. 506 folio 106 d.d. ut supra.
Lodewijck Pietersz. eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om te verantwoor den de helft van
waarvan de wederhelft toekomt Cornelis Jansz. bode, voor de somme van f 4-10-10 ter zake van
verteerde kosten.
Nr. 507 folio 106v. d.d. ut supra.
Claes Dammisz. eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 508 folio 106v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra Thoenis Jansz. moelenaar.
Nr. 509 folio 106v. d.d. ut supra.
Lodewijck Pietersz. eiser contra Jacob Pietersz. te Vlaardingen.
Nr. 510 folio 107 d.d. 10-05-1595.
Thoenis Jansz. molenaar eiser contra Daem Ariensz. molenaar gearresteerde om de eiser te
bevrijden van de eis en conclusie door Pieter Cornelisz. Verheul op hem eiser gedaan of hetzelve te
beteren met f 29.
Nr. 511 folio 107 d.d. ut supra.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te betalen f 3-07-06 ter zake
van verteerde kosten.
Nr. 512 folio 107 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om te voldoen het claxgeblijf uitgesproken door Pieter
Cornelisz. Decker en Jacob Arentsz. secretaris tussen hunlieden of hetzelve te beteren met f 3.
Nr. 513 folio 107 d.d. ut supra.
Pieter Ariensz. van (Bergen) als vrund van Jacob Ariensz. verzoekt rechtelijke naasting van de koop
van 13 hond land in de Oostabspolder, door Eland Ariensz. oud burgemeester van Schiedam van de
voorn. Jacob Ariensz. gekocht.
Nr. 514.folio 108 d.d. 13-05-1595.
Joris Ariensz. vader van Maritgen Jorisdr. eiser contra Jacob Cornelisz. om afstand te doen van zijn
dochter, daar zij met Arien Claesz. in Papsou behoorlijke kerkelijke geboden om te trouwen heeft
gedaan.
Nr. 515 folio 108v. d.d. 26-05-1595.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra Thoenis Jansz. molenaar gearresteerde.
Nr. 516 folio 108v. d.d. ut supra.
Thoenis Jansz. molenaar eiser contra Daem Ariensz. metselaar.
Nr. 517 folio 108v. d.d. ut supra.
Lijsbeth H uijbrechtsdr. waardin eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te betalen f 5-17-06 ter zake
van verteerde kosten.
Nr. 518 folio 108v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om te voldoen het clacxgeblijf uitgesproken door Pieter
Cornelisz. Verheul en Joris Arentsz. secretaris van Kethel tussen hun beiden.
Nr. 519 folio 108v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. als ……… van Maritgen Cornelisdr. zijn …….. gedaagde om de voorn. Maritgen
Cornelisdr. te betalen een paar schoenen en 15 st. ter zake van rechtelijke kosten voor de voorn.
Pieter Jansz.verschoten.
Nr. 520 folio 109 d.d. ut supra.
Pieter Ariensz. van Bergen vrund en naaste maag van Jacob Ariensz. in de Kethelpolder eiser contra
Elant Ariensz. oud burgemeester van Schiedam gedaagde om de eiser en Frans Hugensz. als voogd
van de weeskinderen te laten volgen de koopnaasting van 13 hond land die hij gekocht had van de
voorn. Jacob Ariensz.
Nr. 521 folio 109 d.d. ut supra.
Claes Dammisz. eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om de eiser ……..

Nr. 522 folio 109v. d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode eiser contra Louris Pietersz. timmerman gedaagde om te verantwoorden de
uitdaging door de eiser gedaan van zijn eisers goederen in de ambacht gelegen, voor de somme van f
4-01-00 ter zake van verteerde kosten.
Nr. 523 folio 109v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard en Jan Pietersz. Voppen eisers contra Jan Gerritsz. gedaagde om te betalen
12½ st. ter zake van smaltienden.
Nr. 524 folio 109v. d.d. ut supra.
Maritgen Huijbrechtsdr. weduwe Jan Ariensz. in de Noord-KetheIpolder met haar gekozen voogd
Arien Stevensz., (verzoekt om boelhout?).
Nr. 525 folio 110 d.d. 07-06-1595.
Dammis Jansz. waard en Jan Pietersz. Voppen eisers contra Jan Gerritsz. gearresteerde.
Nr. 526 folio 110 d.d. ut supra.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Cornelis Cornelisz. Vrooch gearresteerde om te betalen
21 st. van verteerde kosten.
Nr. 527 folio 110 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra Arien Jansz. Coning gearresteerde om te betalen 27 st. ter zake
van een boete.
Nr. 528 folio 110v. d.d. 21-06-1595.
Cornelis Herpersz. eiser contra Jacob Heijndricxz. dekker van Overschie gearresteerde om de eiser te
leveren 100 dubbele tonnen turf.
Nr. 529 folio 110v. d.d. ut supra.
Jacob Arentsz. secretaris eiser contra Pieter Jansz. in de polder gedaagde om te betalen f 2 voor de
helft van zijn salaris, door hem verdiend.
Nr. 530 folio 111 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om de eiser te vergoeden en betalen alzulke aktie als de eiser
aangenomen heeft te verdienen van Pieter de Vader te Vlaardingen tegen zekere aktie op dezelve
gedaagde door Huijbrecht Ariensz. schuitvoerder volgens het contract daarvan berustende onder de
gedaagde of hetzelve te beteren met f 4.
Nr. 531 folio 111 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om met de eiser te verrekenen al hetgene zij met de anderen
uitstaan hebben van vlees en spek, mitsgaders de drinkgelagen door de gedaagde bij de eiser
gedronken.
Nr. 532 folio 111 d.d. ut supra.
Jacob Arentsz. secretaris eiser contra Claes Dammisz. gearresteerde.
Nr. 533 folio 111v. d.d. 21-06-1595.
Leendert Pietersz. en Jacob Oliviersz. timmerman, ambachtbewaarders van Kethel, zetten het
sluisgeld uit.
Nr. 534 folio 111v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra Jacob Heijndricxz. dekker van Overschie.
Nr. 535 folio 111v. d.d. ut supra.
Jacob Arentsz. secretaris eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 536 folio 111v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 537 folio 111v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 538 folio 111v. d.d. ut supra.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te voldoen het clacxgebijf
……..
Nr. 539 folio 112 d.d. ut supra.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te betalen f 2-10-00 van
verteerde kosten.
Nr. 540 folio 112 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om te betalen f 2-07-00 van verteerde kosten.
Nr. 541 folio 112 d.d. ut supra.
Jan Jacobsz. de Recht contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde.
Nr. 542 folio 112 d.d. 8-07-1595.
Joost Jorisz. Post eertijds wonende aan de Oudendijk en tegenwoordig binnen Schiedam, heeft in
levende lijve gelegateerd en ook voldaan, hetwelk bij deze wordt erkend, aan de Heilige Geest van

Kethel de somme van £ 2 Vlaams, mitsgader £ 6 Vlaams t.b.v. de kerk van Kethel, waarvoor hij wordt
bedankt.
Nr. 543 folio 112v. d.d. 27-09-1595.
Jacob Arentsz. secretaris eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 544 folio 112v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 545 folio 112v. d.d. ut supra.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra de voorn. Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 546 folio 112v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 547 folio 112v. d.d. ut supra.
Jan Woutersz. van Overschie eiser contra Pieter Jansz. in de polder gedaagde om te betalen f 13-300 ter zake van verteerde kosten.
Nr. 548 folio 112v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om te betalen 7-10-00 over de koop van 5 schepen klei, elk
schip 30 st. en nog 15 st. van verteerde kosten.
Nr. 549 folio 113 d.d. ut supra.
Jan Jacobsz. de Recht eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde.
Nr. 550 folio 113 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra de voorn. Pieter Jansz. in de polder
gedaagde om te betalen f 20 over de 50˚penning van de boete, contra Wigger Jacobsz. Vercrocht op
22-01-1594.
Nr. 551 folio 113 d.d. ut supra.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Pieter (Jansz.) in de polder.
Nr. 552 folio 113v. d.d. ut supra.
Jan Woutersz. van Overschie constitueert Michiel Zijvertsz. secretaris van Hogenban.
Nr. 553 folio 113v. d.d. 11-10-1595.
Jacob Jansz. Cock eiser contra Meijndert Cornelisz. als nazaat van Bastiaen Jorisz. Post gedaagde.
Nr. 554 folio 113v. d.d. ut supra.
Jacob Jansz. Cock eiser contra Pieter Jansz. in de polder gedaagde om te betalen f 13-3-00 van
verteerde kosten.
Nr. 555 folio 113v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om te betalen over de koop van 5 schepen klei.
Nr. 556 folio 114 d.d. ut supra.
Jan Jacobsz. de Recht eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde.
Nr. 557 folio 114 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra Willem Claesz. Verschee gedaagde om te betalen 27 st. van
een boete.
Nr. 558 folio 114 d.d. ut supra.
Jan Arentsz. secretaris van Kethel eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te betalen f 2 voor de helft
van zeker salaris door de eiser verdiend.
Nr. 559 folio 114v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om de eiser te vergoeden en betalen al zulke eis als de eiser
aangenomen heeft gehad op Pieter den Vader te Vlaardingen, tegen zekere aktie genomen van
Huijbrecht de schuitvoerder.
Nr. 560 folio 114v. d.d. 25-10-1595.
Jan Woutersz. van Overschie eiser contra Pieter Jansz. in de polder gedaagde.
Nr. 561 folio 114v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 562 folio 114v. d.d. ut supra.
Jan Arentsz. secretaris eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 563 folio 114v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 564 folio 115 d.d. ut supra.
Jan Jacobsz. de Recht eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde.
Nr. 565 folio 115 d.d. ut supra.
Herman Willemsz. smid eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te verantwoorden het arrest door de
eiser gedaan op zekere penningen van de gedaagde, berustende onder Jan Ariensz. in de polder,
voor betaling van f 13 ter zake van de koop van ijzerwerk
Nr. 566 folio 115 d.d. ut supra.

Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Claes Dammisz. gearresteerde voor de leverantie van 100
eieren.
Nr. 567 folio 115. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Arien Jansz. Coning gearresteerde voor betaling van verteerde kosten.
Nr. 568 folio 115 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra Daem Ariensz. molenaar gearresteerde om te betalen tot
mannen zeggen, zekere 3 voeren hooi.
Nr. 569 folio 115v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gearresteerde.
Nr. 570 folio 115v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gearresteerde om te zeggen alvorens te betalen, ivm.het weiden van
een paard voor de tijd van een maand.
Nr. 571 folio 115v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gearresteerde.
Nr. 572 folio 115v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gearresteerde.
Nr. 573 folio 116 d.d. ut supra.
Thoenis Jansz. molenaar eiser contra Daem Ariensz. molenaar gearresteerde om te betalen f 4-16-00
van rechtelijke onkosten.
Nr. 574 folio 116 d.d. ut supra.
Herman Willemsz. smid constitueert Dammis Jansz. timmerman.
Nr. 575 folio 116 d.d. ut supra.
Dezelve Dammis Jansz. substitueert Jacob Arentsz. secretaris.
Nr. 576 folio 116 d.d. ut supra.
Jan Woutersz. van Overschie eiser contra Pieter Jansz. in de polder gedaagde.
Nr. 577 folio 116 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 578 folio 116v. d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. eiser contra Cornelis Herpersz. gedaagde om te verantwoorden het arrest door de
eiser gedaan op zekere schuit van de gedaagde voor de somme van 30 st. ter zake van wijnkoop,
tussen hem en Pieter Jansz.
Nr. 579 folio 116v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve Cornelis Herpersz. gearresteerde om te betalen f 5 en 1 blank ter zake
van verteerde kosten.
Nr. 580 folio 116v. d.d. ut supra.
De zaken tussen de schout en Daem de molenaar ………
Nr. 581 folio 117 d.d. 13-12-1595.
Jan Woutersz. te Overschie eiser contra Pieter Jansz. in de polder gedaagde.
Nr. 582 folio 117 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 583 folio 117 d.d. ut supra.
Arien Ariensz. Coppert eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde om te verantwoorden de
uitdaging door de eiser gedaan op het huis en erf van de gedaagde in het dorp Kethel, voor de
betaling van f 30 over 2 jaren kusting van het voorsz. erf.
Nr. 584 folio 117 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. eiser contra Pieter Jansz. in de polder om te betalen van verteerde kosten.
Nr. 585 folio 117v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve Pieter Jansz. gedaagde om te betalen f 8-03-00 van verteerde kosten.
Nr. 586 folio 117v. d.d. 1596.
Dirck Maertensz. waard eiser contra Pieter Jansz. in de Kethelpolder gedaagde.
Nr. 587 folio 117v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 588 folio 117v. d.d. ut supra.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Pieter Jansz. in de polder om te betalen f 5-12-04 van
verteerde kosten.
Nr. 589 folio 118 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Vrerick Zijvertsz. schoenmaker om te betalen 28½ st. van verteerde kosten.
Nr. 590 folio 118 d.d. ut supra.
Pieter Vechtersz. eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gearresteerde om te betalen f 9 als restant van
meerdere somme ter zake van korentienden die de gedaagde van de eiser heeft overgenomen.

