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Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
Nr. 1 folio 1 d.d. 02-06-1602.
Adrijaen Ariensz. jonge smid heeft verkocht aan Dirck Ariensz. een woning als huis, bargen, schuren,
bepoting en beplanting, vrij eigen met 2 morgen 4½ hond eigen land, gemeen gelegen in een kamp
van 9 morgen en waarvan 3 morgen 4½ hond toekomt de zuster van meester Joost en de resterende
3 morgen Burgert Pietersz., wat in kas van grondkaveling uit de werf moet blijven volgens zijn
waarbrief. De 9 morgen zijn in het geheel belend en strekkende ten N: de Slinksloot, ten O: Jan Arijsz.
en Claes Cornelisz. met eigen en bruikwaar, ten Z: de Zwet en ten W: Jan Arijaensz. met eigen en
bruikwaar. Nog 4 morgen eigen land in Vlaardinger-ambacht, waaronder begrepen 1½ morgen land
gekomen van de Heilige Geest in De Lier, belend ten N: de Zwet, ten O:, W: en Z: Pieter Claesz. De
woning en landen zijn belast met een losrente van f 14 carolus per jaar toekomende de Heilige Geest
in De Lier, nog met een hoofdsom van f 600 carolus toekomende de kinderen van Cornelis van der
Nath, nog een losrente van £ 3 groot Vlaams per jaar toekomende Willem Adriaensz. Fonckert te
Schiedam en nog een losrente van f 9 carolus toekomende Lambrecht Claes Lambrechtsz. te Leiden.
Compareerde mede Leendert Adrijaensz. Cappiteijn die zich borg stelt tbv. Dirck Arijensz. voorn. en
verbindt hieraan tot hijpotheek 3 morgen 4½ hond bruikwaar toekomende de zuster van meester Joost
en nog 4 jaren huur, mits dat Dirck Arijensz. zal betalen de huur van dien, bedragende per jaar f 30
carolus. Daarboven nog 2 achtendeeltjes boter, zulks Dirck Arijensz. belooft te leveren. Nog 3 morgen
bruikwaar toekomende de Heilige Geest te Delft, te gebruiken en de huur te betalen, mits dat de
overzetting komt half om half met hem en Dirck Arijaensz. Prijs f 866 waarvan f 500 gereed en de rest
op f 100 per jaar.
Nr. 2 folio 1v. d.d. 23-06-1612.
Op 23-06-1612 is vertoond door Dirk Adrijaensz. als eigenaar van de landen in de vorige brief
begrepen, de rentebrief van f 600 welke is gecasseerd, toekomende de kinderen van Cornelis van der
Nath, nog de brief van £ 3 groot Vlaams per jaar toekomende de voogden van Hendrick Arijensz.,
Arijen Jansz. goudsmids weeskind te Delft. Deze brief is eveneens gecasseerd.
Nr. 3 folio 2v. d.d. 03-06-1602.
Dirck Arijensz. belooft Adrijaen Ariensz. jonge smid te vrijen en waren van de nabeschreven renten en
hoofdsom die hij comparant bij de koop van een woning en landen door Arijen Ariensz. jonge smid
aan hem had verkocht en tot zijne laste heeft genomen; ten 1° een rente van f 14 carolus per jaar
toekomende de Heilige Geest in De Lier; ten 2° een hoofdsom van f 600 carolus toekomende de
kinderen van van der Nath; ten 3° een rente van £ 3 groot Vlaams per jaar toekomende Willem
Ariensz. Fonckert te Schiedam en ten 4° een rente van f 9 carolus per jaar toekomende Lambrecht
Claes Lambrechtsz. te Leiden. De comparant verbindt tbv. Arijen Arijensz. smid hieraan tot hijpotheek,
zijn persoon en goederen. Compareerde mede Cornelis Cornelisz. in de Duifpolder en bekende zich
borg gesteld te hebben voor de voorn. Dirck Adriaensz. en verbindt hieraan zijn persoon en goederen.
Nr. 4 folio 3 d.d. 30-06-1602.
Leendert Cornelisz. transporteert aan Jan Jansz. Ham een kustingbrief, verleden op 10-12-1600 door
Arien Pietersz. te Zouteveen, inhoudende als restant van meerdere somme f 250 carolus.
Nr. 5 folio 3v. d.d. 30-06-1602.
Jan Jansz. Ham onze buurman verkoopt aan Leendert Cornelisz. 11 hond eigen land, strekkende en
belend ten N: Arijen Pietersz., ten O: Jan Pietersz. met eigen en bruikwaar, ten W: Leendert
Cornelisz. voorn. met eigen en bruikwaar en ten Z: Jan Jansz. Ham voorn. Niet belast. Betaald met
een kustingbrief tlv. Leendert Cornelisz. van f 250.
Nr. 6 folio 4v. d.d. 10-06-1602.
Adrijaen Arijensz. alias Arijen Maet uit naam van Gerrit Adrijaensz. jonge Arien Maet zijn zoon voor de
ene helft en Arijen Arijaensz. jonge Arijen Maet voor de andere helft, bekennen schuldig te zijn aan
Huijbrecht Adrijaensz. schuitvoerder aan de Kortedijk te Vlaardingen, de somme van f 419 carolus ter
zake van de koop van een boomgaard of tuin met huisje, poting en planting, aard en nagelvast daarop
staande, gelegen aan de Kortedijk in Zouteveen bij de Vlaardingse korenmolen, belend ten O: ’sherendijk en weg, ten Z: Huijbrecht Adrijaensz., ten W: de ambachtswatering en ten N: Joost
Goovertsz. en Gerrit Thijsz. elk met erf en eigen. De comparanten verbinden hieraan de voorn.
boomgaard en andere goederen.
Nr. 7 folio 5 d.d. 11-04-1603.
Adrijaen Jansz. Coonincq onze buurman heeft verkocht aan Cornelis Leendertsz. jonge Goutappel, de
gerechte helft van een huis en erf, mitsgaders barg, schuren, boomgaard en poting, waarvan de

wederhelft de voorn. Cornelis Leendertsz. jonge Goutappel zelf toekomt, belend ten O: en N: Jan
Jansz. Ham, ten Z: de Veenweg en ten W: Cornelis Leendertsz. jonge Goutappel. Nog de gerechte
helft van 14 hond land, gemeen gelegen met de voorn. Cornelis Leendertsz. jonge Goutappel,
strekkende en belend ten N: de Veenweg, ten O: Jan Jansz. Ham, ten Z: de Zwet en ten W: Pieter
Allertsz. Met de koop van dit land neemt hij tot zijn last en indemneert Arijen Jansz. Coonincq, f 200
carolus hoofdgeld waarvan f 100 toekomt Joost Huijgensz. op Akkersdijk en de resterende f 100 komt
toe Trijntgen Jansdr. te Schiedam. Hij neemt nog tot zijn last f 50 carolus aan verlopen renten van de
voorn. hoofdsom.
Adrijaen Jansz. Coonincq verbindt hieraan de kooppenningen van de kustingbrief. Adrijaen Jansz.
Coonincq en zijn huisvrouw zullen hun leven lang het voorn. huis als woonplaats hebben, mitsgaders
gebruiken de vruchten van een boomgaardje met 2 tuintjes, als ook het gebruik van een barg en
schuurtje. Hij zal tevens mogen hebben 4 of 5 schapen. Het huisraad zal hij aan zijn tegenwoordige
huisvrouw nalaten en daarna aan Cornelis Leendertsz. jonge Goutappel, mits nog toegevende en
schenkende aan de voorn. Goutappel, de bruikwaar van 14 hond land waarvan nog 2 jaar huur te
gaan is. Betaald met een kustinbrief van f 150 carolus.
Nr. 8 folio 6 d.d. 11-04-1603.
Cornelis Leendertsz. jonge Goutappel bekent schuldig te zijn aan Adrijaen Jansz. Coonincq de
somme van f 150 carolus. Indien Adrijaen Jansz. Coonincq en zijn tegenwoordige huisvrouw komen te
overlijden voordat de hoofdsom is afgelost, komt deze vrij te vallen.
Nr. 9 folio 8 d.d. 26-02-1603.
Burgert Pietersz. onze inwoner en mede schepen bekent schuldig te zijn aan Dirck Duijst van
Voorhout Heijndricxzoon, een losrente van f 43 en 15 stuiver Vlaams per jaar. Hij verbindt hieraan tot
hijpotheek de gerechte helft van 9 morgen vrij patrimoniaal land, waarvan de wederhelft de comparant
mede toekomt. Hem aangekomen bij koop van de Staten, belend in het geheel ten N: Burgert
Pietersz. zelf en de Heilige Geest te Schiedam, ten Z: de Slinksloot, ten O: het rijpad of laan
toekomende Burgert Pietersz. en ten W: de grote Vlaardingse vaart. Het land is verder niet belast.
Nr. 10 folio 9 d.d. 9-05-1603.
Jan Pietersz. wonende op de Oostveen heeft verkocht aan Jan Jansz. Bom notaris te Delft een
erfelijke losrente van f 37 en 10 stuiver per jaar. De comparant verbindt hieraan 20 morgen 3 hond
land op de Oostveen, gemeen in 27 morgen waarop zijn huis, bijhuis, bargen en geboomte staat,
belend ten O: Leendert Ariensz. Cappiteijn en Jan Arentsz., ten W: Jan Ham, strekkende van de Zwet
over de Veenweg noordwaarts tot de Slinksloot toe. Het land is verder niet belast dan met een
losrente van f 25 per jaar toekomende juffrouw van der Goes in Den Haag en f 50 per jaar
toekomende de voorn. Jan Jansz. Bom.