Nr. 591 folio 118 d.d. ut supra.
Dirck Pietersz. eiser contra Arien Leendertsz. gearresteerde om de eiser te betalen over zijn
verzuimde tijd die hij gehad heeft ter zake van de kwetsing die de gedaagde aan zijn hoofd heeft
geslagen of hetzelve te beteren met f 12.
Nr. 592 folio 118 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra Joris Claesz. Verhoeck gearresteerde om te betalen 27 st. ter
zake van een boete.
Nr. 593 folio 118v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gearresteerde om te betalen 27 st. ter zake als voren.
Nr. 594 folio 118v. d.d. 24-01-1596.
Dirck Maertensz. waard eiser contra Pieter Jansz. in de polder gedaagde.
Nr. 595 folio 118v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 596 folio 118v. d.d. 07-02-1596.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Pieter Jansz. in de polder gedaagde.
Nr. 597 folio 118v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelis Verheul schout eiser contra Joris Claesz. Verhoeck gearresteerde.
Nr. 598 folio 119 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Joris Claesz. voorn gearresteerde.
Nr. 599 folio 119 d.d. 07-02-1596.
Dirck Maertensz. waard eiser contra Pieter Jansz. in de polder gedaagde om te aanhoren de eis van f
8-3-0 over verteerde kosten.
Nr. 600 folio 119 d.d. ut supra.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 601 folio 119 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Joris Claesz. Verhoock gearresteerde.
Nr. 602 folio 119 d.d. ut supra.
Joris Claesz. eist zijn daggeld.
Nr. 603 folio 119v. d.d. 21-02-1596.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 604 folio 119v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout contra Joris Claesz. Verhoock gearresteerde.
Nr. 605 folio 119v. d.d. ut supra.
Jan Jacobsz. de Recht eiser contra Pieter Pietersz. steenplaatser gedaagde om te aanhoren het
schepenvonnis van de eiser omtrent de ontwaring van 4½ morgen land in de Hargpolder.
Nr. 606 folio 120 d.d. 20-03-1596.
Louris Jacobsz. eiser contra Claes Dammisz. gedaagde om te verantwoorden de uitdaging van de
gedaagdens eigen landen, voor de somme van f 54 ter zake van het gebruik van 2½ morgen land in
de Noord-Kethelpolder over het jaar 1594.
Nr. 607 folio 120 d.d. ut supra.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.
Nr. 608 folio 120 d.d. 08-04-1596.
Meijndert Cornelisz. op de Harg weduwnaar van Maritgen Cornelisdr. verzoekt om boelhout.
Nr. 609 folio 120v. d.d. 01-05-1596.
Maritgen Jacobsdr. weduwe Jacob Oliviersz. verzoekt om boelhout.
Nr. 610 folio 120v. d.d. 22-05-1596.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Pieter Jansz. gedaagde om te betalen f 7 en 5 groot over
verteerde kosten.
Nr. 611 folio 120v. d.d. ut supra.
Ariaen Jansdr. waardin eiser contra Pieter Vechtersz. gedaagde om te betalen f 6 ter zake van
toegezegde penningen van verteerde kosten.
Nr. 612 folio 120v. d.d. ut supra.
Pieter Vechtersz. eiser contra Pieter Cornelisz. Decker om de gedaagdens huis en erf in het dorp
Kethel executabel te verklaren uit krachte van een schepenvonnis in dato 10-01-1596.
Nr. 613 folio 121 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. eiser contra Claes Ariensz. van Berckel gearresteerde om de eiser te betalen f 18 ter
zake van vele moeiten in het soliciteren en contraheren aangaande het huwelijk van de gearresteerde
met Maritgen Bastiaensdr.
Nr. 614 folio 121v. d.d. 05-06-1596.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin eiser contra Pieter Jansz. gedaagde.

Nr. 615 folio 121v. d.d. ut supra.
Ariaen Jansdr. waardin eiser contra Pieter Vechtersz. gedaagde.
Nr. 616 folio 121v. d.d. ut supra.
Pieter Vechtersz. eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde.
Nr. 617 folio 121v. d.d. ut supra.
Jan Willemsz. eiser contra Claes Ariensz. van Berckel gearresteerde.
Nr. 618 folio 122 d.d. 29-06-1596.
Pieter Vechtersz. eiser contra Pieter Corne lisz. Decker gearresteerde.
Nr. 619 folio 122 d.d. 03-07-1596.
Pieter Vechtersz. eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde.
Nr. 620 folio 122 d.d. 17-07-1596.
Pieter Vechtersz. eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde.
Nr. 621 folio 122v. d.d. 31-07-1596.
Dammis Jansz. waard pachter van de impost op wijn en bier over Kethel eiser contra Claes Dammisz.
gedaagde om te verantwoorden de uitdaging gedaan op de gedaagdens eigen landen in deze
ambacht, voor de somme van f 12 ter zake van veraccordeerde penningen volgens uitspraak.
Nr. 626 folio 122v. d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode eiser contra de voorn. gedaagde en zijn uitgedaagde landen, voor de somme
van f 8 ter zake van verteerde kosten.
Nr. 623 folio 122v. d.d. ut supra.
Arien Pietersz. Groenewegen en Aert Pietersz. Schol als arbiters, vervangende Louris Pietersz.
timmerman eiser contra de voorn. gedaagde en zijn uitgedaagde landen, voor de somme van f 6 tbv.
de armen van Kethel tot een godspenning.
Nr. 624 folio 123 d.d. ut supra.
Pieter Jansz. in de polder eiser contra Heijndrick Riddersz. gearresteerde om te betalen f 2-10-00 als
restant van meerder somme ter zake van de koop van een vaars.
Nr. 625 folio 123 d.d. 06-11-1596.
Dirck Heijndricxsz. te Vlaardingen als verobligeerde borg voor Arien Jansz. wonende tegenwoordig
onder Steenbergen, verzoekt een weet te besteden aan de voorn. Arien Jansz. van het arrest door
Dirck Heijndricxz. gedaan op 8 schapen, toekomende dezelve Arien Jansz., besteed zijnde tot Jan
Aelbrechtsz. in de Noord-Kethel, zijn schoonvader, voor de bevrijding van de voorn. borgtocht.
Nr. 626 folio 123v. d.d. ut supra.
Arien Cornelisz. gehuwd met Thoentgen Jorisdr. en in die kwaliteit mede erfgenaam van Cornelis
Jorisz., in leven wonende op de Harch en met procuratie van Jacob Osiersz., het weeskind van
Cornelis Jansz. tgeen ………….. en de 4 kinderen van Joris Cornelisz., mede erfgenamen van
dezelve Cornelis Jorisz. eisers tegen Meijndert Cornelisz. op de Harch als gehuwd hebbende
Maritgen Cornelisdr. die erfgename was van Neeltgen Cornelisdr. haar moeder, dewelke
boedelhoudster was van de goederen door dezelve Cornelis Jorisz. achtergelaten en welke Maritgen
Cornelisdr. na haar moeders dood, dezelve goederen ook heeft aanvaard en met de voorn.Meijndert
Cornelisz. gepossideerd en bezeten en door Meijndert Cornelisz. nog steeds wordt gepossideerd, in
die kwaliteit verweerder. De eiser sustineert en zegt in de voorn. kwaliteit dat de verweerder naar
rechte gehouden is de eiser te doen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua van de administratie en
bewind van de boedel van Cornelis Jorisz. en dienvolgende de eiser in de voorn. kwaliteit als mede
erfgenaam uit te keren hetgeen waar hij toe gerechtigd is. Na de vermaning van de eiser in de voorn.
kwaliteit is de verweerde daarvan doende, dat hij met gemoede niet kan geraken. Zo concludeert de
eiser dat de verweerder bij het gerecht sententie definitief gecondemneerd zal worden om te doen
rekening, bewijs en reliqua van de administratie van de boedel van Cornelis Jorisz. en de eiser uit te
k eren en betalen hetgeen hij in de voorn. kwaliteit toe gerechtigd is of hetzelve te beteren met f 4.000.
Nr. 627 folio 124v. d.d. 20-11-1596.
Meijndert Cornelisz. zo hij procedeert eiser contra Claes Ariensz. Dorp te Berkel voor zichzelf en als
oom en bloedvoogd van het nagelaten weeskind van wijlen Neeltgen Bastiaensdr., mitsgaders Dirck
Jansz. en Arien Jorisz. Jonckste als geordonneerde bijvoogden van hetzelve weeskind, gedaagden
om de eiser te garanderen van de voorn. eis en conclusie voor zijn helft.
Nr. 628 folio 124v. d.d. ut supra.
Arien Cornelisz. eiser contra Meijndert Cornelisz. verweerder.
Nr. 629 folio 125 d.d. 04-12-1596.
Arien Cornelisz. eiser contra Meijndert Cornelisz. verweerder.
Nr. 630 folio 125 d.d. ut supra.
Meijndert Cornelisz. eiser in cas van garantie contra Pieter Gerritsz. van der Hooff te Overschie
overgedaagde, dat bij sententie de gedaagde gecondemneerd zal worden, mitsgaders de landen en

goederen die de eiser uit krachte van zekere brieven door de gedaagde verleden in dato 23-05-1578,
als pesseserende te garanderen en schadeloos te houden van de eis en proces als de eiser voor dit
gerecht gemoveerd heeft door Adriaen Cornelisz. gehuwd met Thoentgen Jorisdr., een van de mede
erfgenamen van Cornelis Jorisz. en met procuratie van Jacob (Cornelisz.), weeskind van Cornelis
Jansz. en de kinderen van (Cornelis???) mede erfgenaam van Cornelis Jorisz.
Nr. 631 folio 125v. d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. eiser contra Cornelis Herpersz. gearresteerde om de eisers huisvrouw te restitueren
een "schee" met zijn beslagen, zoals de huisvrouw van de eiser het tot onderpand heeft van verteerde
kosten ter somme van f 6-15-00.
Nr. 632 folio 126 d.d. 18-12-1596.
Arien Cornelisz. eiser contra Meijndert Cornelisz. gedaagde.
Nr. 633 folio 126v. d.d. 15-01-1597.
Arien Cornelisz. uit Maasland eiser contra Meijndert Cornelisz.
Nr. 634 folio 126v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard als gewezene pachter van de impost op wijn en bier over Kethel eiser contra
Claes Dammisz. gedaagde om te verantwoorden de uitdaging gedaan door de eiser op de
gedaagdens eigen landen, voor de somme van f 12.
Nr. 635 folio 127 d.d. 29-01-1597.
Arien Cornelisz. uit Maasland eiser contra Meijndert Cornelisz. van de Harch.
Nr. 636 folio 127 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Claes Dammisz. gedaagde.
Nr. 637 folio 127v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Claes Dammisz. gedaagde.
Nr. 638 folio 127v. d.d. 12-02-1597.
Cornelis Herpersz. waard eiser contra Pieter Jansz. in de polder gedaagde om te betalen f 4-02-00
over verteerde kosten.
Nr. 639 folio 127v. d.d. ut supra.
Jan Aelbrechtsz. en Dirck Pietersz. hebben zich verbonden als borg voor Dirck Jansz. voor de somme
van f 196 volgens obligatie in dato 10-07-1595.
Nr. 641 folio 128 d.d. 12-03-1597.
Schepenen; Louris Jacobsz., Dirck Jansz., Arien Stevensz., Pieter van Bergen, Claes Alewijnsz. en
Willem Heijndricxz. Gorter.
Jan Jansz. weduwnaar van Aechgen Pancraesdr. verzoekt om boelhout.
Nr. 642 folio 128 d.d. 26-03-1597.
Neeltgen Jansdr. weduwe Pieter Jansz. in de Kethelpolder met haar gekozen voogd Dirck Pietersz.
haar stiefvader, verzoekt om boelhout.
Nr. 643 folio 128 d.d. ut supra.
Jacques van Walsappel en Boudewijn Stevensz. lakenkopers te Leiden eisers contra Cornelis ...esz.
op Vlaardingerwoud gearresteerde om te verantwoorden het arrest gedaan op de wagen en paarden
van de gearresteerde voor de somme van f 25.
Nr. 644 folio 128v. d.d. ut supra.
Nadat Leendert Pietersz. wonende in het dorp Kethel verzocht had een rechtelijk uitpad naar het recht
van deze ambacht, van 2 morgen land, door hem gekocht van de Staten van Holland, gekomen van
de pastorie van Kethel volgens de brieven in dato 20-02-1597, concluderen de schepenen voor
vonnis, na inspectie ter plaatse, mitsgaders gezien het schriftelijke consent van Cornelis van Coolwijck
en gehoord hebbende de verklaring van Ariaentgen Cornelisdr. weduwe Wijnant Pietersz. die lange
tijd gewoond heeft op de hofstede en woning waarop de eiser tegenwoordig woont, gelegen naast het
voorn. gekochte land in kwestie, verklaren voor vonnis dat Leendert Pietersz. eiser zijn uitpad zal
hebben uit de noordwesthoek van het land raaiende langs de zuidzijde van de sloot tussen het
voorn.land en het land van het Bagijnhof te Delft.
Nr. 645 folio 129 d.d. 23-04-1597.
Pieter Arijensz. snijder weduwnaar jonge Maritgen Woutersdr., verzoekt om boelhout.
Nr. 646 folio 129 d.d. 07-05-1597.
Arien Ariensz. Coppert als windasmeester van het kerkwindas constitueert Dirck Maertensz. om de
penningen te ontvangen van het windas.
Nr. 647 folio 129 d.d. ut supra.
Huijbrecht Theusz. eiser contra de gearresteerde penningen van Cornelis Cornelisz. Tou berustende
onder Dammis Jansz. timmerman, voor de somme van f 2-10-00 ter zake van arbeidsloon.
Nr. 648 folio 129v. d.d. 21-05-1597.

Diewertgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Crijnen, met haar gekozen voogd Crijn Cornelisz. haar zoon,
constitueert Jacob Aertsz. secretaris, om boelhout te verzoeken.
Nr. 649 folio 129v. d.d. ut supra.
Jacob Aertsz. secretaris uit krachte van de voorn. procuratie, verzoekt boelhout.
Nr. 650 folio 130 d.d. 15-07-1597.
Passchier van den Broucke wonende te Veere in Zandwijck voor zichzelf en met procuratie van Leijn
MeIven wonende te Hogelanden, als voogd van moederszijde van de achtergelaten weeskinderen van
zaliger Jacob de Hondt en Francijnken de Burchgrave, achtergelaten weduwe van zaliger Maillaert de
Burchgrave, met authorisatie van haargekozen voogd de voorn. Leijn Melven, in dato 14-05-1597,
erfgenaam van Jan de Hondt, eiser contra Leendert Pietersz. op het dorp gedaagde, om te betalen f
8-10-00 ter zake van geleende penningen, door de gedaagde ontvangen van Jan de Hondt.
Nr. 651 folio 130 d.d. 22-10-1597.
Passchier van den Broucke in de voorn. kwaliteit eiser contra Pieter Willemsz. metselaar
gearresteerde om te betalen de somme van f 18 ter zake van geleende penningen.
Nr. 652 folio 130v. d.d. ut supra.
Arien Cornelisz. uit Maasland eiser contra Meijndert Cornelisz. Er is eis gedaan en aan het gerecht
overgegeven door Adriaen Cornelisz. wonende Zuid-Maasland als gehuwd hebbende Thoentgen
Jorisdr., mitsgaders met procuratie van Jacob Oziersz. als erfgenaam van Cornelis Jorisz., in leven
wonende op de Harg te Kethel, ter ene zijde, op en tegen Meijndert Cornelisz. als gehuwd gehad
hebbende Maritgen Cornelisdr. die erfgename gebleven was van haar moeder Neeltgen Cornelisdr.
boedelhoudster van de voorn. Cornelis Jorisz. en bezitters van de goederen, gedaagden.
Nr. 653 folio 132 d.d. 08-11-1597.
Arien Cornelisz. eiser contra Meijndert Cornelisz. gedaagde.
Nr. 654 folio 132 d.d. ut supra.
Passchier van den Broocke eiser contra Pieter Willemsz. metselaar gedaagde.
Nr. 655 folio 132 d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode eiser contra Claes Dammisz. gedaagde om te betalen 14 st. als restant van
wijnkoop.
Nr. 656 folio 132v. d.d. 19-11-1597.
Arien Cornelisz. eiser contra Meijndert Cornelisz.
Nr. 657 folio 132v. d.d. ut supra.
Passchier van den Broocke eiser contra Pieter Willemsz. metselaar gedaagde.
Nr. 658 folio 133 d.d. 03-12-1597.
Arien Cornelisz. uit Zuid-Maasland eiser contra Meijndert Cornelisz. gedaagde.
Nr. 659 folio 133 d.d. ut supra.
Meijndert Cornelisz. eiser contra Dirck Jansz. en Adriaen Jorisz. Jonckste als voogden over het
achtergelaten weeskind van zaliger Neeltgen Bastiaensdr. waar vader van is Arien Pietersz.
houtzager gedaagden, om de eiser ¼ part te garanderen kosteloos en schadeloos te houden van de
eis die Adriaen Cornelisz. uit Maasland op hem eiser gedaan heeft.
Nr. 660 folio 133v. d.d. 17-12-1597. (doorgehaald).
Lodewijck Fransz. de Knibberch eiser contra Pieter Pietersz. Poot gedaagde om zijn naasting te
institueren van de koop van een kustingbrief door de eiser gekocht van Pieter Cornelisz. Decker,
sprekende op des gedaagdens hijpotheek en huizing in het dorp Kethel.
Nr. 661 folio 133v. d.d. ut supra.
Claes Ariensz. Dorp eiser contra Dirck Jansz. en Adriaen Jorisz. Jonckste gedaagden. De eiser zegt
dat het waarachtig is dat hij uit naam van zijn huisvrouw, enige en naaste oom en bloedvoogd is van
het weeskind van zaliger Neeltgen Bastiaensdr. waar vader van is Arien Pietersz. houtzager te
vlaardingen.
Nr. 662 folio 134v. d.d. ut supra.
Arien Cornelisz. eiser contra Meijndert Cornelisz. gedaagde.
Nr. 663 folio 135 d.d. 14-01-1598.
Adriaen Cornelisz. eiser contra Meijndert Cornelisz. gedaagde.
Nr. 664 folio 135 d.d. ut supra.
Arien Ariensz. smid eiser contra Sijmon Willemsz. gedaagde. De eiser zegt dat de gedaagde heeft
van Cornelis Jansz. Verzijden gehuwd met Neeltgen Jansdr. weduwe Pieter Jansz. in de Ketkelpolder,
een woning als huis, barg en geboomte, mits toehebbende de bruikwaar van 6 morgen land.
De huisvrouw van de eiser is een zus van Neeltgen Jansdr.
Nr. 665 folio 136 d.d. ut supra.
Arien Cornelisz. eiser contra Meijndert Cornelisz.
Nr. 666 folio 136 d.d. ut supra.