Nr. 11 folio 9v. d.d. 12-11-1617. (kanttekening).
Op 12-11-1617 is voor de secretaris vertoond de principale bezegelde rentebrief door Jan Jansz.
jonge Jan Pijer de zoon van Jan Pietersz. comparant in de voorn. brief, welke brief is gecasseerd en
doorsneden als zijnde afgelost.
Nr. 12 folio 10 d.d. 24-05-1603.
Jooris Pietersz. van Honselerdijk bekent schuldig te zijn aan Maerten Adrijaensz. de somme van f 200
carolus van 40 groot Vlaams, ter zake van de koop van een huisje en erf, poting en planting bij de
Vlaardingse korenmolen aan de Kortedijk, strekkende en belend ten O: ’s-herenweg, ten W: Grietgen
Berchmans, ten N: Joost Govertsz. bode te Vlaardingen en ten Z: Arien Ariensz. alias Arijen Maet.
Nr. 13 folio 10v. d.d. 24-05-1603.
Maerten Adrijaensz. tegenwoordig wonende te Vlaardingen heeft verkocht aan Joris Pietersz. van
Honselersdijk een huisje en erf met poting en planting bij de Vlaardingse korenmolen aan de Kortedijk,
strekkende en belend ten O: ’s-Herenweg, ten W: Grietgen Berchmans, ten N: Joost Goovertsz. bode
te Vlaardingen en ten Z: Adrijaen Ariensz. alias Arijen Maet. Niet belast. Joris Pietersz. zal gehouden
zijn te maken en uit de schouw te houden ’s-herenweg beneffens hetzelve huis en erf en hij zal
moeten gedogen dat Dirck Willemsz. “boomtelier” (boomteler?) zijn leven lang zal genieten de
wasdom van de “stoven” staande aan de voorn. weg. Na zijn overlijden zullen deze stoven toekomen
Joris Pietersz.
Nr. 14 folio 11 d.d. 08-11-1603.
Aert Kemp Jacobsz. voor zichzelf en vervangende zijn mede kluster van Aeltgen Jacobsdr. ter ene
zijde en Cornelis Claesz. mede voor zichzelf en vervangende de kluster van Cornelis Jacobsz. ter
andere zijde, allen erfgenamen van Elijsabeth Adrijaens die huisvrouw was van zaliger Nicolaes van
der Burch Woutersz., in leven wonende te Dordrecht, hebben verkocht aan Leendert Adrijaensz.
Witteboll 3 morgen weiland, gemeen gelegen met Clara Jansdr. weduwe Mr. Aert Vermeer in een
kamp van 9 morgen land, belend ten O: Jan Adrijaensz., ten W: Lenert Adrijaensz. Witteboll voorn. en
Meeus Sijmonsz., ten Z: de Zwet en ten N: de Slinksloot. Niet belast. Overgeleverd worden 2 oude

waarbrieven zoals de comparanten het van Neeltgen Joos dochter universeel erfgename van
Elijsabeth Adrijaensdr. aangekomen is. Prijs f 525 carolus.
Nr. 15 folio12 d.d. 07-03-1604.
Adrijaen Pietersz. onze buurman heeft verkocht aan Pieter Pietersz. van der Burch wonende te
Schiedam tbv. zijn kinderen verwekt bij Annetgen Arents van Smalevelt zijn tegenwoordige huisvrouw,
een jaarlijkse losrente van 15 gulden 12½ stuiver Vlaams met een hoofdsom van f 250. Hij verbindt
hieraan tot hijpotheek 16½ hond land op de Oostveen, belend ten N: de Slinksloot, ten O: Jan
Pietersz. met eigen en bruikwaar, ten Z: Leendert Cornelisz. met eigen en ten W: Jan Jansz. Ham met
bruikwaar. Idem zijn huis, barg en geboomte met 10 morgen land op de Oostveen, gemeen met 36
morgen waarop de woning staat, belend ten N: de Slinksloot, ten O: Jan Jansz. Ham en Cornelis
Leendertsz. cum socius, ten Z: de Zwet en ten W: Dirck Sijmonsz. en Leendert Ariensz. Wittebol cum
socius.
Nr. 16 folio 13 d.d. 08-04-1604.
Adrijaen Pietersz. onze buurman is schuldig aan Marretge Adrijaensdr. van Adrichem weduwe Phillips
van der Goes wonende te Delft, de somme van f 1.200 carolus, spruitende uit de koop van 6 morgen
3 hond land die hij enige jaren in huur heeft gehad, gelegen in 4 negen morgens, belend ten N; de
Slinksloot, ten O: Jan Jansz. Ham cum socius, ten Z: de Zwet en ten W: Leendert Adrijaensz.
Wittebol, Dirck Sijmonsz., Leendert Adrijaensz. Cappiteijn en Cornelis Jansz. De voorn. 6 morgen 3
hond zijn belast met zijn jaarlijkse schot en hofhuur, verder onbelast.
Nr. 17 folio 14 d.d. 08-04-1604.
Marretgen Adrijaensdr. van Adrichem weduwe Phillips van der Goes geassisteerd door Arent
Jacobsz. Lodesteijn en Anthoenis Heijndericxz. van der Gijssen haar zwagers en gekozen voogden,
hebben verkocht aan Adrijaen Pietersz. wonende op de Oostveen, 6 morgen 3 hond land welke hij
reeds enige jaren in huur gebruikt heeft, gemeen gelegen volgens de oude brieven in 4 negen
morgens, belend ten N: de Slinksloot, ten O: Jan Jansz. Ham cum socius, ten Z: de Zwet en ten W:
Leendert Adrijaensz. Wittebol, Dirck Sijmonsz., Leendert Adrijaensz. Cappiteijn en Cornelis Jansz.
Nr. 18 folio 14v. d.d. 08-04-1604.
Cornelis Leenartsz. jonge Goutappel onze buurman is schuldig aan Marretgen Adrijaensdr. van
Adrichem weduwe Phillips van der Goes wonende te Delft, de somma van f 461 en 10 stuiver,
spruitende uit de koop van 2 morgen 3 hond land zoals hij deze reeds in huur heeft gebruikt, zijnde
een gedeelte van 4 negen morgens, gelegen in een partij groot negen morgen, het oostwaartste
negen morgen van de voorn. 4 negen morgens, belend de 2 morgen 3 hond ten N: Arijen Pietersz.,
ten O: Jan Jansz. Ham, ten Z: ‘s-herenweg en ten W: Cornelis Jansz. Belast met het jaarlijkse schot
en hofhuur, verder niet belast.
Nr. 19 folio 15v. d.d. 08-04-1604.
Marretgen Adrijaensdr. van Adrichem weduwe Phillips van der Goes geassisteerd door Arent
Jacobsz. Lodesteijn en Anthoenis Heijndericxz. van der Gijssen haar zwagers en gekozen voogden,
hebben verkocht aan Cornelis Leenartsz. jonge Goutappel wonende alhier, 2 morgen 3 hond land
zoals Cornelis hetzelve land in huur gebruikt heeft, zijnde een gedeelte van 4 negen morgens. Belend
en gelegen zoals omschreven in de vorige akte.
Nr. 20 folio 16 d.d. 13-05-1604.
Adrijaen Pietersz. onze buurnman heeft verkocht tbv. Cornelis Adrijaensz. Knechgen 3 morgen land,
gelegen in een partij van negen morgens, te weten in de 2° negen morgen van de 4 negen morgens,
strekkende en belend de 3 morgen, ten N: de Veenweg, ten O: Cornelis Jansz. met eigen of
bruikwaar, ten Z: de Zwet en ten W: Adrijaen Pietersz. comparant voorn. met eigen of bruikwaar.
Belast met het jaarlijkse schot en hofhuur. Compareerde mede Daem Adrijaensz. de zoon van de
comparant die bekende zich borg gesteld te hebben. Prijs f 640 carolus waarven f 250 gereed en de
rest met een rentebrief.
Nr. 21 folio 18 d.d. 25-10-1619.
Vertoond is de principale rentebrief welke is gecasseerd en doorsneden als zijnde afgelost door Jan
Jansz. Ham van wegen zijn moeder op wiens land dit was gehijpothekeerd.
Nr. 22 folio 18 d.d. niet gedateerd.
Leenart Arijensz. Cappiteijn heeft verleden tbv. Willem Cornelisz. van Voorstadt koopman te Delft, een
penningbrief van f 108 carolus van geleend geld. Hij verbindt hieraan zijn huizing, barg en geboomte
waarin hij tegenwoordig woont met nog 2 morgen eigen land, belend ten N: Cornelis Jansz., ten Z:
Dirck Sijmonsz., ten W: Cornelis Abrahamsz. en ten O: Arijen Pietersz.
Nr. 23 folio 18v. d.d. 07-01-1605.