Cornelis Herpersz. eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gearresteerde om te betalen de schaden en
intresten die de eiser geleden heeft ter zake van dat de gearresteerde de eiser niet voldaan heeft de £
16 Vlaams die hij de eiser beloofd had voor de ontruiming of afstand van een aantal jaren huur die de
eiser had op het huis en erf van dezelve Pieter Cornelisz. Decker, door hem verkocht aan Pieter
Pietersz. Post.
Nr. 667 folio 136v. d.d. 08-04-1598.
Cornelis Bouwensz. vertonende procuratie van Annitgen Vrancken die huisvrouw was en nu weduwe
van Willem Claesz. Verschee, in dato 26-11-1597, verleden voor Leendert Ketting notaris te 'sGravenhage, verzoekt boelhout van het sterfhuis van Willem Claesz.
Nr. 668 folio 136v. d.d. ut supra.
Adriaen Pietersz. Groenewegen met procuratie van de voorn. weduwe verzoekt om boelhout.
Nr. 669 folio 137 d.d. 22-04-1598.
Adriaen Cornelisz. uit Maasland eiser contra Meijndert Cornelisz. gedaagde.
Nr. 670 folio 137 d.d. ut supra.
Leendert Claesz. te Berkel oom en bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Willem
Claesz. Verschee zijn broeder, eiser contra Annitgen Vrancken weduwe van dezelve Willem Claesz.
gedaagde om te leveren inventaris. Claes Ariensz. te Berkel met procuratie van zijn zoon Leendert
Claesz., oom en bloedvoogd van de weeskinderen van Willem Claesz.
Nr. 671 folio 137v. d.d. ut supra.
Jacob Aertsz. secretaris van Kethel als curator van de achtergelaten goederen van zaliger Jacob
Cornelisz., in leven kapelaan in Kethel, eiser contra Sijmon Wolphertsz. te Berkel, gearresteerde als
possesseur van een speciale hijpotheek, om te betalen 9 jaar renten, per jaar f 6-15-00.
Nr. 672 folio 137v. d.d. ut supra.
Pieter Ariensz. kleermaker weduwnaar Annitgen Dircxdr. verzoekt om boelhout.
Nr. 673 folio 138 d.d. 20-05-1598.
Arien Cornelisz. uit Maasland eiser contra Meijndert Cornelisz. gedaagde.
Nr. 674 folio 138v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Arien Ariensz. jonge smid gearresteerde om te betalen
12 st. over zegelrecht van de brief van naasting, door Arien Ariensz. jonge smid geïnstitueerd en
verkregen op de koop van het huis en erf gekocht door Sijmon Willemsz. van de weduwe van Pieter
Jansz. in de Kethelpolder.
Nr. 675 folio 138v. d.d. ut supra.
Dirck Pietersz. eiser contra Aelbrecht Joostensz. kleermaker gedaagde om de koop in te brengen van
het huis en erf, door hem gekocht van Jan Pieter Voppen, zijn eisers broeder en dienvolgende afstand
te doen tbv. de eiser.
Nr. 676 folio 139 d.d. 03-06-1598.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Arien Ariensz. jonge smid gearresteerde.
Nr. 677 folio 139 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde.
Nr. 678 folio 139 d.d. ut supra.
Claes Ariensz. weduwnaar en boedelhouder van Maritgen Jansdr. verzoekt om boelhout.
Nr. 679 folio 139v. d.d. 17-06-1598.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Arien Ariensz. jonge smid gearresteerde.
Nr. 680 folio 139v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om te betalen 13 st. van een boete.
Nr. 681 folio 140 d.d. 04-10-1598.
Maerten Jorisz. in de Lier eiser contra Annitgen Vranckensdr. weduwe Willem Claesz. Verschee
gedaagde, om te betalen f 234 over 3 jaar kusting van de koop van de woning van de gedaagde.
Nr. 682 folio 140 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. collecteur van de taxatie van de huizen, eiser contra Jacob Ariensz. in de polder, om
te betalen 52½ st.
Nr. 683 folio 140v. d.d. ut supra.
Annitgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee eiser contra Jan Jacobsz. Noortlander
gearresteerde om met haar te rekenen.
Nr. 684 folio 140v. d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes van Beveren, gedaagde
inzake 2 dammen gelegen in een uiterdijk beoosten zekere 5 morgen land van de eiser in de
Westabspolder, zijnde het uitpad van de eiser van dezelve 5 morgen.
Nr. 685 folio 141 d.d. ut supra.

Jan Pietersz. van der Veen eiser contra Huijbrecht Claesz. in Schiebroek gearresteerde om te betalen
30 st. ter zake van de koop van 2 voeren gort.
Nr. 686 folio 141a. d.d. 21-10-1598.
Jacob Pietersz. van Cleeff eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul.
Nr. 687 folio 141a. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Cornelis Cornelisz. Verheul gedaagde.
Nr. 688 folio 141a. d.d. 21-10-1598.
Maritgen Jansdr. weduwe Meijndert Cornelisz. met haar gekozen voogd Claes Jorisz. haar oom,
verzoekt om boelhout.
Nr. 689 folio 142 d.d. 17-11-1598.
Maerten Jorisz. in de Lier eiser contra Annitgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee
gedaagde.
Nr. 690 folio 142 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. collecteur van de taxatie van de huizen eiser contra Jacob Ariensz. in de polder.
Nr. 691 folio 142 d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes van Beveren gedaagde.
Nr. 692 folio 142v. d.d. ut supra.
Jacob Pietersz. van Cleeff eiser contra Cornelis Cornelisz. Verheul gedaagde.
Nr. 693 folio 142v. d.d. ut supra. (doorgehaald).
Pieter Pietersz. Poot eiser contra Joris Maertensz. Cnapper gearresteerde om te betalen de somme
van f 8-10-0 als restant van arbeidsloon.
Nr. 694 folio 142v. d.d. ut supra.
Jacob Pietersz. van Cleeff eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul gedaagde.
Nr. 695 folio 143 d.d. ut supra.
Annitgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee eiser contra Jan Jacobsz. Noortlander
gearresteerde.
Nr. 696 folio 143v. d.d. 02-12-1598.
Maerten Jorisz. in de Lier eiser contra Annitgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee
gedaagde.
Nr. 697 folio 143v. d.d. ut supra. (doorgehaald).
Dirck Maertensz. collecteur van de taxatie op de huizen eiser contra Jacob Ariensz. in de polder
gedaagde.
Nr. 698 folio 143v. d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes van Beveren gedaagde.
Nr. 699 folio 143v. d.d. ut supra.
Jacob Pietersz. van Cleeff eiser contra Cornelis Cornelisz. Verheul gedaagde.
Nr. 700 folio 144 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul gedaagde.
Nr. 701 folio 144 d.d. ut supra. (doorgehaald).
Annitgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee eiser contra Jan Jacobsz. Noortlander
gearresteerde.
Nr. 702 folio 144v. d.d. 19-12-1598.
Maerten Jorisz. in de Lier eiser contra Annitgen Vrancken weduwe Willem Claesz. Verschee.
Nr. 703 folio 144v. d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes van Beveren Claesz.
gedaagde.
Nr. 704 folio 144v. d.d. ut supra.
Jacob Pietersz. van Cleeff eiser contra Cornelis Cornelisz. Verheul gedaagde.
Nr. 705 folio 144v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul gedaagde.
Nr. 706 folio 145 d.d. ut supra.
Aert Pietersz. Schol eiser contra Cornelis Jansz . bode om te betalen f 48 van de koop van een beest.
Nr. 707 folio 145 d.d. ut supra.
Aert Pietersz. Schol constitueert Mr. Claes Jacobsz. van Stockurn.
Nr. 708 folio 145 d.d. 26-01-1599.
Maerten Jorisz. in de Lier eiser contra Annetgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee.
Nr. 709 folio 145 d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes van Beveren Claesz.
Nr. 710 folio 145v. d.d. ut supra.
Jacob Pietersz. van Cleeff eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul gedaagde.

Nr. 711 folio 145v. d.d. ut supra.
Aert Pietersz. Schol eiser contra Cornelis Jansz. bode gedaagde.
Nr. 712 folio 146 d.d. 24-02-1599.
Maerten Jorisz. in de Lier eiser contra Annitgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee
gedaagde.
Nr. 713 folio 146 d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes Claesz. van Beveren
gedaagde.
Nr. 714 folio 146 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser doet ontwaring van 2 hond land gemeen in 20 hond land met
Jacob Pietersz. van Cleef te Schiedam.
Nr. 715 folio 146v. d.d. ut supra.
Jacob Pietersz. van Cleeff eiser contra Pieter Gornelisz. Verheul gedaagde.
Nr. 716 folio 146v. d.d. ut supra.
Jacob Pietersz. van Cleeff contra Cornelis Cornelisz. Verheul.
Nr. 717 folio 146v. d.d. 24-03-1599.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes van Beveren Claesz.
Nr. 718 folio 146v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout …………..
Nr. 719 folio 147 d.d. ut supra.
Jacob Pietersz. van Cleeff te Schiedam gedaagde om te verklaren executabel de uitgedaagde eigen
landen in Kethel.
Nr. 720 folio 147 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra IJsbrant Leendertsz. gearresteerde om te betalen f 0-19-08.
Nr. 721 folio 147v. d.d. ut supra.
Door het gerecht is uitgezet de sluisgelden en binnenlandse kosten.
Nr. 722 folio 148 d.d. 24-04-1599.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes van Beveren Claesz.
gedaagde.
Nr. 723 folio 148 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra IJsbrant Leendertsz. gearresteerde.
Nr. 724 folio 148 d.d. ut supra.
Jacob Pietersz. van Cleeff met procuratie van zijn schoonmoeder Cunera Heijndricxdr. eiser contra
Cornelis Jansz. bode van Kethel.
Nr. 725 folio 148 d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cornelis ……………
Nr. 726 folio 148v. d.d. ut supra.
Dirck Dircxz. Onderwater eiser contra Jacob Hercxz. en Dirck Jansz. gedaagden om de eis te
funderen dat hij door successie en eendeels door koop is gerechtigd tot het gebruik van een kamp
land genaamd de Huts, groot 5 morgen in Kethel. In de voorsz. 5 morgen is gelegen 1½ morgen
toekomende het convent van St. Aagten te Delft, welke altijd zijn ingehuurd benevens nog andere
landen door de possesseurs van de woning, tegenwoordig door de gedaagden bezeten.
Nr. 727 folio 149 d.d. ut supra.
Crijn Cornelisz. eiser contra Arien Ariensz. Coppert gedaagde.
Nr. 728 folio 149 d.d. ut supra.
Dirck Jacobsz. Hoockgen eiser contra Jacob Hercxz. gedaagde.
Nr. 729 folio 149 d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode van Kethel is gerechtelijk gedaagd op zekere interrogatie, overgeleverd door
Jacob Pietersz. van Cleeff als procureur van Cunera Heijndricxdr. zijn schoonmoeder.
Nr. 730 folio 150 d.d. 05-05-1599.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes van Beveren Claesz.
Nr. 731 folio 150 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Jacob Pietersz. van Cleeff gedaagde.
Nr. 732 folio 150 d.d. ut supra.
Dirck Dircxz. Onderwater eiser contra Jacob Hercxz. en Dirck Jansz. gedaagden.
Nr. 733 folio 150 d.d. ut supra.
Jan Jacobsz. de Recht eiser contra Cornelis (Jansz.).
Nr. 734 folio 150v. d.d. ut supra.
Joris Claesz. Verhoock eiser contra Louris Jacobsz. gedaagde om te betalen f 51 van de koop van
een vette koe.

Nr. 735 folio 150v. d.d. ut supra.
De 1° herfstschouw op heden tot over 3 weken.
Nr. 736 folio 151 d.d. 20-05-1599.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes van Beveren.
Nr. 737 folio 151 d.d. ut supra.
Jan Jacobsz. de Recht eiser contra Cornelis Jansz. bode gedaagde.
Nr. 738 folio 151 d.d. ut supra.
Annitgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee eiser contra Cornelis Cornelisz. Stam van
Leeuwen gedaagde om te betalen ……………
Nr. 739 folio 151v. d.d. ut supra.
Annitgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee eiser contra Cornelis Bouwensz. gedaagde
om te verantwoorden het arrest door de eiser gedaan op de goederen van de gedaagde in Kethel, zo
paarden, wagen, ploeg, beesten en anders, voor de bevrijding doe hij de eiser beloofd heeft tegen
Maerten Jorisz. in de Lier, voor de somme van f 117.
Nr. 740 folio 151v. d.d. ut supra.
Annitgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee …………. een rechtelijke weet aan Cornelis
Bouwensz. te Loosduinen.
Nr. 741 folio 152 d.d. ut supra.
Maerten Jorisz. in de Lier is geconsenteerd behoorlijke proclamatie te geven van de woning en
huizing van de weduwe van Willem Claesz. Verschee.
Nr. 742 folio 152v. d.d. 02-06-1599.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes van Beveren Claesz.
Nr. 743 folio 152v. d.d. ut supra.
Annitgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee eiser contra Cornelis Bouwensz. gedaagde.
Nr. 744 folio 152v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Cornelis Cornelisz. Stam van Leeuwen.
Nr. 745 folio 153 d.d. 04-08-1599.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes van Beveren Claesz.
Nr. 746 folio 153 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Sijmon Willemsz., Pieter Willemsz. cum
socijs, allen erfgenamen van Willem Sijmonsz. hun vader, gedaagden om te verantwoorden het arrest
door de eiser gedaan op (heijer) en hooi te velde in de Westabspolder, voor de betaling van een boete
van f 1 van het verzuimen van de vertichting van het overlijden van de huisvrouw van de voorn.
Willem Sijmonsz.
Nr. 747 folio 153v. d.d. ut supra.
Annitgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee eiser contra Cornelis Bouwensz .gedaagde.
Nr. 748 folio 153v. d.d. ut supra.
Pieter Rochusz. te Schipluiden en Arien Leendertsz. in Kethel eisers contra Jan Willemsz. wonende
Maasland, om te betalen f 38-10-00.
Nr. 749 folio 154 d.d. 06-10-1599.
Schepenen Louris Jacobsz., Joris Jansz. Broock, Cornelis Bonifaesz., Claes Alewijnsz., Willem
Heijndricxz. Gorter en Adriaen Claesz. ipv. Dirck Jansz. gesubstitueerde schout.
Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes van Beveren Claesz.
gedaagde.
Nr. 750 folio 154 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra de erfgenamen van Wil lem Sijmonsz. gedaagden.
Nr. 751 folio 154 d.d. ut supra.
…………. zeker schip met de gereedschappen toekomende de gearresteerde.
Nr. 752 folio 155 d.d. ut supra.
Adriaen Leendertsz. in Kethel voor zichzelf en vervangende Pieter Rochusz. eisers contra Jan
Willemsz. in Maasland.
Nr. 753 folio 155 d.d. ut supra.
Neeltgen Jansdr. weduwe Jan Cornelisz. bleker verzoekt om boelhout.
Nr. 754 folio 155 d.d. ut supra.
Op heden is geordonneerd tot over 6 weken, zijnde 17 november, dat de penningen geprocedeerd
van de verkoop …………. van van de weduwe van Willem Claesz. Verschee ……………
Nr. 755 folio 155v. d.d. ut supra.
Jacobus Aertsz. secretaris verzoekt om boelhout.
Nr. 756 folio 156 d.d. 20-10-1599.

Cornelis Cornelisz. Verheul eiser contra Cunera Heijndricxdr. weduwe Claes van Beveren Claesz.
Schepenen wijzen voor vonnis dat de gedaagde de dammen in kwestie moet toesmakken en de palen
daaruit gedolven, wederom daar in te zetten, mitsgaders te betalen de schade van de eiser.
Nr. 757 folio 156 d.d. ut supra.
Adriaen Leendertsz. in Kethel voor zichzelf en vervangende Pieter Rochusz. eisers contra Jan
Willemsz. in Maasland.
Nr. 758 folio 156v. d.d. 03-11-1599.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra de kinderen en erfgenamen van Willem
Sijmonsz. gedaagden.
Nr. 759 folio 156v. d.d. ut supra.
Adriaen Leendertsz. voor zichzelf en vervangende Pieter Rochusz. zijn zwager, eisers contra Jan
Willemsz. in Maasland gearresteerde.
Nr. 760 folio 157 d.d. 17-11-1599.
Adriaen Leendertsz. voor zichzelf en vervangende Pieter Rochusz. zijn zwager, eisers contra Jan
Willemsz. in Maasland gearresteerde.
Nr. 761 folio 157 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra de kinderen en erfgenamen van Willem Sijmonsz.
gedaagden.
Nr. 762 folio 157 d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. koper van de woning van de weduwe van Willem Claesz. Verschee, op heden en
14 dagen onder het gerecht van Kethel te consigneren vanwege Arien Pietersz. Schouten als koper bij
decreet van dezelve woning, voor de somme van f 187-10-00.
Nr. 763 folio 157v. d.d. 01-12-1599.
Adriaen Leendertsz. voor zichzelf en vervangende Pieter Rochusz. zijn zwager, eisers contra Jan
Willemsz. in Maasland gearresteerde.
Nr. 764 folio 157v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra de kinderen en erfgenamen van Willem Sijmonsz.
gedaagden.
Nr. 765 folio 158 d.d. 15-12-1599.
Adriaen Leendertsz. en Pieter Rochusz. eisers contra Jan Willemsz. in Maasland gearresteerde.
Nr. 766 folio 158 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra de kinderen en erfgenamen van Willem Sijmonsz.
gedaagden.
Nr. 767 folio 158 d.d. 23-02-1600.
Pieter Willemsz. Verheul schout contra de kinderen en erfgenamen van Willem Sijmonsz.gedaagden.
Nr. 768 folio 158v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra de kinderen en erfgenamen van Willem Sijmonsz.
gedaagden.
Nr. 769 folio 158a. d.d. 09-02-1600.
Pieter Cornelisz. schout eiser contra de erfgenamen van Willem Sijmonsz. gedaagden.
Nr. 770 folio 158a. d.d. ut supra.
Jan Huijbrechtsz. wonende Akkersdijk voogd van Grietgen Cornelisdr. weduwe Claes Maertsz. in de
Kethelpolder, verzoekt om boelhout.
Nr. 771 folio 159 d.d. 10-05-1600.
Mr. Nicolaes van Stockurn als procureur van de erfgenamen ab intestato van Jacomijntgen Aertsdr.
nagelaten dochter van Aert Pietersz. Schol zaliger, verwekt bij Lijsbeth Pietersdr., eiser contra dezelve
Lijsbeth Pietersdr. Aert Pietersz.Schol heeft met zijn voorn. huisvrouw op 04-11-1599 een testament
gemaakt voor een notaris. Jacobmijntgen Aertsdr. is enig kind.
Nr. 772 folio 160v. d.d. ut supra.
Mr. Claes Stockurn met procuratie van Maritgen Bastiaenen, eiser contra zekere gearresteerde
penningen onder Jan (Jansz.) op de Oudendijk, toebehorende Joris Jansz., eertijds aan de Kethelweg
of zijn huisvrouw.
Nr. 773 folio 160v. d.d. ut supra.
Pieter Vechtersz. voogd van Vechter Philipsz. innocent persoon, eiser contra Jan Pietersz. op de
Zouteveen gedaagde zijn huis en erf, om met de eiser te rekenen en te betalen zeker arbeidsloon,
door de voorn. Vechter Philipsz. bij de gedaagde verdiend of hetzelve te beteren met f 25.
Nr. 774 folio 160v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout contra Lijsbeth Pietersdr. weduwe Aert Pietersz. Schol gedaagde.
Nr. 775 folio 161 d.d. ut supra.

Willem Jansz. wielmaker eiser contra zeker gearresteerd half onder (niets ingevuld) toekomende de
nazaat van Mr. Jan Pietersz. eertijds wonende Schiedam.
Nr. 776 folio 161 d.d. ut supra.
Lijsbeth Pietersdr. waardin eiser contra Jan IJsbrantsz. gedaagde om te betalen 26½ st. ter zake van
verteerde kosten.
Nr. 777 folio 161 d.d. ut supra.
Leendert Pietersz. Verheijen weduwnaar van Crijtgen Cornelisdr. verzoekt om boelhout.
Nr. 778 folio 161v. d.d. 25-05-1600.
Cornelis Jansz. bode en grafmaker in Kethel contra Neeltgen Jansdr. weduwe Jan Cornelisz. bleker
gedaagde om de eiser te betalen het salaris van grafmaken van haar man en haar kinderen of
hetzelve te beteren met f 3.
Cornelis Jansz. als erfgenaam van zijn vader voor zichzelf en voor zijn moeder, verzoekt copie van de
eis.
Nr. 779 folio 161v. d.d. ut supra.
Mr. Claes Stockurn met procuratie van Maritgen Bastiaenendr. weduwe eiser contra Joris Jansz. of
zijn huisvrouw, eertijds wonende aan de Kethelbrug.
Nr. 780 folio 162 d.d. ut supra.
Mr. Claes Stockurn als procureur van de erfgenamen ab intestato van Jacobmijntgen Aertsdr.,
nagelaten dochter van Aert Pietersz. Schol, verwekt bij Lijsbeth Pietersdr. eiser contra dezelve
Lijsbeth Pietersdr. gedaagde.
Nr. 781 folio 162 d.d. ut supra.
Pieter Vechtersz. oom en voogd van Vechter Philipsz. innocent persoon contra Jan Pietersz.
gedaagde.
Nr. 782 folio 162 d.d. ut supra.
Lijsbeth Hubrechtsdr. waardin eiser contra Jan IJsbrantsz. gedaagde.
Nr. 783 folio 162 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Lijsbeth Pietersdr. weduwe Aert Pietersz. Schol
gedaagde.
Nr. 784 folio 163 d.d. 24-05-1600.
De ambachtbewaarders van Kethel hebben uitgezet het sluisgeld over 1600.
Nr. 785 folio 163 d.d. 07-06-1600.
Cornelis Jansz. bode en grafmaker eiser contra Neeltgen Jansdr. weduwe Jan Cornelisz. bleker.
Nr. 786 folio 163 d.d. ut supra.
Mr. Claes Stockum eiser contra Jan Jansz. op ten …………… gedaagde.
Nr. 787 folio 163 d.d. ut supra.
Lijsbeth Hubrechtsdr. waardin eiser contra Jan IJsbrantsz.
Nr. 788 folio 163v. d.d. ut supra.
Annitgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee eiser contra Adriaen Pietersz. Schouten en
Alewijn Jansz. beiden te Zoetermeer gedaagden.
Nr. 789 folio 164 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra zekere uitgedaagde landen van Jan Doesen gedaagde,
bij overdraging voor betaling van 27 st. ter zake van een boete aan de persoon van Leendert Pietersz.
Ruijchrock geperpetreerd.
Nr. 790 folio 164 d.d. ut supra.
Dezelve schout contra dezelve voor betaling van 27 st. ter zake van een boete geperpetreerd aan
Joost Pietersz. Verheul.
Nr. 791 folio 164v. d.d. 21-06-1600.
Cornelis Jansz. bode en grafmaker eiser contra Neeltgen Jansdr. weduwe Jan Cornelisz. bleker.
Nr. 792 folio 164v. ut supra.
Annitgen Vrancken weduwe Willem Claesz. Verschee eiser contra Adriaen Pietersz. Schouten en
Alewijn Jansz. beiden te Zoetermeer gearresteerden.
Nr. 793 folio 164v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout contra zekere uitgedaagde landen van Jan Doesen.
Nr. 794 folio 165 d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. Verhoock eiser contra Adriaen Piete rsz. Schouten en Alewijn Jansz. timmerman,
beiden te Zoetermeer gearresteerden, om de eiser te leveren huis, schuur, barg en geboomte die de
gedaagden aan de eiser verkocht hebben, mitsgaders hem te beteren de schaden en intresten door
hem geleden doordat Annitgen Vrancken weduwe Willem Claesz. Verschee de voorn. woning blijft
possideren tegen de wil van de eiser.
Nr. 795 folio 165 d.d. ut supra.

Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Lijsbeth Pietersdr. weduwe Aert Pietersz. Schol
gedaagde.
Nr. 796 folio 166 d.d. 07-07-1600.
Cornelis Jansz. bode en grafmaker eiser contra Neeltgen Jansdr. weduwe Jan Cornelisz. bleker
gedaagde.
Nr. 797 folio 166 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Jan Doesen gedaagde.
Nr. 798 folio 166 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 799 folio 166 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Lijsbeth Pietersdr. weduwe Aert Pietersz. Schol gedaagde.
Nr. 800 folio 166 d.d. ut supra.
Annitgen Vranckendr. weduwe Willem Claesz. Verschee eiser contra Adriaen Pietersz. Schouten en
Alewijn Jansz.
Nr. 801 folio 166v.d.d. 19-07-1600.
Cornelis Jansz. bode en grafmaker eiser contra Neeltgen Jansdr. weduwe Jan Cornelisz. bleker.
Nr. 802 folio 166v. d.d. ut supra.
Dezelve Cornelis Jansz. eiser contra Joris Bastiaensz. Boodt te Vlaardingen gearresteerde om te
betalen f 0-12-06 ter zake van verteerde kosten.
Nr. 803 folio 166v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Lijsbeth Pietersdr. weduwe Aert Pietersz. Schol
gedaagde.
Nr. 804 folio 167 d.d. 07-07-1600.
Eis gedaan en het gerecht van Kethel, overgegeven door en vanwege Gerrit Engelsz. Cock, wonende
te Vlaardingen als pachter van de Vlaardingse Maasdijk en dienvolgende in bewaring hebbende al de
beesten aan dezelve dijk gaande, eiser en aanlegger van een kort onvertogen recht, ter ene zijde op
en tegen Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel, gedaagde ter andere zijde.
Nr. 805 folio 168 d.d. 16-08-1600.
Jonkheer Johan van der Mijlen eiser en arrestant contra zekere gearresteerde koeien, toebehorende
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel gedaagde 5 morgen land genaamd "de Gansecamp" in
Nieuwland, hem arrestant eigen toebehorende, voor betaling van f 60 van een jaar landpacht.
Nr. 806 folio 168 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. eiser contra Claes Ariensz. wonende te Berkel gearresteerde om te betalen f 4-0100 van verdiend salaris, verschoten in de sequestien in de boedel van de weduwe van Willem Claesz.
Verschee.
Nr. 807 folio 168 d.d. ut supra.
Gerrit Gerritsz. Moelen zoon van Gerrit Jansz. Moelen institueert naasting van de koop van 5 morgen
2 hond land, door de voorn. Gerrit Jansz. Moelen zijn vader verkocht aan (Willem) Vranckensz. in de
Kethelpolder.
Nr. 808 folio 168v. d.d. ut supra.
Jan IJsbrantsz. voor zichzelf en vervangende Gerrit Arisz., Cornelis Jacobsz. beiden te Overschie,
Joost Jacobsz. te Wateringen en Joris Dircxz. Tou zijn zwager, als gemeen liggende met het
verkochte land, insinueert naasting van de koop van 7 morgen 2 hond land door Gerrit Jansz. Moelen
verkocht aan Willem Vrancken in de Kethelpolder.
Nr. 809 folio 169 d.d. 21-10-1600.
Jonkheer Johan van der Mijlen eiser en arrestant contra Pieter Cornelisz. Verheul gedaagde.
Nr. 810 folio 169 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. eiser contra Claes Ariensz. in Berkel gearresteerde.
Nr. 811 folio 169 d.d. ut supra.
Gerrit Gerritsz. Moelen eiser contra Willem Vrancken in de Kethelpolder gedaagde.
Nr. 812 folio 169v. d.d. ut supra.
Maritgen Pietersdr. weduwe, linnenlakenkoopster te Schiedam eiser en arrestante contra het
gearresteerde haver te velde, toebehorende Jacob Claesz. van Dijck, gedaagde voor betaling van f 8
ter zake van de koop van laken.
Nr. 813 folio 169v. d.d. ut supra.
Jan IJsbrantsz. cum socijs renunchieert al zulke naastinge van landen als hij op 16-08-1600 heeft
gedaan.
Nr. 814 folio 169v. d.d. 01-11-1600.
(Nelletgen of Maertgen) ……. weduwe ……. Ariensz.met haar gekozen voogd Gerrit ……. haar zoon,
verzoekt om boelhout.