Geertgen Jansdr. weduwe Arijen Ariensz. Stam geassisteerd door Jan Gerritsz. haar vader en voogd
bekent uitgekocht te hebben haar ene weeskind verwekt bij de voorn. Arijen Arijensz. Stam, genaamd
Arijen Arijensz. oud 11 juni 1604 omtrent 18 weken. Zij heeft dit gedaan tegen (Vrans) Ariensz. als

oom en bestorven voogd, geassisteerd met Louris Cornelisz. en Cornelis Jacobsz. mede omen van
het kind. Geertgen Jansdr. zal aan haar behouden de landen, huis, bargen, geboomte, koeien,
paarden, schapen, jonge en oude beesten, al het huisraad en alles tot de bouwnering behorende. Zij
belooft haar kind op te voeden en te alimenteren tot zijn mondige dag en daarna uit te keren f 900
carolus. Bij vooroverlijden gaan de f 900 naar moeders zijde en de f 100 van de verkochte kleding van
de vader gaan naar vaders zijde. De voorn. Jan Gerritsz. verbindt zich tot borg voor zijn dochter.
Kanttekening: Compareerde Engel Lenertsz. als gehuwd hebbende Geertgen Jansdr. voorn. en
bekende zich met de uitkoop geapprobeerd te hebben. Actum ut supra.
Nr. 24 folio 20 d.d. 15-07-1604.
Jan Jansz. onze buurman bekent schuldig te zijn aan Jan Pietersz. zijn vader de somme van f 5.700
carolus. Hij belooft te betalen f 2.800 gereed waarvan in mindering op de rug van de brief
aangetekend wordt f 1.000 carolus hoofdgeld die hij comparant tot zijn laste heeft genomen van Jan
Jansz. Bom te Delft. De resterende f 1.800 van het gerede geld zal Jan Pietersz. beuren en
ontvangen uit handen van Arent Arentsz. de schoonvader van de comparant. Verder belooft Jan
Jansz. de resterende f 2.900 carolus te betalen met f 200 per jaar. Dit is spruitende uit de koop van de
voorn. Jan Pietersz. woning waarop hij tegenwoordig is wonende, te weten huis, bijhuis, schuren,
bargen en boomgaard met 11 morgen vrij patrimoniaal eigen land, makende tezamen met de 9
morgen land die Jan Pietersz. zijn zoon ten huwelijk heeft gegeven, 20 morgen patrimoniaal eigen
land. Gelegen op de Oostveen in 27 morgen in 2 weren, het ene groot 18 morgen waarop de voorn.
woning staat, strekkende van de Slinksloot af zuidwaarts op over de Veenweg tot de Zwet toe, belend
ten W: Cornelis Ariensz. Knechgen, Jan Jansz. Ham, Leendert Cornelisz. en Arijen Pietersz. met
eigen en ten O: het Heilige Geestland van Delft. Het andere weer groot 9 morgen wat oostwaarts van
de woning is gelegen, strekkende van de Slinksloot zuidwaarts over de Veenweg tot de Zwet toe,
belend ten W: Jan Jansz. Ham en ten O: Leendert Arijensz. Cappiteijn en Jan Arijsz. Voorts van de
koop van 15 koeien, paarden etc., mitsgaders de toegift van 20 morgen bruikwaar, toekomende
verschillende eigenaren.
Nr. 25 folio 20 d.d. 12-11-1617.
Vertoond is de principale brief die is gecasseerd en doorsneden en door de voorn. Jan Jansz.
comparant ten vollen is voldaan en betaald.
Nr. 26 folio 21 d.d. 15-07-1604.
Jan Pietersz. onze tegenwoordige buurman heeft verkocht aan Jan Jansz. zijn zoon de nabeschreven
woning en landen, mitsgaders meubele goederen, te weten zijn woning waarop hij tegenwoordig
woont als huis, bargen, bijhuis, schuren, boomgaard met 20 morgen patrimoniaal vrij eigen land, met
anderen gemeen in 27 morgen in 2 weren, het ene groot 18 morgen waarop de woning staat,
strekkende van de Slinksloot af zuidwaarts over de Veenweg tot de Zwet toe, belend ten W: Cornelis
Adrijaensz. Cnechgen, Jan Jansz. Ham, Leenart Cornelisz. en Arijen Pietersz. met eigen en ten O: het
Heilige Geestland van Delft. Het andere weer groot 9 morgen westwaarts van de woning gelegen is
strekkende van de Slinksloot zuidwaarts over de Veenweg tot de Zwet toe, belend ten O: Leenart
Ariensz. Cappiteijn en Jan Arijsz. en ten W: Jan Jansz. Ham. Mitsgaders toegevende 20 morgen
bruikwaar toekomende verscheidene eigenaren. Transporterende mede levende have, de helft van
het huisraad en het gereedschap tot de bouwnering behorende. Jan Jansz. zal tot zijn last nemen f
1.000 hoofdgeld toekomende Jan Jansz. Bom te Delft volgens de rentebrief daarvan zijnde. Verder
niet belast. Jan Pietersz. verbindt hieraan de overgenomen f 1.000 hoofdgeld en 6 morgen 2 hond
eigen land in de jurisdictie van Kethel op de Poldervaart, strekkende en belend ten O: de Broekse
Ketelweg, ten W: uitgerende tegen de Ketelse Kerkbrug gelegen over de Poldervaart, ten N: de
Poldervaart en ten Z: de Kerkkade.
Nr. 27 folio 23 d.d. 15-10-1604.
Leenart Adrijaensz. Capeteijn onze buurman is schuldig aan Cornelis Maertsz. Huijdecooper wonende
te Delft, de somme van f 200 carolus hoofdgeld. Hij verbindt hieraan zijn woning als huis, bijhuis,
bargen en geboomte, mitsgaders nog 2 morgen patrimoniaal eigen land, strekkende en belend ten W:
Cornelis Abrahamsz. met bruikwaar, ten N: Cornelis Jansz. met bruikwaar, ten O: Arij Pietersz. en ten
Z: Dirck Sijmonsz. met bruikwaar.
Nr. 28 folio 23v. d.d. 12-09-1628.
Op 12-09-1628 is aan de secretaris vertoond de rentebrief welke was doorsneden en geacsseerd en
die door Jan Willemsz. als possesseur van de hijpotheek was afgelost.
Nr. 29 folio 25 d.d. 25-02-1605.
Lenart Cornelisz. onze buurman is schuldig aan Adrijaen Pietersz. de somme van f 350 carolus
spruitende als restant van de koop van 3 morgen land, strekkende en belend ten O: Cornelis Ariensz.
Cnechgen, ten W: Lenart Ariensz. Wittebol, ten Z: de Zwet en ten N: de Veenweg van Zouteveen. Het

voorn. land wordt als hijpotheek hieraan verbonden. Compareerde mede Cornelis Meesz. zijn
comparants halve broeder, die zich borg stelt.
Nr. 30 folio 25v. d.d. 25-02-1605.
Adrijaen Pietersz. onze buurman heeft verkocht aan Lenart Cornelisz. 3 morgen land gemeen in de
comparants woning in 4 negen morgens, volgens de oude brief daarvan zijnde, belend ten N: de
Veenweg van Zouteveen, ten O: Cornelis Ariensz. Cnechgen, ten Z: de Zwet en ten W: Lenart
Adrijaensz. Wittebol. Niet anders belast dan met de jaarlijkse schot en hofhuur. Prijs f 750 carolus,
eendeels contant en eendeels met een hijpotheekbrief.
Nr. 31 folio 26 d.d. 01-05-1605.
Jan Jansz. Ham onze buurman is schuldig aan Jan Dircxz. van Koelen te Schiedam een losrente van f
18 en 15 stuiver per jaar met een hoofdsom van f 300 carolus. Hij verzekert dit op zijn huis, barg en
geboomte, staande op de grond van Lenert Gerritsz. in Delfgauw, mitsgaders nog op 4½ morgen
patrimoniaal land, gemeen gelegen in 2 negen morgens, strekkende en belend in het geheel ten W:
Lenart Gerritsz. op Delfgauw, ten O: Jan Jansz. jonge Jan Pier, ten N: de Slinksloot en ten Z: de Zwet.
Niet belast.
Nr. 32 folio 27 d.d. 23-06-1605.
Lenart Cornelisz. jonge Heijman onze buurman is schuldig aan Huijch Pietersz. in Papsou de somme
van f 693 carolus en 15 stuiver, spruitende uit de koop van 3 morgen land op de Oostveen,
strekkende en belend ten N: Mees Pietersz. aan de Ketelweg, ten Z: de Zwet, ten O: Mees Pietersz.
voorsz. en ten W: Arijen Pietersz. met bruikwaar. Niet belast. Het voorn. land wordt als hijpotheek
hieraan verbonden.
Nr. 33 folio 27v. d.d. 24-06-1605.
Huijch Pietersz. in Papsou heeft verkocht aan Lenart Cornelisz. jonge Heijman 3 morgen eigen land,
gelegen op de Oostveen, belend ten N: Mees Pietersz. aan de Ketelweg met eigen, ten Z: de Zwet,
ten O: Mees Pietersz. voorsz. en ten W: Arijen Pietersz. met bruikwaar. Niet belast. Betaald met een
kustingbrief van f 693 carolus en 15 stuiver.
Nr. 34 folio 28v. d.d. 28-06-1605.
Burgert Pietersz. mede schepen van Zouteveen en buurman is schuldig de somme van f 550 carolus
hoofdgeld, aan Jacob Jacobsz., achtergelaten onmondig weeskind van Jacob Burgertsz., in leven een
zoon van de comparant en Leentgen Anthonisdr., in haar leven gewoond hebbende te Schipluiden,
spruitende van geleend geld, hem comparant tot zijn wil gelieve van door Anthonis Pietersz. van
Spijck als bestevader en voogd van moederszijde van het voorsz. weeskind, gehouden op intrest
tegen de penning 16, moverende jaarlijks 34-7-8. Hij verzekert dit op zijn woning als huis, bijhuis,
bargen, schuren, boomgaard, mitsgaders 4½ morgen land waar de woning opstaat, belend ten O: de
Slinksloot, ten W: de Grote Vaart, ten Z: en N: Burgert Pietersz. zelf en Lenart Ariensz. Wittebol. Niet
belast. Compareerden mede Mathijs Jansz. en Jan Bastijaensz. beiden schoonzoons van Burgert
Pietersz., die zich borg hebben gesteld.