Nr. 815 folio 170 d.d. ut supra.
Claes Alewijnsz. wonende in Kethelambacht is vermaand voogden te stellen van vaderszijde over de
6 nagelaten weeskinderen van Jan Aertsz. Decker en Crijntgen Cornelisdr., beiden zaliger.
Nr. 816 folio 170 d.d. ut supra.
Maerten Cornelisz. wonende in Beijerland als voogd van moederszijde van de voorn. 6 weeskinderen
constitueert de voorn. Claes Alewijnsz.
Nr. 817 folio 170v. d.d. 07-03-1601.
Anthonij Manriquo rentmeester van de ambachtsheerlijkheid Kethel eiser contra Pouwels Anthonisz.
gearresteerde, om getuigenis der waarheid te geven op zekere interrogatien.
Nr. 818 folio 170v. d.d. ut supra.
Jacob Harcxz. eiser contra Dirck Jansz. gedaagde om zijn handen af te trekken van al zulke landen
als de eiser gehuurd heeft van de Heilige Geest van Delft.
Nr. 819 folio 170v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. timmerman en Dammis Jansz. waard eisers contra Pieter Vechtersz. gedaagde.
Nr. 820 folio 171 d.d. 31-03-1601.
Louris Jacobsz. eiser contra Arien Dircxz. kleermaker gedaagde om te betalen f 20 als restant van
meerdere somme ter zake van de overneming van bruikwaar van landen.
Nr. 821 folio 17 d.d. ut supra..
Dammis Jansz. timmerman en Dammis Jansz. waard renunchieren de eis gedaan op Pieter
Vechtersz.
Nr. 822 folio 171 d.d. ut supra.
Hubrecht Theusz. constitueert Mr. Claes Jacobsz. van Stockum procureur te Vlaardingen.
Nr. 823 folio 171v. d.d. 14-04-1601.
T.v.v. Louris Jacobsz. hebben Pieter Huijgensz. wonende in de Kethelpolder oud 49 jaar en Heijndrick
Heijndricxz. wonende aan de Oudendijk oud 26 jaar, bij eed verklaard waarachtig te zijn dat zij 2 jaar
geleden zijn geweest ten huize van Maritgen Bastiaensdr. in de Kethelpolder alwaar Arien Dircxz.
snijder de voorn. requirant enig geld bracht op de penningen die hij hem schuldig was van het
overnemen van zeker bruikwaar in de Noord-Kethel.
Nr. 824 folio 173.d.d. 11-07-1584.
T.v.v. Jacob van Cabau ambachtsheer van Kethel hebben Jan Jaspersz. oud ca. 59 jaar en Cors
Pietersz. oud ca. 58 jaar, verklaard dat de schout en het gerecht van Kethel, zo lang zij zich kunnen
heugen, voor de trouble en ook enige jaren in de trouble, hun schouw gehad hebben op de kade aan
de westzijde van de Delfse Schie, beginnende in het noorden van het hekje staande voor de woning
van Dirck Jansz. op de Schie tot de Quackelbrug toe en voorts van de voorn. brug af tot de
binnenwatering van de Oostabspolder en verder van de Oostabspolderse molen af tot de binnenkade,
strekkende tot de noorzijde van het land van Jop Nelen te Rotterdam.
Nr. 825 folio 173 d.d. 08-12-1584.
T.v.v. Thobias Maertensz. vervangende Maritgen Gerritsdr., heeft Neeltgen Dircxdr. weduwe Claes
Alewijnsz. oud ca. 80 jaar, verklaard waarachtig te zijn dat de deposante met haar voorn. man ca. 40
jaar gewoond heeft op de woning waar tegenwoordig Cornelis Crijnen in de Noord-Kethel opwoont en
dat zij deposante nog weet dat haar man als possesseur van de voorn. woning de pachters en
bruikers van de landen, toekomende Elandt Ariensz. te Schiedam cum socijs, in haar tijd waren jonge
Jacob Dircxz. en Louris Jacobsz. zijn zoon, alle jaren zekere penningen ten bate kwam in de pacht
van dezelve landen. Het is haar ontgaan hoeveel dat jaarlijks was.
Nr. 826 folio 173v. d.d. ut supra.
T.v.v. als voren heeft Louris Jacobsz. in de polder oud ca. 46 jaar, verklaard dat hij na de dood van
zijn vader Jacob Dircxz. bruiker is geweest van zekere landen in de Noord-Kethel, toekomende Elandt
Ariensz. cum socijs, omtrent 7 jaren, welke landen werden ingehuurd voor 12 morgen en dat de
bruikers van de woning waar tegenwoordig opwoont Cornelis Crijnen in de Noord-Kethel, in zijn tijd
zijn geweest Jacob Claesz. en Jasper Pietersz. ………..
Nr. 827 folio 174 d.d. 26-01-1585.
T.v.v. Leendert Jansz. van Alffen hebben Arien Gerritsz. smid oud ca. 50 jaar en Jannitgen
Leendertsdr. waardin huisvrouw van Dammis Jansz. waard in het dorp van Kethel, oud ca.25 jaar,
verklaard, eerst Jannitgen Leendertsdr. hoe dat op 16-01-1585 ten hare huize o.a. is geweest Jacob
Heijndricxz. bakker van Delfshaven, dewelke ten zelve tijd vermanende namens zijn zwager Gerrit
Weijer welke is overleden, o.a. de woorden en provoosten zei: Arien Heijn van Rotterdam, een
Mennist die nu te Vlaardingen woont, dat is een dief en ik zal het bewijzen. Gerrit Weijer is er op
gestorven dat dezelve Arien Heijn hem schuldig is f 140 van J……. Zijvertsz………….
Nr. 828 folio 174v. d.d. 6-03-1585.

T.v.v. Pieter Vechtersz. wonende te Vlaardingerambacht hebben Joost Jorisz. Post oud ca. 63 jaar en
Adriaentgen Cornelisdr. weduwe Wijnant Pietersz. oud 65 jaar, verklaard dat zij in 1578 Vastenavond
zijn geweest ten huize van Jan Mathijsz. waard te Schiedam, alwaar de requirant huur maakte met
ene Geertruid de dochter van Catharina van Berckenroede, geassisteert door ene Willem Oom van
Rotterdam, van zekere landen waarin begrepen was het erf waar de requirant tegenwoordig op
getimmerd heeft. Hierover is een kwestie ontstaan.
Nr. 829 folio 175 d.d. 11-12-1585.
T.v.v. Taems Vrericxz. wonende in het dorp Kethel hebben Pieter Vechtersz. wonende Vlaardinger ambacht oud ca. 40 jaar en Cornelis Ariensz. wonende Vlaardinger-woud verklaard; eerst Pieter
Vechtersz. dat het hem nog goed bekend is dat Anthonis Gerritsz. zijn stiefvader, in leven schout van
Spaland en zulks zijn vierschaar was houdende ten huize van ene Cathrijn Maertensdr. wonende in
het dorp, waarvan de requirant tegenwoordig het erf bezit. Hij weet ook nog dat ene Arendt Willemsz.
schout van Kethel en ook van Spaland, door de voorn. Anthonis Gerritsz. overgedaan werd, mits dat
hij Arendt Willemsz. aan hem bedong al de huizen, staande aan de zuidzijde van de Harreweg in het
dorp Kethel, gelegen onder het schoutambacht van Spaland. Hij verklaart nog dat er geweest is ene
Leendert Heijndricxz. eertijds wonende bij Claes Sijmonsz. op het Woud en dat die tegen hem zei dat
het erf en werf van Claes Jorisz. van Spaland was en dat het doorgaans uit zijn weer strekkende was
tot aan de Vlaardingseweg, zulks zijn brieven vermelden en uitwijzen. Voorts verklaarde de voorn.
Cornelis Ariensz. dat hij goed weet dat de voorn. Anthonis Gerritsz. schout van Spaland is geweest en
zijn vierschaar hield ten huize van de voorn. Trijn Maertensdr. en dat hij hetzelve office overnam van
Arendt Willemsz. schout van Kethel, dewelke aan hem bedong de huizen staande aan de zuidzijde
van de Harreweg.
Nr. 830 folio 175v. d.d. 05-03-1586.
T.v.v. ………. Cornelis Florisz. oud 54 jaar, Joris Florisz. oud 45 jaar, Anni tgen Cornelisdr. oud 75
jaar, Adriaen Cornelisdr. oud 65 jaar en Adriaen Jansdr. oud 76 jaar, verklaren eerst Cors Pietersz.,
Adriaen Jansdr. en Annitgen Cornelisdr., dat het hun nog goed bekend is dat de sloot tussen de weg
en het erf van Matgen Rochusdr., nu gekocht door Jacob Oliviersz. timmerman, voor lange jaren her
gekomen en gestrekt is geweest tot aan het kerkepad, gelegen tussen het voorsz. erf van Matgen
Rochusdr. en de huizing van Jacob Oliviersz. en dat dezelve sloot tot zover die nu strekt gedempt is
door Jacob Dircxz. of Matheus Jacobsz. zijn zoon, gewezene possesseurs van het voorn. erf en dat
dezelve nadat de sloot was gedempt en er bargen op had gezet, in dezelve sloot een planting had
gemaakt waar de schuiten komende uit de Noord-kethel en elders, aanmeerden en vastmaakten.
Cors Pietersz. verklaart nog alleen dat hij geweest is …………… Claes Alewijnsz. in leven ………. van
Kethel, zei tegen de voorn. Jacob Dircxz. toen hij de sloot indamde en zijn bargen daarop zette; oom
Jaep ghij weijedt hijer al wat breet, waarop Jacob Dircxz. antwoorde; ick en doe niet ick sal het
kerckpadt verbeteren en nijet verargeren en zal maken dat men op zijn muijlen daer aen zal moegen
commen. Adriaen Cornelisz. verklaart dat haar mans vader ook mede heeft horen zeggen dat Jacob
Dircxz. dit beloofd had en Joost Jorisz. verklaart mede dat Neeltgen Claes Alewijnsz. weduwe
hetzelve altemet mede wel vermaand.
Nr. 831 folio 177 d.d. 11-03-1587.
Neeltgen Dircxdr. toegenaamd Neeltgen Claes Alewijnsz. laatst weduwe Claes Jorisz. wonende
tegenwoordig op de Oudendijk in Kethel, oud ca. 83 jaar, heeft op rechtelijk verzoek van Cornelis
Crijnen wonende Noord-Kethelpolder, verklaard dat toen zij 25 jaar was, gehuwd was met de voorn.
Claes Alewijnsz. haar eerste man, die toen woonachtig was op de woning en hofplaats waarop de
voorn. requirant thans woont. Zij hebben daarop gewoond zo lang totdat de kinderen huwbaar waren
en die op dezelve woning woonden, welke hij bij zijn eerste vrouw verwekt had en dat zij deposante
met dezelve Claes Alewijnsz. op de woning nog zolang gewoond hebben dat het jongste van de 7
kinderen die zij met elkaar verwekt hebben, mede gehuwelijkt was, zodat het haar wel kennelijk is dat
de voorn. woning als huis, schuur, barg en geboomte met de werf waar hetzelve opstaat, door Claes
Alewijnsz. altijd voor vrij eigen is gepossideerd geweest. Zij verklaart voorts dat de belendingen van
de woning waren; de Delfweg, de Groeneweg en een zeker slootje. Zij verklaart nog dat zij gehoord
heeft dat de 3 broeders die de voorn. woning van de requirant plegen te bezitten, genaamd de Groote
Broers, dat de broeders dezelve woning die toen zeer groot was, onder elkaar hebben gedeeld aan 3
woningen, te weten de woning van de requirant, de woning waar thans opwoont Maritgen Ghielen en
de woning waar tegenwoordig opwoont Louris (Pieters.?) timmerman aan de Poldervaart. Zij
deposante is nog goed bekend dat de ouders van zaliger Jacob Cornelisz. priester, plegen te wonen
op de woning van de voorn. Maritgen Ghielen.
Nr. 832 folio 180 d.d. 14-04-1601.
Louris Jacobsz. eiser contra Arien Dircxz. kleermaker gedaagde.
Nr. 833 folio 180 d.d. ut supra.