Nr. 35 folio 29v. d.d. 15-05-1605.
Leentgen Huijgensdr. weduwe Huijbrecht Adrijaensz. schuitvoerder geassisteerd met Dirck Willemsz.
in St. Joris te Vlaardingen haar gekozen voogd, heeft getransporteerd aan Pieter Jansz. Slooff f 275
carolus, te ontvangen van de eerste verschijnpenningen uit de kustingbrief door deze getranfixeerd,
verleden voor het gerecht van Zouteveen door Arien Ariensz. Arij Maet van wegen en uit naam van
Gerrit Ariensz. zijn zoon voor de ene helft en Arien Ariensz. jonge Arij Maet voor de andere helft, in
dato 10-06-1602, welke brief nog inhoudt de somme van f 347. Compareerden mede voor de
schepenen van Vlaardingen, Cornelis Ariensz. landman en Arijen Joppen, welke zich borg stellen voor
de somme van f 275 voor de voorn. Pieter Jansz. Sloof en verbinden hieraan hun huis en erf, poting
en planting aan de Kortedijk van Vlaardingen, belend ten O: ’s-herenstraat en dijk, ten W: de Jokweg,
ten N: de stedessteeg en ten Z: de weduwe van Dirck Joosten.
Nr. 36 folio 30 d.d. 26-06-1605.
Lenart Adrijaensz. Cappeteijn wonende Zouteveen heeft tbv. zijn crediteuren en schuldenaars op 2601-1605 in presentie van het gerecht van Zouteveen verkocht aan Cornelis Meesz. wonende op
Vlaardinger-woud, zijn woning en landen als huis, barg, schuur, boomgaard, poting en planting,
mitsgaders 18 morgen patrimoniaal eigen land en de toegift van 25 morgen bruikwaar. Van het eigen
land is 11½ morgen, waarop de woning staat, gemeen gelegen met 7 morgen toekomende Cornelis
Ariensz. Vermeer en Pieter Jansz. van der Houck, strekkende doorgaans van de Zwet af noordwaarts
op tot de Slinksloot toe, belend ten O: de Heilige Geest van Delft en ten W: het Gemene Land. Nog
4½ morgen patrimoniaal land gelegen beoosten de woning op de Oostveen, strekkende en belend ten
O: Jan Jansz. Ham, ten W: Jan Jansz. jonge Jan Pier, ten N: Jan Arijsz. en ten Z: de Zwet. Nog 2
morgen patrimoniaal land op de Oostveen, belend ten W: Cornelis (Abramsz.), ten O: Arien Pietersz.,
ten N: Cornelis Jansz. en ten Z: Dirck Sijmonsz. De koper zal tot zijn last nemen een rente van f 6

carolus per jaar toekomende Pieter Pietersz. van der Burch te Schiedam; een van f 6 carolus per jaar
toekomende de voorn. Pieter Pietersz. van der Burch; een van f 12 carolus per jaar toekomende
Jacob van Cleeff te Schiedam; een van f 18 carolus per jaar toekomende de weduwe van Jan
Doessen te Schiedam; een van f 25 per jaar toekomende Mr. Frederick Brunt te Rijswijk; een van f 9
carolus per jaar toekomende Annetgen Dircx te Delft; een van f 50 carolus per jaar waarvan Jan
Jansz. Ham moet betalen volgens zijn verklaring op eed gedaan op 25-06-1605, f 6 carolus. De koper
zal hiervan tot zijn last nemen f 44 carolus toekomende de erfgenamen van juffrouw Anna van
Duijvenvoorde. Nog een van f 9 carolus per jaar toekomende de armen van Monster; een van f 10 en
17½ stuiver per jaar toekomende Mr. Cornelis Duijst in ’s-Gravenhage; een van f 12 carolus per jaar
toekomende de brouwer in het Witte Paert te Delft als voogd van de weeskinderen van Thoenis
Dircxz.; een van f 16 carolus per jaar waarvan de hoofdsom niet meer is dan f 200 carolus,
toekomende Cornelis Maertsz. te Delft. De koper zal moeten betalen de somme van f 4. 000 carolus
waarvan zal worden afgetrokken de hoofdsommen van de voorn. renten, af te lossen met f 200 per
jaar. Uiteindelijk is gemeind voor f 4.100 carolus. Borgen Arent Cornelisz. Stam van Leeuwen en
Lenert Cornelisz.
Nr. 37 folio 33 d.d. 08-07-1605.
Adrijaen Pietersz. wonende op de Oostveen en Jan Jorisz. wonende in de Noordbuurt in
Negenhuizen, onze buurlieden bekennen gezamelijk verkocht te hebben en schuldig te zijn aan Maria
Duijst weduwe Claes Adriaensz. te Delft, een losrente van f 37 carolus 10 stuiver per jaar, te betalen
in handen van haar rentmeester Cornelis van Santen tegenwoordig wonende in Delft. Adrijaen
Pietersz. verbindt hieraan 2 ½ morgen vrij patrimoniaal eigen land en nog 8 morgen min 75 roeden
mede patrimoniaal land wat belast is met 3 losrenten, tezamen belopende per jaar f 50 carolus,
belend ten O: Jan Jansz., Cornelis Lenertsz. en Pieter Allertsz., ten Z: de Zwet, ten W: Lenert Ariensz.
Wittebol, Dirck Sijmonsz., Cornelis Meesz. en de Heilige Geest van Delft en ten N: de Slinksloot.
Gelegen in 4 weren, elk van negen morgen, makende tezamen 36 morgen waar zijn huis, bijhuis,
schuren, bargen en geboomte opstaat. Jan Jorisz. verbindt hieraan 9 morgen land gemeen in 12
morgen en waarvan 3 morgen bruikwaar is, belast met f 900 hoofdgeld, gelegen in de Noordbuurt,
belend ten N: Jan Willemsz., ten O: dezelfde, ten Z: Jan Dircxz. lakenkoper te Schiedam en ten W: de
Veenweg van Zouteveen, waarop zijn huis, bijhuis, bargen en geboomte staat. De hoofdsom bedraagt
f 600 carolus.
Nr. 38 folio 34v. d.d. 18-08-1605.
Burgert Pietersz. onze mede schepen en buurman is schuldig aan Dirck Adrijaensz. schoenmaker te
Vlaardingen de somma van f 850 carlous, spruitende van geleende penningen. Hij verbindt hieraan
zijn woning als huis, bargen, schuren, bijhuis, boomgaard, mitsgaders 4½ morgen eigen land waarop
de woning staat, belend ten O: de Slinksloot, ten W: de Grote Vlaardingsevaart, ten N: en Z: Burgert
Pietersz. zelf en Lenert Ariensz. Wittebol.
Nr. 39 folio 35v. d.d. niet gedateerd.
Cornelis Meesz. tegenwoordig wonende op Vlaardinger-woud, ingeland van Zouteveen, heeft
verkocht aan Jan Jansz. jonge Jan Ham 4½ morgen patrimoniaal eigen land, strekkende en belend
ten N: Jan Arijsz. en Jan Jansz. jonge Jan Ham voorn., ten Z: de Zwet, ten O: Jan Jansz. jonge Jan
Ham met bruikwaar en ten W: Jan Jansz. jonge Jan Ham met eigen en bruikwaar. Het land is belast
met f 400 carolus hoofdgeld toekomende Mr. Frederick Brunt te Rijswijk, wat Jan Jansz. jonge Jan
Ham tot zijn last neemt. Nog met £ 16 groot Vlaams hoofdgeld toekomende Pieter Pietersz. Verburch
te Schiedam, welke hij eveneens tot zijn last neemt. Verder is het land niet belast. Mocht er nog een
rente te voorschijn komen, belooft de comparant over te leveren copie authentiek uit de brief van willig
decreet van Lenert Ariensz. Cappiteijn’s woning en landen waar de 4½ morgen deel van uitmaken.
Prijs f 1.000.
Nr. 40 folio 36 d.d. 14-10-1605.
Jan Jansz. Ham onze buurman heeft verkocht aan Pieter Pietersz. Verburch wonende Schiedam 16½
morgen land met een boomgaard, gemeen gelegen in een doorgaand weer land van 18 morgen,
strekkende van de Zwet tot in de Slinksloot toe, belend ten W: de woning van Jan Jansz. Ham zijnde
bruikwaar en ten O: Jan Jansz. jonge Jan Pijer met eigen en bruikwaar. Het land is belast met een
losrente van £ 7 groot Vlaams per jaar toekomende Lijsbet Anthonis Herweijers weduwe te Delft; nog
met een losrente van f 18 carolus 15 stuiver per jaar toekomende Jan Dircxz. van Ceulen. Verder niet
belast dan met de jaarlijkse hofhuur van 7 deuten de morgen die de ambachtsvrouwe Margrieta van
Culenburch daarop sprekende heeft. Pieter Pietersz. van der Burch neemt deze renten tot zijn last.
Indien er nog meer renten op het land staan verbindt de comparant 14½ morgen land, strekkende en
belend ten W: Jan Jansz. jonge Jan Ham met bruikwaar, ten O: Jan Jansz. jonge Jan Pijer met eigen
en bruikwaar, ten N: Lenert Cornelisz. met bruikwaar en ten Z: de Veenweg. Prijs f 2.575 carolus.
Nr. 41 folio 37v. d.d. 08-04-1615.

Cornelis Voppen heeft geëxhibeerd zekere gecasseerde brief van Annetgen Cornelisdr. weduwe
Leendert Engelsz., gepasseerd door Engel Lenertsz. haar zoon op 03-12-1605, waarin haar
alimentatie door haar zoon is beloofd en waarvan Engel nu een nieuwe brief heeft verleden voor het
gerecht van Maasland.
Nr. 42 folio 38 d.d. 03-03-1606.
Lijsbet Heijndricxdr. weduwe Jan Arijensz. geassisteerd met Lenart Claesz. haar zoon en voogd is
schuldig aan de erfgenamen van Jan Arijensz., te weten; Dirck Arijensz. voor zichzelf en vervangende
Aechgen Arijensdr., Cornelis Dircxz. gehuwd met Claertgen Arijensdr., Huijbrecht Lenartsz. gehuwd
met Leentgen Cornelisdr. en dezelve als voogd van Trijntgen Cornelisdr. en Marretgen Cornelisdr.,
mitsgaders Adrijaen Cornelisz. als kinderen van Cornelis Adrijaensz., de somma van f 1.800 carolus.
Zij verbindt hieraan haar woning en eigen landen, gemeen gelegen met 12 morgen land toekomende
het Weeshuis van Delft, gelegen tussen de Zwet en de Slinksloot.
Nr. 43 folio 39 d.d. 03-03-1606.
Het gerecht van Zouteveen heeft op verzoek van Adrijaen Dircxz. Vermeer secretaris alhier getaxeerd
alle meubele goederen door Jan Adrijaensz. met de dood achtergelaten, zodat de secretaris daarover
de 30° penning kan berekenen die de erfgenamen van Jan Adriaensz. verschuldigd zijn. De goederen
worden getaxeerd op f 1.025 carolus.
Nr. 44 folio 39v. d.d. 03-03-1606.
Het gerecht van Zouteveen heeft op verzoek van Adrijaen Dircxz. Vermeer secretaris alhier getaxeerd
de gerechte helft van een woning en landen welke door Jan Adrijaensz. met de dood zijn
achtergelaten, als huis, barg, boomgaard mitsgaders de gerechte helft van 17 morgen eigen land. De
taxatie beloopt f 200 van ieder morgen met huis, bargen en geboomte, tezamen f 1.700 carolus.
Nr. 45 folio 40 d.d. 03-03-1606.
Dirck Arijensz. voor zichzelf en vervangende Aechgen Ariensdr., Cornelis Dircxz. gehuwd met
Claertgen Ariensdr., Huijbrecht Lenertsz. gehuwd met Leentgen Cornelisdr. en dezelve als voogd van
Trijntgen Cornelisdr. en Marretgen Cornelisdr. mitsgaders Adrijaen Cornelisz., kinderen van Cornelis
Adrijaensz., allen als erfgenamen van Jan Adrijaensz., in leven gewoond hebbende op de Zouteveen,
hebben getransporteerd aan Lijsbet Heijndricxdr. weduwe van de voorn. Jan Adrijaensz., de erfenis
van Jan Adrijaensz., te weten de weduwe zal in eigendom blijven behouden de woning als huis,
bijhuis, bargen, schuren, boomgaard, mitsgaders de eigen landen, mede de inschulden, uitschulden,
veestapel, kleding, juwelen, etc. zoals Lijsbet Heijndricxdr. en Jan Adrijaensz. deze bezeten hebben.
Betaald met een brief van uitkoop, inhoudende f 1.800 carolus.
Nr. 46 folio 41 d.d. 23-03-1606.
Gerrit Vranckesz. uit Den Haag tegenwoordig wonende te Delft en ingeland van Zouteveen heeft
verwaarborgd 4 morgen land onder Overschie in Blijdorp wat hij heeft verkocht aan Jan Adrijaensz.
wonende te Beukelsdijk voor f 1.000 carolus, voor vrij eigen land zonder belasting. Hij heeft als
waarborg daaraan verbonden 9 morgen land op Zouteveen gelegen op zichzelf, strekkende en belend
ten Z: de erfgenamen van (niets ingevuld) Isbrantsz., ten N: Engel Lenertsz. met zijn woning, eigen en
bruikwaar, ten W: de Vlaardingesevaart en ten O: de Zouteveenseweg.
Nr. 47 folio 41v. d.d. 13-06-1606.
Adrijaen Pietersz. onze buurman wonende op de Oostveen verkoopt aan Jan Dircxz. van Koelen
lakenkoper te Schiedam een losrente van f 12 carolus per jaar met een hoofdsom van f 192 carolus.
Hij verbindt hieraan tot hijpotheek zijn huizing, bargen en geboomte, mitsgaders nog omtrent 10½
morgen eigen land. Hierop staat reeds aan renten f 1.100 carolus of £ 11 per jaar. Het land is gelegen
op de Oostveen, strekkende en belend ten N: de Slinksloot, ten Z: de Zwet, ten O: Jan Jansz. Ham,
Cornelis Lenartsz. en Pieter Allertsz. en ten W: Lenart Ariensz. Wittebol, Dirck Sijmonsz., Cornelis
Meesz. en Cornelis Jansz., allen met eigen en bruikwaar.
Nr. 48 folio 42v. d.d. 26-04-1607.
Cornelis Lenertsz. jonge Goutappel onze buurman heeft verkocht aan Jan Jansz. Ham 2 morgen 3
hond patrimoniaal eigen land, zoals het de comparant is opgedragen door Marretgen Adrijaensdr. van
Adrichem weduwe Phillips van der Goes geassisteerd met Arent Jacobsz. Lodesteijn en Anthonis
Heijndericxz. van der Ghijs haar zwagers en voogden te Delft, zijnde een gedeelte van 4 negen
morgens, gelegen in een partij groot 9 morgen en daarvan de oostwaartste negen morgen van de drie
andere negen morgens, belend de voorsz. 2 morgen 3 hond, ten N: Adrijaen Pietersz., ten O: Jan
Jansz. Ham, ten Z: de heerweg en ten W: Cornelis Jansz. Jan Jansz. Ham neemt mede tot zijn last f
200 carolus hoofdgeld, toekomende Jan Dircxz. van Koelen te Schiedam en nog f 300 carolus
toekomende de voorn. Marretgen Arijensdr. van Adrichem als restant van de kooppenningen. Prijs f
500 carolus.
Nr. 49 folio 43 d.d. 05-04-1607.

Jan Cornelisz. een zoon van Cornelis Sijmonsz. is schuldig aan de erfgenamen van Jan Arisz., met
namen: Pieter Allertsz. gehuwd met Neeltgen Arisdr. en als voogd van Brechgen Ariensdr. weeskind
van Arien Willemsz. Holij, Annetgen Ariensdr. voor haarzelf, Huijbrecht Willemsz. te Delft gehuwd met
Arijaentgen Ariensdr. mitsgaders Grijetgen Ploenen en Liedewij Ploenendr. kinderen van Plonis
Jansz. en Marretgen Ariensdr., de somme van f 2.429 carolus, boven de opstal van f 1.472 carolus
hoofdgeld wat de comparant tot zijn last genomen heeft blijkens de brief van overdracht door de
erfgenamen, mitsgaders de erfgenamen van Trijntgen Claesdr. tbv. de comparant op heden verleden.
Te betalen f 2.429, gereed f 864 en voorts ieder jaar f 150. De voorn. somma is spruitende (voor de
ene gerechte helft) van de koop van een woning en landen door Jan Arisz. en Trijntgen Claesdr.,
beiden overleden, in leven gepossideerd hebben, namelijk huis, bargen, schuren, boomgaard, poterij
met 24 morgen 2½ hond land, zo patrimoniaal als geconsenceerd land, waarvan 4 morgen ½ hond
patrimoniaal land op de Oostveen in een kamp van 9 morgen gemeen met Cornelis Jansz. te Leiden,
strekkende en belend van de Slinksloot af zuidwaarts op tot de Zwet toe, belend ten O: de weduwe
van Jan Cornelisz. Soet met eigen of bruikwaar en ten W: Cornelis Pietersz. mede met eigen of
bruikwaar. Nog 3 morgen 3½ hond patrimoniaal land, zijn 4/12 part in 10 morgen 4½ hond gemeen
gelegen met bruiklanden toekomende het Gemene Land van de Westsluizen en de bruiklanden
toekomende Jannetgen Heijndricxdr. weduwe Huijch Cornelisz. den Haen te Rijswijk, tegenwoordig
gebruikt wordende aan de voorn. landen. Nog 16 morgen 4½ hond geconsenceerd land, te weten 13
morgen gekomen van het convent van St. Aechten te Delft, belend en belegen volgens de brief door
de gecommitteerde heren van de Staten van Holland verleden. De resterende 3 morgen 4½ hond
geconsenceerd land is de gerechte helft van 7½ morgen, belend en belegen volgens de brief daarvan
zijnde die ene Floris Willemsz. poorter van Dordrecht tbv. Cornelis Sijmonsz. voorzaat van Jan Arisz.
heeft verleden. De comparant verbindt het voorgaande hieraan.