Huijbrecht Theusz. metselaar eiser contra de gearresteerde penningen berustende onder Dammis
Jansz. waard, toekomende Arien Leuwen wonende Vrijenban. De eiser zegt dat hij 6 of 7 weken
geleden geweest is op de werf van de gedaagde en dat hij gebeten is door zijn hond zodat hij een
grote wond had aan zijn …… en hierdoor niet heeft kunnen werken.
Nr. 834 folio 180v. d.d. 09-05-1601.
Hubrecht Theusz. eiser contra de gearresteerde penningen berustende onder Dammis Jansz. waard
toekomende Arien Leuw wonende in het ambacht Vrijenban.
Nr. 835 folio 180v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra de gearresteerde schepen of schuiten onder de erfgenamen
van Vranck Reijmensz. en zijn huisvrouw beiden zaliger, voor de somme van f 12 ter zake van zeker
schade en geleden interest.
Nr. 836 folio 181 d.d. 23-05-1601.
Joris Adriaensz. en Claes Willemsz. Cruijer als gewezene pachters van de visserij van de Poldervaart
eisers contra de erfgenamen van Adriaen Stevensz. gearresteerden om te betalen de pacht voor de
tijd van 5 jaar die Adriaen Stevensz. van hun eisers voor een gedeelte van de Poldervaart had
overgenomen.
Nr. 837 folio 181 d.d. ut supra.
Dirck Adriaensz. eiser contra de gearresteerde penningen toekomende Nelle Gerritsdr. weduwe
Adriaen Stevensz., om te beteren de kwetsing en verminking van de rechterhand van de eisers
dochtertje Trijntgen Dircxdr., in der tijd oud zijnde 17 jaar en door Arien Stevensz. met de zeis
gesneden toen zij in het veld de voorn. Arien Stevensz. met werken hielp.
Nr. 838 folio 181v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra de voorn. gedaagde.
Nr. 839 folio 181v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra de erfgename n van Vranck Reijmensz. en zijn huisvrouw.
Nr. 840 folio 181v. d.d. 06-06-1601.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra de erfgenamen van Vranck Reijmensz. en zijn huisvrouw.
Nr. 841 folio 182 d.d. 20-06-1601.
Lijsbeth Hubrechtsdr. waardin eiser contra Doe Adriaensz. gearresteerde om te betalen f 0-08-04 ter
zake van 6 bier ten hare huize verteerd.
Nr. 842 folio 182 d.d. ut supra.
Gerrit Jansz. Delft eiser contra Maritgen Bastiaenen weduwe gedaagde om te betalen f 20 ter zake
van landpacht.
Nr. 843 folio 182 d.d. ut supra.
Jan Jansz. op de Oudendijck eiser doet uitdagen zekere huizing, schuur, barg en geboomte in
Kethelambacht bij de Kethelbrug, bezeten door Thoenis Sijmonsz. en verzocht dat Thoenis Sijmonsz.
als possesseur en Claes Jansz. Bruijn als principale koper een rechtelijke weet bekomen.
Nr. 844 folio 182v. d.d. 26-09-1601.
Joris Lenertsz. gehuwd hebbende de weduwe van Aert Pietersz. Schol eiser contra de gearresteerde
beesten toekomende Pouwels Ariensz. voor de betaling van 36 ter zake van landhuur.
Nr. 845 folio 182v. d.d. ut supra.
Maritgen Pietersdr. weduwe Herman Thoenisz. Hubert linnenlakenkoopster te Schiedam eiser contra
de gearresteerde haver, toekomende Jacob Claesz. van Dijck gedaagde, voor de betaling van f 8 ter
zake van de koop van linnen.
Nr. 846 folio 183 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Leendert Pietersz. Verheijen gedaagde voor betaling van
een schouwboete van 10 st.
Nr. 847 folio 183 d.d. ut supra.
Dezelve schout contra de uitgedaagde 8 morgen land toekomen de Jan Govertsz. secretaris van
Overschie, gedaagde voor betaling van 12 st. over het zegelrecht van de gedaagdens
opdrachtbrieven van het land door hem gekocht van Pieter Bartholomeusz. van Lijesvelt.
Nr. 848 folio 183 d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. Verheul gedaagde door Thoenis Jansz. Back eiser om te verantwoorden het arrest
door de eiser gedaan op zijn haver staande te velde.
Nr. 849 folio 183v. d.d. 10-10-1601.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Jan Govertsz. secretaris van Overschie.
Nr. 850 folio 183 d.d. ut supra.
Jacob Claesz. van Dijck eiser contra Cornelis Jansz. bode van Kethel gedaagde om de eiser te
condemneren kosteloos en schuldeloos van de eis die Maritgen Pietersdr. linnenlakenkoopster te
Schiedam op hem alhier heeft gedaan.

Nr. 851 folio 184 d.d. 24-10-1601.
Pieter Cornelisz. Verheul schout contra Geertgen Gerritsdr. haar gearresteerde goederen om te
betalen 20 st. ter zake van het recht en salaris van het kort geding tussen haar en Joris Leendertsz.
gehuwd met Lijsbeth Pietersdr.
Nr. 852 folio 184 d.d. ut supra.
Pieter Gerritsz. van der Hooff eiser contra de voorn. gearresteerde om de eiser te betalen 10 st. over
procureursloon.
Nr. 853 folio 184 d.d. ut supra.
Geertgen Gerritsdr. voorn. eiser contra Joris Leendertsz. voorn. gedaagde om de eiser te garanderen
kosteloos en schadeloos.
Nr. 854 folio 184v. d.d. ut supra.
Dezelve Geertgen Gerritsdr. eiser contra Joris Leendertsz.
Nr. 855 folio 184v. d.d. ut supra.
Geertgen Gerritsdr. met haar gekozen voogd Cornelis Jansz. bode constitueert Pieter Gerritsz. van
der Hooff.
Nr. 856 folio 184v. d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. bode constitueert zich borg voor Geertgen Gerritsdr.
Nr. 857 folio 184v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul en Pieter Gerritsz. van der Hooff beloven Cornelis Jansz. bode van de
borgtocht te indemneren.
Nr. 858 folio 185 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra het gearresteerde land van Jan Govertsz.
Nr. 859 folio 185 d.d. 28-11-1601.
Jacob Claesz. van Dijck eiser contra Cornelis Jansz. bode gedaagde.
Nr. 860 folio 185 d.d. ut supra.
Adriaen Claesz. gedaagde door Cornelis Cornelisz. Ceuijff en Bastiaen Leendertsz. eisers in cas van
naasting.
Nr. 861 folio 185v. d.d. ut supra.
Claes Gerritsz. gehuwd met Maritgen Jansdr. eiser contra Adriaen Claesz. gedaagde om in te
brengen de koop die hij gedaan heeft tegen Claes Cornelisz. te Schiedam van zijn portie en erfenis,
aanbestorven door Trijn Claesdr. huisvrouw van Claes Jorisz. in Papsou. De eiser naast de koop. De
eis wordt niet ontvankelijk verklaard.
Nr. 862 folio 186 d.d. 12-12-1601.
Louris Pietersz. timmerman eiser contra Bonefaes Pietersz. om te betalen f 4 ter zake van hout en
arbeid.
Nr. 863 folio 186 d.d. ut supra.
Louris Pietersz. timmerman nomine uxoris eiser contra Cornelis Jansz. bode van Kethel om te betalen
f 14-14-00 ter zake van geleende penningen door de eiser zijn huisvrouws vader, in leven uitgeleend
en nu bij overlijden van dezelve Joost Jorisz. aangeërfd.
Nr. 864 folio 186 d.d. ut supra.
De ambachtbewaarders van de ambacht ………… Pietersz. en Willem Vranckensz. eisers contra
Dammas Jansz. timmerman oud gaarder van de verponding gedaagde om te betalen f 26 als
achterstallige garing wat met hem was afgerekend op 17-12-1597.
Nr. 865 folio 187 d.d. 12-01-1602.
Louris Pietersz. timmerman eiser contra Bonefaes Pietersz. gedaagde.
Nr. 866 folio 187 d.d. ut supra.
Louris Pietersz. timmerman eiser contra Claes Alewijnsz. gedaagde om te betalen f 8 ter zake van
hout en arbeid.
Nr. 867 folio 187 d.d. ut supra.
Louris Pietersz. timmerman eiser contra Louris Jacobsz. gedaagde om te betalen f 39 ter zake van
hout en arbeid.
Nr. 868 folio 187 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om te betalen f 6-18-00.
Nr. 869 folio 187v. d.d. ut supra.
De ambachtbewaarders van Kethel eisers contra Dammas Jansz. gedaagde.
Nr. 870 folio 187v. d.d. ut supra.
Dammas Jansz. waard eiser contra Leendert Pietersz. gedaagde om de eiser te beteren de schade
hem aangedaan ter zake dat de gedaagde hem vervorderd heeft in de herfst van 1600, zonder de
eisers consent en wil in zijn land aan de Harreweg te jagen 7 of 8 melkkoeien, 2 paarden en een
koppel schapen, waardoor de eiser grotelijk is beschadigd geweest.

Nr. 871 folio 187v. d.d. ut supra.
Leendert Pietersz. eiser contra (Dammas Jansz.) waard ….. te betalen voor verscheidene diensten
die hij voor de gedaagde de afgelopen 3 jaar met paard en wagen en zelf heeft gedaan of hetzelve te
beteren met f 48.
Nr. 872 folio 188 d.d. ut supra.
Louris Pietersz. timmerman eiser contra Jacob Ariensz. in de Kethelpolder en Adriaen Claesz. in het
dorp Kethel om getuigenis der waarheid te geven op zekere interrogatien.
Nr. 873 folio 188v. d.d. 23-01-1602.
Louris Pietersz. timmerman eiser contra Bonefaes Pietersz. gedaagde.
Nr. 874 folio 188v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Louris Jacobsz. gedaagde.
Nr. 875 folio 188v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 876 folio 188v. d.d. ut supra.
Dammas Jansz. waard eiser contra Leendert Pietersz. gedaagde.
Nr. 877 losse folio 188a. d.d. 20-02-1602.
Dammas Jansz. waard als tegenwoordige gaarder van de verponding over 1601 eiser contra Dirck
Maertensz. gewezene gaarder van de verponding om te voldoen f 173-13-02 wat hij aan het ambacht
schuldig is.
Nr. 878 folio 189 d.d. ut supra.
Gerrit Gerritsz. Moelen eiser contra Dirck Pietersz. gedaagde om te verantwoorden het arrest door de
eiser gedaan op zekere penningen of beloofde huur berustende onder Claes Gerritsz. op de Harg en
dienvolgende te betalen de somme van f 10-12-00 als restant van meerdere somme ter zake van de
koop van laken.
Nr. 879 folio 189d.d. ut supra.
Jan Gerritsz. weduwnaar te Vlaardingen insinuant contra Jan Adriaensz. aan de Kethelweg als vader
van Maritgen Jansdr. gedaagde om mede te delen de redenen waarom dat hij niet begeerd te
consenteren in het huwelijk tussen hun beiden.
Nr. 880 folio 189v. d.d. ut supra.
De ambachtbewaarders van Kethel eisers contra Dammas Jansz. timmerman gedaagde.
Nr. 881 folio 191 d.d. 06-03-1602.
Dirck Maertensz. gaarder van de verponding over 1600 eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul schout.
Nr. 882 folio 191 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 883 folio 191 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Dirck Maertensz. gedaagde.
Nr. 884 folio 191 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. schout eiser contra Jacob Ariensz. in de Kethelpolder gedaagde.
Nr. 885 folio 191 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Leendert Pietersz.
Nr. 886 folio 191v. d.d. 01-05-1602.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra Jacob Adriaensz. in de polder gedaagde om te betalen 27 st. ter
zake van een boete.
Nr. 887 folio 191v. d.d. ut supra.
Sijmon Adriaensz. eiser contra Jan Pieter Voppen als nazaat van Jop Gerritsz. om met de eiser te
rekenen inzake het achter zijn.
Nr. 888 folio 192 d.d. 15-05-1602.
Dirck Maertensz. eiser contra Jacob Jansz. Noortlander gedaagde om te verantwoorden het arrest
door de eiser gedaan op de gedaagde zijn goederen voor betaling van f 10-10-00.
Nr. 889 folio 192 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. schout eiser contra Jacob Adriaensz. gedaagde.
Nr. 890 folio 192 d.d. ut supra.
Sijmon Adriaensz. eiser contra Jan Pieter Voppen als nazaat van Jop Gerritsz. gedaagde.
Nr. 891 folio 192v.d.d. 29-05-1602.
Dirck Maertensz. eiser contra Jacob Jansz. Noortlander gedaagde.
Nr. 892 folio 192v. d.d. ut supra.
Sijmon Adriaensz. eiser contra Jan Pieter Voppen gedaagde.
Nr. 893 folio 192v. d.d. 12-06-1602.
Dirck Maertensz. eiser contra Jacob Jansz. Noortlander gedaagde.
Nr. 894 losse folio 192a. d.d. 29-05-1602.

Dirck Maertensz. eiser contra Jacob Jansz. Noortlander gedaagde om te verantwoorden het arrest
door de eiser gedaan op de goederen van de gedaagde voor de betaling van f 10-10-00.

NAAMLIJST

Aalbrechtsz. Jan 298-625-640
Jan – Noorlander 252
Aartsdr. Jacobmijntje 771-780
Aartsz. Dirk 389-402
Jacob 503-648-649-671-755
Jan 269
Jan – Decker 208-221-455-815
Cornelis 86
Adrichem Cornelis Pietersz. 3-6a
Alewijnsz. Jan 206
Claas 35-641-749-815-816-825-830-831-866
Alffen Lenert Jansz. van 827
Allartsz. Jacob 139-152-322-329-336
Andriesz. Jacob 76
Anthonisdr. Crijntgen 228
Anthonisz. Herman – Hubert 845
Pouwels 817
Arendt – smid 395-400
Ariensdr. Ariaantgen 312
Grietgen 5
Jannitgen 504
Ceuntgen 339
Maritgen 428
Ariensz. Arien 13-664-674-676-679
Arien – Coppert 241-351-367-375-377-583-646-727
Arien – Scheuhout 63
Daniel 467-510-516-568-573
Dirk 22-27-81-130-132-133-269-837
Doe 841
Eland 157-161-164-513-520-825-826
Floris 258
Gelof 220
Gerrit 188-808
Huibrecht 530
Jacob 2-15-171-192-194-209-261-512-513-520-529-532-535-543-575-682-690-697-872884-886-889
Jacob – de Grande 5
Jacob – Proot 99
Jan 75-93-110-133-250-473-524-558-562-565-879
Jan – van der Harch 139-152
Joris 85-168-181-182-184-185-186-255-479-514-518-836
Claas 670-806-810
Claas – van Berckel 613-617
Claas – van Dorp 627-661
Cornelis 313-314-678-829
Cornelis – van der Dussen 57-58-59-63
Lenert – Wittebol 114-118-119
Pieter 94-97-104-303-309-311-315-410-420-429-645-672
Pieter – van Bergen 513-520

Pieter – Kaes 126
Pieter – Post 113
Pouwels 844
Simon 495-887-890-892
Willem 325-326-330
Willem – Holij 262
Willem – Noordlander 287
Wouter – den Buijser 275
Baarthoutsz. Jacob 165
Back Anthonis Jansz. 848
Bartholomeusz. Pieter – van Lijsvelt 847
Berckel Claas Ariensz. van 613-617
Berckenroede Catharina van 828
Bergen Pieter van 298-641
Pieter Ariensz. van 513-520
Beveren Jan Claasz. van 54
Claas van 54-736
Claas Claasz. van 5-684-691-703-709-713-717-722-730-742-745-749-756
Bol Huig Woutersz. 504
Maritgen Woutersdr. 504
Wouter Huigensz. 16-504
Bonefaasz. Cornelis 749
Boodt Joris Sebastiaansz. 802
Bouwensz. Cornelis 667-739-740-743-747
Broeck Joris Jansz. 2-5-296-749
Joris Jorisz. 387
Broucke Passchier van den 650-651-654-657
Bruijn Gerrit Jansz. de 166-169-172
Claas Jansz. 843
Bruijnen Daniel 62
Burchgrave Francijnken de 650
Maillaart de 650
Buijser Wouter Ariensz. den 275
Cabau Jacob van 266-272-274
Daniel – de molenaar 580
Dammisz. Claas 19-61-114-116-117-119-200-206-207-318-347-365-369-372-375-377-379-380-501503-507-521-532-566-606-621-634-636-637-655
Cornelis 257-428
Mees 445-446-450
Mees – van Overschie 439
Decker Arent Jansz. 221
Jan Aartsz. 208-221-455-815
Pieter Cornelisz. 369-377-459-460-462-464-468-512-549-556-564-583-590-612-616-617619-620-660-666-677
Delft Gerrit Jansz. 359-374-416-417-418-427-431-435-443-842
Heindrik Jansz. van 12
Dirksdr. Annitgen 672
Maritgen 35-412
Neeltgen 825-830-831
Trijntgen 837
Dirksz. Abraham 185-186
Arien 820-823-832
Dirk 358
Dirk – Onderwater 726-732
Frans 20
Jacob 825-826-830
Joris – Tou 808
Cornelis 57-58-59-63
Sebastiaen – Houthuijn 223
Doelman Michiel Cornelisz. 402

Doensz. Dirk 129
Doesen Jan 185-186-789-793-797
Dorp Claas Ariensz. 627-661
Dussen Cornelis Arentsz. van der 57-58-59-63
Duijst Adriaan Cornelisz. – van Santen 45-51-53-54
Dijck Jacob Claasz. van 812-845-850-859
Wijnant Jacobsz. van 179-180-181-183
Engelsz. Gerrit – Kock 804
Florisz. Jacob 18
Joris 86-157-161-164-167-228-262-830
Cornelis 7-18-45-51-52-53-54-830
Fransz. Lodewijck – de Knibberch 660
Fijck Dirk – van Houve 252
Gerritsdr. Dirkgen 260
Geertgen 851-853-854-855-856
Maritgen 28-288-294-825
Nelle 837
Gerritsz. Anthonis 829
Arien 7-40-49-85-205-208-214-215-220-221-222-225-226-230-232- 233-234-235-252-827
Gerrit – Moelen 807-811-878
Jan 523-879
Jan – Tou 63
Jan – van Wesendael 120-121
Jop 34-36-38-41-44-46-47-61-65-101-103-106-107-108-109-887-890
Claas 861-878
Pieter 124-148-153-159-292
Pieter – van der Hooff 630-852-855-857
Gorter Jasper Cornelisz. de 175-182
Willem Heindriksz. 641-749
Govertsz. Jan 847-849-858
Grande Jacob de 5
Groenewegen Arien Pietersz. 623-668
Cornelis Pietersz. 168-306
Ham Arien Jansz. 324
Harg Jan Ariensz. van der 139-152
Crijn Cornelisz. van der 210
Meindert Cornelisz. (van der) (op de) 608-626-635
Heimansz. Jan 63
Claas 21-26
Heijn Arien 827
Machtelt – Juijst 51-53-54
Heindriksdr. Cunera 684-691-698-703-709-713-717-722-724-729-730-736-742-745-749-756
Heindriksz. Dirk 625
Heindrik 310-823
Jacob 528-534-827
Jacob – Croondersteijn 12-78-489
Claas – van der Hoock 298
Cornelis 285-290
Lenert 478-829
Willem – Gorter 641-749
Herksdr. Maritgen 19
Herksz. Jacob 133-177-178-256-259-260-261-338-342-358-726-728-732-818
Jacob – Noortlander 8-9-10-11
Hermansz. Michiel 205-208-225-233-234-235
Michiel – van Schieveen 214
Herpersz. Arien 111
Huibrecht 337
Cornelis 122-144-149-154-155-163-187-191-198-199-206-219-245-247-253-280-282-284285-290-319-331-340-343-346-348-349-352-353-355-356-362-363-364-366-368-371-376381-382-384-386-388-394-395-400-401-405-408-409-412-415-419-423-425-434-437-440-

444-445-448-449-450-452-457-477-480-481-482-486-487-496-498-506-519-528-534-578579-631-638-666-720-723
Holij Pieter Willemsz. 205-212-214-215-224-225-230-232-233-234-235-237
Willem Ariensz. 262
Hondt Jacob de 650
Jan de 650
Hooff Pieter Gerritsz. van der 130-852-855-857
Hoock Claas Heindriksz. van der 298
Hoockgen Dirk Jacobsz. 728
Houthuijn Dirk Sebastiaansz. 210-213-223-237
Sebastiaan 210
Sebastiaan Dirksz. 223
Houve Dirk Fijck van 252
Hubert Herman Anthonisz. 845
Huibrechtsdr. Lijsbeth 432-472-497-502-505-511-517-526-538-539-545-551-566-588-596-600-603607-610-614-782-787-841
Maritgen 524
Huibrechtsz. Frans 520
Jan 770
Pieter 823
Claas Pieter 129
Simon 19
Wouter – Bol 16-504
Huijckentrul Sebastiaan Cornelisz. 100
Jacobsdr. Geertgen 208
Maritgen 208-609
Jacobsz. Alewijn 19
Arien 78
Arien – Croondersteijn 483-484-489-491
Dirk 252
Dirck – Hoockgen 728
Jan 337
Jan – Noortlander 683-695-701
Jan – de Recht 541-549-556-564-605-753-737
Joost 808
Claas – van Stockum 707-822
Cornelis 808
Louris 7-40-64-71-72-74-75-76-85-87-90-133-185-186-287-294-606-641-743-749-820-823825-826-832-867-874
Matheus 830
Mathijs 33-120-121-124-148-150-153-159-160-162-359
Mourijn 256-259-358
Pieter 179-180-181-183-231-265
Wigger 426-430-442
Wigger – Vercrocht 550
Wijnant 231
Wijnant – van Dijck 179-180-181-183
Jansdr. Ariaantgen 611-615
Barbara 139-152
Inge 208-220-221
Jannitgen 492
Catharina 134
Crijntgen 167
Maritgen 678-688-861-879
Neeltgen 110-120-121-642-664-753-778-785-791-796-801
Trijntgen 421
Vrouweling 139-152
Jansz. Alewijn 788-792-794-800
Anthonis 500-508-510-515-516-573
Anthonis – Back 848

Arien 106-625-830
Arent – Decker 221
Arien – Ham 324
Arien – Coning 527-567
Arien – Verwerff 10-11-37-41-44-47-65-84-88-96-97-103-108-109-112-130-133-135
Dammis 9-10-16-18-22-24-27-40-75-85-87-102-140-141-146-147-149-151-154-158-179-180181-183-184-185-227-231-238-239-242-248-262-264-265-282-285-314-316-337-345-347362-365-371-372-378-379-380-381-399-404-414-448-454-473-523-525-574-575-621-634637-647-659-819-821-827-833-834-864-869-870-871-876-877-880-885
David 79
Dirk 2-5-31-72-74-85-91-133-144-146-149-173-174-175-181-182-184-185-186-276-278-283351-441-627-641-661-726-732-749-818-824
Gerrit 81
Gerrit – de Bruijn 166-169-172
Gerrit – Delft 359-374-416-417-418-427-431-435-443-842
Gerrit – Mo(e)len 48-81-209-807-808
Gerrit – Vercrocht 123-142-150-160-162-241
Heindrik – van Delft 12
Heindrik – Taander 166-169-170-172
Jacob 126-127-447
Jacob – Cock 553
Jacob – Molijn 345
Jacob – Noortlander 888-891-893-894
Jacob – Waterlander 279
Jan 8-9-75-134-138-421-451-641
Joris 436-451-772-779
Joris – Brouck 2-5-296-749
Claas 120
Claas – Bruijn 843
Cornelis 14-16-20-24-29-30-32-39-42-53-58--85-92-116-144-149-155-167-177-187-189-191244-258-327-411-442-452-485-490-506-522-622-626-630-655-706-711-724-729-733-737778-785-791-796-801-802-850-855-856-857-859-863
Cornelis – Verzijden 664
Lenert 220-221
Lenert – van Alffen 827
Pieter 89-115-134-138-141-158-178-193-249-267-270-292-302-357-361-370-383-385-390392-396-397-399-406-410-411-412-413-414-416-420-422-426-429-430-434-437-442-444449-452-456-475-501-506-511-517-519-521-529-535-538-539-543-545-547-550-551-554558-560-562-565-576-581-584-585-586-588-594-596-599-600-603-607-610-614-624-638642-664-674
Vries 275
Willem 97-775
Jaspersz. Jan 3-75-85-120-175-181-182-185-186-265-283-501-824
Jonckste Arien Jorisz. 43-122-123-316-318-347-627-659-661
Joostensz. Aalbrecht 675
Jacob 493-494
Jorisdr. Haasgen 310
Maritgen 514
Thoentgen 626-630-652
Jorisz. Arien – Jonckste 43-122-123-316-318-347-627-659-661
Joost 75-85-493-494-830-860
Joost – Post 3-267-325-326-327-330-459-542-828
Joris – Broek 387
Claas 120-150-160-162-688-829-831-861
Cornelis 626-630-652
Maarten 696-702-708-711-739-741
Sebastiaan – Post 553
Juijst Machtelt Heijn 51-53-54
Cabau Jacob van 824
Kaes Pieter Ariensz. 126

Cans Heindrik 60
Ketting Lenert 667
Claasdr. Maritgen 165
Neeltgen 150-162
Trijntgen 861
Claasz. 128
Arien 514-749-860-861-872
Floris 171
Huibrecht 301-333-334-335-685
Jacob 110-120-121-826
Jacob – van Dijck 812-845-850-859
Jan – van Beveren 54
Joris 436-598-602
Joris – Verhoeck 592-597-601-604-734
Claas 55
Claas – van Beveren 5-684-691-698-703-709-713-717-717-722-730-742-745-749-756
Claas – (van) Swieten 50-115-118-163
Lenert 171-670
Lenert – van Vlaerdingen 313
Pieter 252
Pieter – Pesser 493-494
Willem – Verschee 321-557-667-670-681-683-689-694-696-701-702-708-712-738-739-740741-743-747-754-762-788-792-794-800-806
Cleeff Jacob Pietersz. van 686-692-694-699-704-710-714-715-716-719-724-729-731
Knapper Joris Maartensz. 693
Knibberch Lodewijk Fransz. de 660
Cock Gerrit Engelsz. 804
Jacob Jansz. 553
Coning Arien Jansz. 527-567
Coninck Heindrik de 51-53-54
Coolwijck 359
Cornelis van 417-427-431-435-443-644
Coppert Arien Ariensz. 241-351-367-375-377-583-646-727
Cornelisdr. Annitgen 830
Ariaantgen 644-828
Dieuwertgen 648
Grietgen 770
Crijntgen 479-777-815
Maritgen 354-519-608-626-652
Neeltgen 626
Cornelisz. Arien 626-628-629-630-633-635-652-656-658-659-662-663-665-669-673-830
Adriaan – Duijst van Santen 45-51-53-54
Floris – Lans 96-97-298
Jacob 99-100-514-630-671-831
Jan 112-753-778-785-791-796-801
Jasper – de Gorter 175-182
Jop 824
Joris 14-228-626
Claas 861
Cornelis 12-40-75-85-91-139-152-181-182-184-185-186-209-228-762
Cornelis – Ceuijff 860
Cornelis – Swa(e)ger 192-194-207-227-238-246-341
Cornelis – Stam van Leeuwen 738-744
Cornelis – Thou 346-349-363-647
Cornelis – Verheul 684-687-691-692-698-699-703-704-709-713-716-717-722-725-730736-742-745-749-756-848
Cornelis – Verhoock 794
Cornelis – Vrooch 206-526
Crijn 223-648-727
Crijn – van der Herck 210

Maarten 816
Meindert 454-455-481-553-627-628-629-630-632-633-652-653-656-658-659-662-663665-669-673-688
Meijndert – op de Harg 608-626
Meindert – van der Harch 635
Michiel 288-294
Michiel – Doelman 402
Pieter 16-85-157-161-164-215-220-230-232-234-235-241-271-369-277-421-459-460-462464-468-470-512-541-549-556-564-583-590-612-616-618-619-620-639-660-666-677-884
Pieter – Decker 369-377-459-460-462-464-468-512-549-556-564-583-590-612-616-617619-620-660-666-677
Pieter – Verheul 2-40-89-98-142-143-311-322-324-329-336-360-447-460-462-464-468470-474-500-508-510-515-518-527-550-557-568-592-597-604-639-674-677-679-686-694699-705-710-714-715-718-731-746-750-758-761-764-766-767-768-769-774-783-789-793795-797-803-804-805-809-835-839-840-846-849-851-857-858-881-886-889
Pouwels 389
Schrevel 73-77
Sebastiaan – Huijckentrul 100
Willem 246
Corsz. Joris 193
Croondersteijn Arien Jacobsz. 483-484-489-491
Jacob Heindriksz. 12-78-489
Cruijer Claas Willemsz. 12-40-85-836
Crijnen Claas 139-152
Cornelis 5-28-40-49-85-88-93-133-211-288-648-825-826-831
Ceuijff Cornelis Cornelisz. 860
Lans Floris Cornelisz. 96-97-298
Latenburch Dirk Simonsz. 222
Lenertsdr. Geertgen 208-220-221
Jannitgen 827
Lenertsz. Arien 40-85-387-591-748-752-757-759-760-763-765
Dielof 20
Dielof – van Zevenhuijsen 24
Joris 844-851-853-854
Cornelis 104-295
Cornelis – ‘t Schaep 142
Cornelis – van Vlaerdingen 457
Cornelis – van Wilsveen 280-284
Lenert 84-260-340-343-348-353-356-382-384-386-388-440
Maarten 140-141-147-149-151-158-173-174-189-206-236-239-243-244-246-250-254-257432-438-458
Sebastiaan 860
IJsbrant 720-723
Leeuw(en) Arien 833-834
Cornelis Cornelisz. Stam van 738-744
Lievensz. Tjaart 268-345-394-401-405-415-419-423-425
Lijesvelt Pieter Bartholomeusz. van 847
Lourisdr. Magdalena 250-254
Lourisz. Jacob 300-308
Maarten 301-466-681-689
Mourijn 333-335-338-339-342
Louwesteijn 9
Maartensdr. Catharina 829
Maartensz. Dirk 578-584-586-588-594-599-631-646-682-690-697-806-810-877-881-883-888-891893-894
Joris – Knapper 693
Claas 770
Simon 365
Thobias 9-12-20-28-30-40-85-93-255-296-312-467-825
Wouter 264-268