Nr. 50 folio tussen 44v. en 45 d.d. 17-08-1612.
Het gerecht van Zouteveen heeft tbv. Adrijaen Arijaensz. van Rijn getaxeerd 3 morgen land door de
voorn. Arijen Arijensz. gekocht van Adrijaen Burgertsz. De 3 morgen zijn bevonden waard te zijn f 800
carolus. Tevens is getaxeerd een huis en erf, barg, schuur, plantage wat mede is gekocht van
Adrijaen Burgertsz., op f 600 gulden.
Nr. 51 folio 44v. d.d. 05-04-1607.
Jan Cornelisz. een zoon van Cornelis Sijmonsz. vrijgezel en ongehuwd persoon is schuldig aan de
gemene erfgenamen van Trijntgen Claesdr. in leven huisvrouw van Jan Arisz., met namen: Lenert
Claesz. Couwenhoven voor zichzelf, Cornelis Pietersz. Sloothaeck gehuwd met Marretgen Claesdr.,
Cors Lenertsz. Bonteball gehuwd met Leentgen Jansdr., Jooris Jansz. en Dirckgen Jansdr. kinderen
van Jan Claesz. “Comeloven”, mitsgaders Jan Roochusz. weeskind van Roochus Jansz. en
Marretgen Jansdr. zijnde een kindskind van Jan Claesz. Comeloven, Louris Ploenen voor zichzelf,
Jacob Fransz. gehuwd met Leentgen Jansdr. mitsgaders Trijntgen Jansdr., de somme van f 2.429
carolus boven de opstal van f 1.472 carolus hoofdgeld, wat de comparant tot zijn last neemt. Te
betalen de f 2.429, gereed f 864 en voorts ieder jaar f 150. Spruitende uit de koop van de woning en
landen in leven gepossideerd door de voorn. Jan Arisz. en Trijntgen Claesdr., de woning als huis,
bargen, schuren, boomgaard en 24 morgen 2½ hond land, zo patrimoniaal als geconfisqeerd, te
weten 4 morgen ½ hond patrimoniaal land op de Oostveen in een kamp van 9 morgen gemeen met
Cornelis Jansz. te Leiden, strekkende en belend van de Slinksloot af zuidwaarts op tot de Zwet toe,
belend ten O: de weduwe van Jan Cornelisz. Soet met eigen of bruikwaar en ten W: Cornelis Pietersz.
met eigen of bruikwaar. Nog 3 morgen 3½ hond patrimoniaal land zijnde 4/12 parten van 10 morgen
4½ hond land, gemeen gelegen met de bruikwaar toekomende het Gemene Land van de Westsluizen
als mede de bruikwaar toekomende Jannetgen Heijndericxdr. weduwe Huijch Cornelisz. den Haen te
Rijswijk, tegenwoordig gebruikt wordende aan de voorn. woning en landen. Nog 16 morgen 4½ hond
geconfisqeerd land, te weten 13 morgen gekomen van het convent van St. Aachten te Delft en de
resterende 3 morgen 4½ hond geconfisqeerd land, zijnde de gerechte helft van 7½ morgen, zoals
Floris Willemsz. poorter van Dordrecht tbv. Cornelis Sijmonsz. voorzaat van Jan Arisz. heeft verleden.
Nr. 52 folio 45v. d.d. 05-04-1607.
De gemene erfgenamen van Jan Arisz. en Trijntgen Claesdr., met namen : Pieter Allertsz. gehuwd
met Neeltgen Arisdr. en als voogd van Brechgen Ariensdr. weeskind van Arijen Willemsz. Holij, Floris
Arisz. als voogd van Annetgen Arisdr., Jacob Jansz. op de Hooren als voogd van vaders zijde en
Pieter Allertsz. met Huijbrecht Willemsz. van moeders zijde over Grijetgen Ploenen en Liedewij
Ploenendr., weeskinderen van Ploen Jansz. en Marritgen Ariensdr., Huijbrecht Willemsz. te Delft
gehuwd met Arijaentgen Ariensdr. als erfgenamen van Jan Arisz. voor de ene helft, mitsgaders Lenart
Claesz. Couwehouwen voor zichzelf, Cornelis Pietersz. Sloothaeck gehuwd met Marretgen Claesdr.,
Huijch Anthoenisz. waard in de Voorschuijt op het dorp Zevenhuizen met procuratie van Cors
Lenartsz. Bontebal gehuwd met Leentgen Jansdr., Jooris Jansz. en Dirckgen Jansdr. kinderen van

Jan Claesz. Couwehouwen, Jan Huijsman als bestevader en voogd van Jan Roochusz. weeskind van
Roochus Jansz. en Marritgen Jansdr., Louris Ploenen voor zichzelf, Jacob Fransz. gehuwd met
Leentgen Jansdr. en Ploenis Jansz. koopman als bestevader en voogd van Trijntgen Jansdr., als
erfgenamen van Trijntgen Claesdr. voor de andere helft. Zij hebben in het openbaar verkocht aan Jan
Cornelisz. een zoon van Cornelis Sijmonsz. en stiefzoon van Jan Arisz., een woning met 24 morgen
2½ hond land, zo patrimoniaal en geconfisqeerd, zoals door Jan Arisz. en Trijntgen Claesdr. in leven
is gepossideerd geweest, namelijk een huis, bargen, schuren, boomgaard met 7 morgen 4 hond
patrimoniaal eigen land, gelegen in verscheidene percelen, eerst 4 morgen ½ hond patrimoniaal land
op de Oostveen in een kamp van 9 morgen, gemeen (volgens de brief van eigendom) met Cornelis
Jansz. te Leiden, strekkende en belend van de Slinksloot af zuidwaarts op tot de Zwet, belend ten O:
de weduwe van Jan Cornelisz. Soet met eigen of bruikwaar en ten W: Cornelis Pietersz. met eigen of
bruikwaar, welk land reeds lang op zichzelf gebruikt wordt en de resterende 3 morgen 3½ hond
patrimoniaal land, zijnde 4/12 parten van 10 morgen 4½ hond gemeen gelegen met de bruiklanden
toekomende het Gemene Land van de Westsluizen alsmede de bruiklanden toekomende Jannetgen
Heijndericx weduwe Huijch Cornelisz. den Haen te Rijswijk en tegenwoordig tot de woning gebruikt
wordende. Van de 16 morgen 3½ hond geconfisqeerd land is 13 morgen gekomen van het convent
van St Aagten te Delft en de resterende 3 morgen 4½ hond, zijnde de helft van 7½ morgen is door
Floris Willemsz. poorter van Dordrecht tbv. Cornelis Sijmonsz. voorzaat van Jan Arisz. verleden. De
brieven van eigendom van het patrimoniaal en het geconfisqeerde land worden overgedragen aan Jan
Cornelisz. Hiermede neemt hij tot zijn last een losrente van £ 2 groot Vlaams per jaar toekomende het
convent van St. Jeronimusdaal te Delft, waarmede de patrimoniale landen zijn belast, mitsgaders nog
f 80 carolus opstal per jaar staande op de 13 morgen geconfisqeerd land van het convent van St.
Aagten voorn. Nog de jaarlijkse hofhuur, te weten per morgen zeven “doops” per jaar. Jan Cornelisz.
zal nog volgen de toegift van 15 morgen 4 hond bruikwaar, namelijk 7 morgen 1 hond toekomende
Jannetgen Heijndricxdr. weduwe Huijch Cornelisz. den Haen te Rijswijk, 6 morgen toekomende Maria
van der Wijelle te Delft en 2½ morgen land toekomende het Gemene Land van de Westsluizen.
Betaald met 2 penningbrieven tbv. de erfgenamen.
Nr. 53 folio 47 d.d. 11-05-1607.
Jan Adrijaensz. Coppel heeft verkocht heeft verkocht tbv. Arent Cornelisz. Stam van Leeuwen en
Etgen Cornelisdr. zijn zuster, een huis en erf, poting en planting, staande bij de kapel, belend ten O:
’s-herenweg naar de Kapel, ten W: Mees Sijmonsz. met erf en eigen, ten N: de Zouteveenseweg naar
de kade en ten Z: Mees Sijmonsz. en het erf van Arije Theeus. Hiermede nemen zij tot hun last f 74
carolus hoofdgeld toekomende Herman Heijndricxz. in Maasland. Betaald met een kustingbrief.
Nr. 54 folio 47v. d.d. 11-05-1607.
Arent Cornelisz. Stam van Leeuwen onze buurman voor zichzelf en voor zijn zuster Etgen Cornelisdr.
zijn schuldig aan Jan Ariensz. Coppel de somme van f 226 carolus uit de voorgaande koop van een
huis en erf.
Nr. 55 folio 48v. d.d. 1607.
Adrijaen Pietersz. onze buurman wonende op de Oostveen heeft uitgekocht zijn 5 weeskinderen
verwekt bij zijn overleden huisvrouw Marritgen Daemen, genaamd: Pietertgen Adrijaensdr. oud 24
jaar, Arijaentgen Ariensdr. 20 jaar, Barbar Ariensdr. 16 jaar en Pieter Adrijaensz. 13 jaar en Daen
Adrijaensz. voor zichzelf, tegen Cornelis Daemen van Schiedam als oom en bestorven voogd van de
kinderen. Adriaen Pietersz. zal alles aan zich behouden zoals de woning, landen, huis, bargen,
schuren, boomgaard, koeien, paarden en verdere nering, voorts de inboedel en huisraad. Hij zal tot
zijn last nemen alle uitschulden en belooft zijn kinderen te onderhouden en op te voeden tot hun
volwassenheid en alsdan uitkeren tezamen de somme van f 350 carolus, ieder kind f 37 carolus. Daen
Ariensz. ontvangt zijn portie direct en ook zijn bruidstuk. Ieder kind ontvangt een bruidstuk van f 30
carolus. Hij verbindt hieraan zijn woning en 13 morgen 21 roeden land waarvan 16½ hond gelgen op
zichzelf, belend ten N: de Slinksloot, ten Z: Lenert Cornelisz., ten O: Jan Jansz. jonge Jan Pijer en ten
W: Jan Jansz. jonge Jan Ham. De resterende 10 morgen 2 hond 25 roeden liggen gemeen in 36
morgen, strekkende en belend in het geheel van de Slinksloot af zuidwaarts tot de Zwet, ten O: Jan
Jansz. Ham, Cornelis Lenertsz. jonge Goutappel en Pieter Allertsz. en ten W: Lenert Arijensz. Wittebol
en Cornelis Meesz. cum socius.
Nr. 56 folio 49v. d.d. 10-08-1607.
Dirck Sijmonsz. schepen en buurman van Zouteveen heeft verkocht aan Dirck Christiaensz. van
Groenewegen te Delft een losrente van f 6 carolus per jaar. Hij verzekert dit op zijn woning als huis,
barg, schuren en geboomte met 4 morgen eigen land, zijnde het huisweer, staande en gelegen
benoorden de Kapel van Zouteveen, strekkende en belend ten Z: en W: de Zouteveenseweg, ten N:
de Slinksloot en ten O: Leendert Arijensz. Wittebol en Vries Jansz. Hiermede is een rente afgelost van
f 6-05-00 per jaar sprekende tbv. wijlen Wouter van Wijck en verleden door oude Dirck Heijndricxz.

wonende nu in Vlaardinger-ambacht. De comparant heeft bij het kopen van de woning en landen van
Heijndrick Riddersz. deze rente tot zijn last genomen.
Nr. 57 folio 50v. d.d. 9-03-1608.
Jan Jansz. een zoon van Jan Pietersz. op de Zouteveen belooft zijn vader te indemneren ten
eeuwigen dagen van de navolgende rente en schulden, te weten een rente van f 400 hoofdgeld
toekomende Jan Bom te Delft, nog een rente van f 400 toekomende juffrouw Vergoes in Den Haag,
item een rente van f 325 toekomende Heijndrick Otten (verwer) en Sijmon Lenartsz. van der Beest,
beiden te Delft, mitsgaders nog een somme van f 200 toekomende Vranck Jaspersz. op Vlaardingerbroek. Dit alles tot voldoening van de resterende kustingpenningen die de comparant volgens de
kustingbrief aan zijn vader nog schuldig is en welke bij de levering van deze brief in handen van de
comparant geleverd zal worden. Hieraan verbindt hij zijn persoon en goederen.
Nr. 58 folio 51 d.d. 18-07-1608.
Cornelis Meesz. tegenwoordig wonende op Zouteveen heeft verkocht aan Jan Jansz. jonge Jan Ham
4½ morgen patrimoniaal eigen land, strekkende en belend ten N: Jan Cornelisz. en Jan Jansz. jonge
Jan Ham, ten Z: de Zwet, ten O: Jan Jansz. jonge Jan Ham met bruikwaar en ten W: Jan Jansz. jonge
Jan Pijer met eigen en bruikwaar. Jan Jansz. jonge Jan Ham neemt hiermede tot zijn last, eerst f 400
carolus hoofdgeld toekomende Frederick Brunt te Rijswijk, nog £ 16 groot Vlaams hoofdgeld
toekomende Pieter Pietersz. van der Burch te Schiedam, nog £ 32 groot Vlaams hoofdgeld
toekomende de nagelaten kinderen van Antheeus Dircxz. waar voogd over is Dirck Christiaensz.
brouwer in het Witte Paaert te Delft. De comparant belooft aan Jan Jansz. jonge Jan Ham over te
leveren kopie authentiek uit de brief van willig decreet van de woning en landen van Lenert Ariensz.
Cappiteijn waarin de voorsz. 4½ morgen is begrepen. Prijs f 1.000 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 59 folio 52 d.d. 27-06-1608.
Adrijaen Pietersz. onze buurman wonende op de Oostveen heeft verkocht aan Willem van Santten
raad Staten van de Verenigde Nederlanden 13 morgen 75 roeden patrimoniaal eigen land met huis,
schuren, bargen, boomgaard en andere plantage. Hiervan is 10 morgen 2 hond 25 roeden gelegen in
26 morgen, strekkende en belend van de Slinksloot af zuidwaarts op tot de Zwet, ten O: Jan Jansz.
Ham, Cornelis Lenertsz. Goutappel en Pieter Allertsz., allen met eigen en ten W: Lenert Adrijaensz.
Wittebol, Dirck Sijmonsz. Moster, Cornelis Jansz. met bruikwaar en Cornelis Meesz. met eigen. De
resterende 2 morgen 4½ hond zijn gelegen op zichzelf, strekkende en belend ten N: de Slinksloot, ten
Z: Lenert Cornelisz. met eigen, ten O: Jan Jansz. jonge Jan Pijer met eigen en bruikwaar en ten W:
Jan Jansz. jonge Jan Ham met eigen. Prijs f 3.600 carolus van 40 groten Vlaams. De comparant
neemt tot zijn last een rente van f 18-15-00 per jaar toekomende de erfgenamen van Marretgen
Duijsten te Delft, nog een rente van f 18 per jaar waar heffer van is Jan Timmer te Delft, nog een rente
van f 26 per jaar toekomende Mr. Frederick Brunt te Rijswijk, nog een rente van f 12 per jaar
toekomende Jan Dircxz. van Keulen te Schiedam, nog een rente van f 12-10-00 per jaar toekomende
Willem Adamsz. van der Burch te Delft, mitsgaders nog f 442 kapitaal die Pieter Pietersz. van der
Burch te Schiedam daarop sprekende heeft en waarvoor jaarlijks betaald wordt een rente van f 2712½-0. Alles tezamen monterende een somme van f 114-17½-00 per jaar.
Nr. 60 folio 53 d.d. 27-06-1608.
Jan Jorisz. wonende in de Noordbuurt van Zouteveen heeft verkocht aan Willem van Santten raad van
de Staten van de Verenigde Nederlanden, 9 morgen land met huis, schuren, bargen, boomgaard en
andere plantage, gelegen in de Noordbuurt, belend ten N: Jan Willemsz., ten Z: Jan Dircxz. van
Keulen lakenkoper te Schiedam, ten O: de Keen en ten W: de Zouteveenseweg. Prijs f 2.500 carolus
boven de opstal van £ 12 Hollands per jaar die de ontvanger Coolwijck nomine offitio daarop
sprekende heeft en nog 2 penningen per jaar toekomende de Heilige Geest van Schipluiden. De
voorn. van Santten zal aan de f 2.500 korten de navolgende renten, eerst een rente van f 12 per jaar
toekomende Arijen Renbrantsz. brouwer te Rotterdam, nog een rente van f 6 per jaar toekomende Jan
Dircxz. van Keulen te Schiedam, een rente van f 9 per jaar toekomende het convent van St. Urselen
te Delft, een rente van f 31-05-00 toekomende Cornelis van Blijenburch, een rente van f 18-15-00
toekomende de erfgenamen van Marretgen Duijst te Delft, een rente van f 6 per jaar toekomende
Clara van der Meer, een rente van f 4-10-00 per jaar toekomende de erfgenamen van Beuckel Dircxz.
van Santen en de somme van f 400 die de erfgenamen van Aplonija Cornelisdr. gewezene huisvrouw
van de comparant alsnog resteren uit de uitkoop.
Nr. 61 folio 54 d.d. 01-05-1609.
Cornelis Lenartsz. Voorburch van Berkel is schuldig aan Dirck Maertsz. bode van Kethel f 150 carolus,
te betalen f 50 gereed en alle volgende St. Gillisdagen f 12. Spruitende ter zake van de koop van een
huis, erf, poting en planting, staande bij de Kapel van Zouteveen, belend ten O: ’s-Herenweg, ten W:
en Z: Mees Sijmonsz. en ten N: Arent Cornelisz. Koos. De comparant zal het gebruiken zo vrij als Arij

Thoenis het met de dood geruimd heeft. In de koop is mede begrepen enig huisraad. Compareerde
mede Dirck Sijmonsz. Mostert buurman en schepen die zich borg constitueerd voor de comparant.
Nr. 62 folio 55 d.d. 01-05-1609.
Dirck Maertsz. bode wonende in het dorp Kethel als bestorven erfgenaam van Arij Thoenis, in leven
wonende op de Zouteveen, heeft verkocht aan Cornelis Lenartsz. Voorburch een huis, erf, poting en
planting bij de Kapel, belend ten O: ’s-herenweg, ten W: en Z: Mees Sijmonsz. en ten N: Arent
Cornelisz. Koos. Niet belast of bezwaard. In koop is enig huisraad begrepen. Betaald met een
kustingbrief van f 150.
Nr. 63 folio 55v. d.d. 12-03-1609.