Maartijnsz. 10
Manriquo Anthonij 817
Marcusz. Maarten 94-96-271
Matheusz. Adriaan 2
Huibrecht 279-647-822-833-834
Mathijsdr. Barbara 210-223
Maritgen 260
Mathijsz. Jan 828
Melven Leijn 650
Michielsdr. Catharina 6a-14-15
Maritgen 831
Michielsz. Jan – de Wael 54-66-68-70
Louris 197-203
Mierop Jacob van 277-281-291-293-297-299-304-317-328
Mo(e)len Gerrit Gerritsz. 807-811-878
Gerrit Jansz. 48-81-209-807-808
Molijn Jacob Jansz. 345
Mijlen Johan van der 805-809
Noor(t)lander Jacob Herksz. 8-9-10-11
Jacob Jansz. 888-891-893-894
Jan Aalbrechtsz. 252
Jan Jacobsz. 683-695-701
Jan Vrericxz. 473
Willem Ariensz. 287
Oliviersz. Jacob 16-18-40-72-75-76-85-86-93-105-162-337-360-353-609-830
Onderwater Dirk Dirksz. 726-732
Oom Willem 828
Osiersz. Jacob 626 -652
Overschie Jan Woutersz. van 547-552-554-560-576-581
Mees Dammisz. van 439
Pancrasdr. Aagje 641
Ariaantgen 111
Panser Jan Pietersz. 166-169-170-172
Pesser Jan Pietersz. 341-344
Pieter Claasz. 493-494 1
Philipsz. Vechter 773-781
Pietersdr. Lijsbeth 771-774-776-780-783-795-799-803-851
Maritgen 812-845-850
Neeltgen 179
Nelletgen 231
Pietersz. Aart – Schol 389-402-485-490-623-706-707-711-771-774-780-783-795-799-803-804
Arien 4-5-20-40-85-93-298-659-661
Arien – Groenewegen 623-668
Arien – Schouten 762-788-792-794-800
Bonefaas 862-865-873
Dirk 5-93-298-474-591-640-642-675-878
Fop 150-162
Jacob 23-433-509
Jacob – van Cleeff 686-692-694-699-704-710-715-716-,719-724-729-731
Jacob – van Vlaerdingen 499
Jan 773-775-781
Jan – Panser 166-169-170-172
Jan – Pesser 341-344
Jan – Reus 43
Jan – van Veen 368-376-685
Jan – Voppen 492-523-525-675-887-890-892
Jasper 120-826
Joost 357-361-370-383-477-480-481-482-486-487
Joost – Verheul 790
Joris 195-201-204-216-218-263-300-308-359-374-417-427-431-435-443

Claas – Huibrechtsz. 129
Cornelis 14-75
Cornelis – Adrichem 3-6a
Cornelis – Groenewegen 168-306
Cors 824-830
Cors – Scherp 77
Lenert 533-644-650-870-876
Lenert – Ruijchrock 789
Lenert – Turff 126-127
Lenert – Verheijen 777-846
Lodewijk 240-242-248-275-276-278-289-295-319-320-331-446-456-475-497-502-505-506509
Louris 33-102-130-133-135-195-197-201-203-204-216-218-249-263-289-390-392-397-406472-522-623-831-862-863-865-866-867-872-873
Mees 305
Pieter 71-605
Pieter – Poot 660-693
Pieter – Post 666
Wijnant 644-828
Poot Pieter Pietersz. 660-693
Post Joost Jorisz. 3-267-325-326-327-330-459-542-828
Pieter Ariensz. 113
Pieter Pietersz. 666
Sebastiaen Jorisz. 553
Proot Jacob Ariensz. 99
Recht Jan Jacobsz. de 541-549-556-564-605-733-737
Reimersz. Vrank 835-839-840
Reus Jan Pietersz. 43
Riddersz. Heindrik 349-363-624
Rochusdr. Matgen 830
Rochusz. Pieter 748-752-757-759-760-763-765
Ruijchrock Lenert Pietersz. 789
Santen Adriaan Cornelisz. Duijst van 45-51-53-54
Sasbout Arend 10
Schaep Cornelis Lenertsz.'t 142
Scherp Cors Pietersz. 77
Scheuhout Arien Ariensz. 63
Schieveen Michiel Hermansz. van 214
Schol Aart Pietersz. 389-402-485-490-623-706-711-774-780-783-795-799-803-844
Schouten Arien Pietersz. 762-788-792-794-800
Sebastiaansdr. Maritgen 33-613-772-779-823-842
Neeltgen 627-659-661
Sebastiaansz. Dirk – Houthuijn 210-213-223-237
Joris – Boodt 802
Siersz . Michiel 213
Simonsdr. Maritgen 306
Simonsz. 3
Anthonis 843
Dirk – Latenburch 222
Heindrik 33
Claas 829
Willem 40-75-85-93-746-750-758-761-764-766-767-768-769
Stam Cornelis Cornelisz. – van Leeuwen 738-744
Stevensz. Arien 5-28-85-298-474-524-641-836-837
Boudewijn 643
Stockum Claas (van) 771-772-779-780-786
Claas Jacobsz. van 707-822
Swa(e)ger Cornelis Cornelisz. 192-194-207-227-238-246-341
Swieten Claas Claasz. (van) 50-115-118-163
Sijvertsz. Michiel 18-157-334-354-552

Vrederik 101-107-251-280-282-283-284-458-589
Taander Heindrik Jansz. 166-169-170-172
Thiemansz. Gellen 321
Thobias – dekker 479
Thomasz. Jan 366
Cornelis 198-199-219
Tou Jan Gerritsz. 63
Joris Dirksz. 808
Cornelis Cornelisz. 346-349-363-647
Turff Lenert Pietersz. 126-127
Vaeck Jan Willemsz. 20-21-25-26-29-30-32-34-38-39-42-46-50-55-62-80-82-132-236
Vader Pieter de 530-559
Valckesteijn David van 23
Vechtersz. Pieter 80-82-188-251-341-344-408-478-590-611-612-615-616-618-619-620-773-781819-821-828-829
Veen Jan Pietersz. van 368-376-685
Vercrocht Gerrit Jansz. 123-142-150-160-162-241
Wigger Jacobsz. 550
Verheul Joost Pietersz. 790
Cornelis Cornelisz. 684-687-691-692-698-699-703-704-709-713-716-717-722-725-730-736742-745-749-756-848
Pieter Cornelisz. 2-40-89-142-143-311-322-324-329-336-360-447-460-464-468-470-500508-510-515-518-527-550-557-568-592-597-601-604-639-674-676-677-679-686-694-699705-710-714-715-718-731-746-750-758-761-764-766-767-768-769-774-783-789-793-795797-803-804-805- 809-835-839-840-846-849-851-857-858-881-883-886-889
Verheijen Lenert Pietersz. 777-846
Verhoeck Joris Claasz. 592-597-601-604-734
Verhoock Cornelis Cornelisz. 794
Verleijde Jan 496
Verschee Willem Claasz. 321-557-667-670-681-683-689-695-696-701-702-708-712-738-739-740741-743-747-754-762-788-792-794-800-806
Verwerff Adriaan Jansz. 10-11-37-41-44-47-65-84-88-96-97-103-108-109-112-130-133-135
Verzijden Cornelis Jansz. 664
Vincentsz. Dirk 18-79
Vlaerdingen Jacob Pietersz. van 499
Cornelis Lenertsz. van 457
Lenert Claasz. van 313
Voppen Jan Pietersz. 492 -523-525-675-887-890-892
Vrankendr. Annitgen 667-670-681-683-689-694-696-701-708-712-738-739-740-743-747-788-792794-800
Vrankensz. Willem 13-460-807-808-811-864
Vrederiksz. Jacob 124-188-316
Jan 124
Jan – Noortlander 473
Taams 66-68-69-70-105-829
Vrooch Cornelis Cornelisz. 206-526
Wael Jan Michielsz. de 54-66-68-70
Walsappel Jacques van 643
Waterlander Jacob Jansz. 279
Wesendael Jan Gerritsz. van 120-121
Weijer Gerrit 827
Wielen Nicolaas van der 266-272-274-277-281-291-293-297-299-304-317-328
Willemsz. 79
Arend 829
Dirk 24-29-88-409-418
Herman 565-574
Jan 36-94-96-97-243-245-253-302-309-315-396-403-413-422-613-617-748-752-757-759760-763-765
Jan – Vaeck 20-21-25-26-29-30-32-34-38-39-42-46-48-50-55-62-80-82-132-236
Claas 5

Claas – Cruijer 12-40-85-836
Cornelis 10-11
Pieter 301-305-333-335-483-484-489-491-651-654-657-746
Pieter – Holij 205-212-214-215-224-225-230-232-233-234-235-237
Simon 436-451-664-674-746
Wilsveen Cornelis Lenertsz. van 280-284
Wittebol Lenert Ariensz. 114-118-119
Wolphertsz. Simon 671
Woutersdr. Maritgen – Bol 504
jonge Maritgen 645
Woutersz. Huig – Bol 504
Jan 352-354-355-364
Jan – van Overschie 547-552-554-560-576-581
IJsbrantsz. Jan 301-333-776-782-787-808-813
Cors 87-90
Zevenhuijsen Dielof Lenertsz. 24

A A R D R I J K S K U N D I G E N A M E N.

Akkerdijk 770
Bergschenhoek 99
Beierland 816
Berkel 613-617-627-670-671-806-810
Biesenpolder 49
Gillaarshoek 220
Delfland 49
Delfshaven 827
Delft 18-19-57-60-63-188-206-209-210-314-366-389-400-644-726-818
Egmond 266-272-274-277-281-291-297-299-300-304-317-328-259
‘s-Gravenhage 10-496-667
‘s-Gravenland 31-49
‘s-Gravenhage 163
Haarlem 51-53-54-252
Hargpolder 605
Hogelanden 650
Hogeban 213-552
den Hoorn 258
Leiden 79-643
de Lier 57-59-63-681-689-696-702-708-712-739-741
Loosduinen 86-740
Maasdijk 206
Maasland 171-241-633-635-652-658-659-669-673-748-752-757-759-760-763-765
Maassluis 2-24
Naaldwijkerbroek 269
Nieuwland 71-805
Nootdorp 129
Oostabspolder 45-166-169-172-193-357-359-513-824 ,
Overmaas 16
Overschie 23-164-333-233-234-292-300-354-439-528-534-547-552-554-560-576-581-630-808-847849
Papsou 514-861
Pernis 16
Rome 426
Rotterdam 203-341-344-824-827-828

Schiebroek 333-334-335-684
Schiedam 1-5-13-45-51-53-54-96-100-126-169-172-211-246-298-300-389-402-493-494-495-513520-542-714-719-775-812-825-828-845-850-861
Schieveen 208-214
Schipluiden 285-290-748
Spaland 366-829
Steenbergen 625
Veere 650
Vlaardingen 14-24-29-94-96-208-220-221-313-341-409-457-499-509-530-559-625-661-802-804-822827-879
Vlaardinger-ambacht 149-206-828-829
Vlaardinger-woud 451-643-829
Vrouwenwee r 13
Vrijenban 833-834
Wateringen 808
We stabspolder 684-746
Wilsveen 280-284
‘t Woud 358
Zandwijk 650
Zevenhuizen 24
Zoetermeer 85-129-788-792-794
Zouteveen 21-220-773

S T R A T E N, V A A R W E G E N, etc.

Delfweg 831
Groeneweg 167-831
Harreweg 113-829-870
Kethelweg 772-879
Maasdijk 804
Oudendijk 542-772-823-831-843
Poldervaart 831-836
Schie 75-77-96-97-824
Spieringhoeklaan 64
Vlaardingerweg 829

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Landen.
Gansekamp 805
Huts 726
Gebouwen.
Brouwerij de Candelaar 18
Herberg de Gulde Wagen 206
Herberg de Vos 354
Kethelpoort 5
Schans 33
Bruggen.

Kethelbrug 122-451-495-779-843
Quackelbrug 824
Molens.
Oostabsmolen 824

INSTELLINGEN

Abdij van Egmond 266-272-274-277-281-291-297-299-300-304-317-328-359
Bagijnhof te Delft 644
Boetschouwing 4-6-17-64-125-176-286-307-735
Convent St. Aagten te Delft 726
Heilige Geest van Delft 818
Heilige Geest van Kethel 113-359-417-427-431-435-443-542
Hof van Holland 18
Mennonisten 827
Pastorie van Kethel 359-417-427-431-435-443-644
Staten van Holland 359-644

BEROEPEN EN 0F FUNCTIES

Ambachtbewaarder 7-40-49-85-91-129-168-255-312-387-533-784-864-869-880
Ambachtsheer 266-272-277-291-293-297-299-304-317-328-824
Arbiter 623
Bakker 195-201-204-216-218-241-263-300-308-325-326-330-359-374-417-427-431-435-443-470827
Bleker 126-753-778-785-791-796-801
Bode 14-32-39-42-85-92-116-144-149-155-177-187-189-244-258-259-327-411-442-453-485-490494-506-522-622-655-706-711-724-729-778-785-791-796-801-850-855-856-857-859-863
Borstelman 188
Brouwer 18-314-494
Burgemeester 45-51
Buurman 7-40-85
Collecteur 2-31
Commissaris 18
Dekker 215-220-230-232-234-235-271-369-377-459-460-462-464-468-479-512-528-534-541-549556-564-583-590-612-616-618-619-620-639-660-666-677
Gasthuismeester 495
Grafmaker 778-785-791-796-801
Hoge Heemraad 49-129
Houtzager 659-661
Impostmeester 94-96
Ingeland 85
Kapelaan 671
Kerkmeester 314-316-318-365-454-455-473
Kleermaker 303-309-315-672-675-820-832
Kramer 239-242
Lakenkoper 643
Lakenkoopster 812-845-850

Metselaar 305-483-489-491-516-651-654-657-833
Molenaar 273-467-500-508-510-515-516-568-580
Notaris 1-677-771
Ontvanger 417
Priester 99-831
Procureur 822
Rentmeester 266-272-274-277-281-291-297-304-317-328-359-427-431-435-817
Schoenmaker 458-589
Schoolmeester 270
Schuitvoerder 20-24-389-530-559 ,
Secretaris 1-213-503-512-518-529-532-535-543-552-558-562-575-648-649-671-755-847-849
Smid 7-40-49-85-112-205-214-215-220-221-222-225-230-232-233-234-235-252-311-323-395-400410-420-429-565-574-664-674-676-679
Snijder 95-97-104-645-823
Soldaat 92-117
Steenplaatser 71-605
Steenverkoper 366
Taander 166-169-170-172
Taxateur 2
Timmerman 33-60-75-86-87-102-130-135-150-162-179-180-181-183-195-197-203-204-218-231-263265-282-285-289-314-316-337-345-362-365-371-373-378-380-381-390-448-454-473522-533-574-623-647-794-819-821-830-831-862-863-864-865-866-867-872-880
Verwer 86
Voerman 496
Waard 22-27-29-30-34-36-38-41-46-61-65-94-96-97-101-103-106-107-108-109-116-140-141-146147-149-151-154-158-177-187-243-245-247-253-289-302-315-319-337-346-354-355-364396-399-403-413-414-422-442-446-456-484-505-523-525-594-596-599-621-634-636-637638-819-821-827-828-833-834-870-871-873-876-877
Waardin 432-472-497-502-505-511-517-526-538-539-545-551-556-588-596-600-603-607-610-611614-615-776-782-787-841
Wielmaker 198-199-219-264-268-775
Windasmeester 646