Pieter Allertsz. wonende te Vlaardinger-ambacht heeft verkocht aan Jooris Arijensz. vleeshouwer
wonende te Delft een kamp patrimoniaal eigen land van omtrent 2 ½ morgen, strekkende en belend
ten ZO: de Zwet, ten W: Mees Sijmonsz. met bruikwaar, ten N: de Zouteveenseweg en ten O:
Cornelis Lenertsz. Coning. Niet belast. Alle oude brieven worden eveneens overgeleverd. In de koop
is eveneens begrepen een partij land wat gelegen is in Vlaardinger-ambacht. De 2½ morgen zijn door
de schepenen getaxeerd op f 175 de morgen, makende totaal f 437-10-00.
Nr. 64 folio 56 d.d. 12-03-1609.
De schepenen hebben getaxeerd een kamp land groot 2½ morgen, belend ten ZO: de Zwet, ten W:
Mees Sijmonsz. met bruikwaar, ten N: de Zouteveenseweg en ten O: Cornelis Lenertsz. jonge Coning,
zoals ene Joris Arijensz. vleeshouwer wonende te Delft (het met een andere partij land in Vlaardingerambacht) gekocht heeft van Pieter Allertsz. wonende te Vlaardinger-ambacht. De prijs van de 2½
morgen weet men niet zodat het door schepenen getaxeerd is op iedere morgen f 175, moverende f
437 en 10 stuiver.
Nr. 65 folio 57 d.d. 01-05-1609.
Mees Pietersz. wonende te Vlaardinger-ambacht aan de Ketelweg heeft verkocht aan jonkvrouw
Machtelt van der Duijn weduwe Mr. Cornelis de Jonge, in leven rentmeester van Wassenaer, tbv. haar
kinderen gewonnen bij haar voorn. man zaliger, 3 morgen land gelegen op zichzelf op de Oostveen bij
Vokkestaart, tegenwoordig belend ten Z: de Veenweg, ten N: Jacob Jacobsz. Noortlander met
bruikwaar, ten O: de uiterdijk bij de Hargweg en ten W: Lenart Cornelisz. jonge Heijman met eigen
cum socius. Vrij en onbelast. De comparant verbindt hieraan een partij land van 4½ morgen met huis,
bargen en geboomte in Vlaardinger-ambacht aan de Ketelweg. Prijs f 700 carolus van 40 groten
Vlaams.
Nr. 66 folio 57v. d.d. 01-05-1609.
Mees Pietersz. wonende te Vlaardinger-ambacht heeft verkocht aan jonkvrouw Machtelt van der Duijn
weduwe Mr. Cornelis de Jonge, in leven rentmeester van Wassenaer tbv. haar kinderen gewonnen bij
haar voorn. man zaliger, 2 morgen land op de Oostveen bij Vokkestaart, tegen woordig belend ten Z:
Lenart Cornelisz. jonge Heijman met eigen, ten N: Lenart Jaspersz. met bruikwaar, ten O: de
comparant zelf met 3 morgen die hij ook verkocht heeft en ten W: Arijen Pietersz. met bruikwaar. Vrij
en onbelast. Hij verbindt hieraan 4½ morgen land met huis, bargen en geboomte in Vlaardingerambacht aan de Ketelweg. Prijs f 500 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 67 folio 58 d.d. 20-01-1611.
Vranck van Vuijtenbroock notaris publiek met procuratie van de Gerard Renoij van der Goes mede
erfgenaam van Mr. Christijaen van der Goes en juffrouw Anna van Renoij zijn zaliger vader en
moeder, de procuratie luidende: Op heden 05-11-1610 compareerde voor notaris publiek Jacob
Dasseguij, Gerard Renoij van der Goes mede erfgenaam van Mr. Cristijaen van der Goes en Anna
van Renoij zijn vader en moeder zaliger, maakt machtig Vranck van Vuijtenbroock notaris om voor het
gerecht van Zouteveen te transporteren aan Lenart Ariensz. Wittebol en Mees Sijmonsz. beiden
wonende op Zouteveen, 8 morgen land. Het land was hem van zijn ouders te beur gevallen tegen de
andere erfgenamen. Gedaan te Delft ten huize van de notaris. De voorn. notaris met de procuratie
transporteert aan Mees Sijmonsz. onze buurman de helft van 7½ morgen 1½ hond land op Zouteveen
gelegen in 2 kampen, tezamen groot 9 morgen, het ene kamp dat Mees Sijmonsz. tot nu toe in huur
gebruikt heeft, is belend ten W: Lenart Cornelisz., ten O: Arijen Burgertsz. met bruikwaar, ten Z: de
Zwet en ten N: de heerweg. Het andere kamp dat Lenart Ariensz. Wittebol tot nu toe in huur gebruikt
heeft is belend ten W: en N: de voorn. Wittebol met eigen, ten O: dezelve Wittebol met eigen en
bruikwaar en ten Z: de voorn. heerweg. Het verkochte land is vrij en onbelast. Prijs f 140 contant en
een rentebrief van f 37 en 10 stuiver per jaar.
Nr. 68 folio 59 d.d. 20-01-1611. (doorgehaald).
Gerard Renoij van der Goes heeft verkocht aan juffrouw Anna van der Goes wonende te Delft een
losrente van f 37 carolus en 10 stuiver per jaar, de gulden tot 20 stuivers het stuk. De hoofdsom
bedraagd f 600 carolus. Hij verbindt hieraan 4 morgen land in Zouteveen, belend ten W: Lenart
Cornelisz., ten O: Arijen Burgertsz. met bruikwaar, ten Z: de Zwet en ten N: de heerweg.

Nr. 69 folio 60 d.d. 14-06-1632.
De originele rentebrief is aan de secretaris van Zouteveen vertoond als zijnde afgelost aan de voorn.
Anna van der Goes en door haar gecasseerd.
Nr. 70 folio 60v. d.d. 20-01-1611.
Vranck Vuijtenbroock notaris met procuratie van Gerard Renoij van der Goes mede erfgenaam van
Mr. Christijaen van der Goes en Anna van Renoij zijn ouders, de procuratie luidende: Op heden 0511-1610 compareerde voor notaris Jacob Dasseguij, Gerard Renoij van der Goes als mede
erfgenaam van zijn ouders en maakt machtig Vranck van Vuijtenbroock notaris om te Zouteveen voor
het gerecht 8 morgen land te transporteren aan Lenart Ariensz. Wittebol en Mees Sijmonsz. beiden
wonende te Zouteveen. Het land was hem tegen zijn mede erfgenamen te beur gevallen. Gedaan ten
huize van de notaris te Delft. De voorn. notaris transporteert uit krachte van de procuratie aan Lenart
Adrijaensz. Wittebol onze buurman, de helft van 7½ morgen 1½ hond 25 roeden land in Zouteveen,
gelegen in 2 kampen tezamen groot 9 morgen, het ene kamp gemeen met de voorn. Wittebol. De
wederhelft is gekocht door Mees Sijmonsz. onze buurman. De voorn. Wittebol heeft het land in huur
gebruikt. De 2 kampen zijn belend, te weten het ene kamp dat Wittebol tot nu toe in huur gebruikt
heeft en nu in eigendom is opgedragen en waarmee hij zelf gemeen is gelegen, ten W: en N: de
voorn. Wittebol met eigen, ten O: de voorn. Wittebol met eigen en bruikwaar en ten Z: de heerweg.
Het andere kamp dat Mees Sijmonsz. tot nu toe in huur gebruikt heeft is belend ten W: Lenart
Cornelisz., ten O: Arijen Burgertsz. met bruikwaar, ten Z: de Zwet en ten N: de heerweg. Het
verkochte land is vrij en onbelast. Prijs f 740 carolus.
Nr. 71 folio 61v. d.d. 20-01-1611.
Jacob Pietersz. onze buurman is schuldig aan Mees Sijmonsz. zijn comparants schoonvader de
somme van f 3.000 carolus van 40 groten Vlaams. De comparant zal gehouden zijn contant te betalen
f 800 en hiervan zal f 250 afgaan wat zijn huisvrouw is competerende van Mees Sijmonsz. van wegen
haar moeders erfenis, mitsgaders nog f 100 die Mees Sijmonsz. van wegen de comparants huisvrouw
onvangen zal van de besterfenis van Jan Bastiaensz. op de Broek. De schuld spruit uit de koop van
een woning en landen in Zouteveen omtrent de Kapel, te weten huis, barg, schuren, poting en planting
met 5 morgen patrimoniaal eigen land, gelegen in 2 percelen waarvan een van 3 morgen waarop het
huis staat, belend ten N: de rijweg, ten Z: de Zwet, ten O: de Kapelweg, Cornelis Lenertsz. Voorburch
en Arent Cornelisz. Koos en ten W: Claes Cornelisz. met eigen en bruikwaar. Het andere perceel van
2 morgen bij de kade van de Vlaardingese vaart is belend ten Z: de rijweg, ten N:, O: en W: Dirck
Meesz. met eigen en bruikwaar. In de koop is ook begrepen 2 paarden, 3 koeien, 4 hokkelingen,
mitsgaders kalveren, schapen, ploegen, schuit, wagens en alles tot de bouwerij behorende. Belast
met f 800 carolus hoofdgeld. Bij het land hoort nog de toegift van 12½ morgen bruikwaar. Mees
Sijmonsz. en zijn tegenwoordige huisvrouw hebben bedongen dat zij in het huis mogen blijven wonen
aan de zuidzijde van het voorhuis.
Nr. 72 folio 61v. d.d. 07-10-1637.
Jan Jacobsz. van Vliet zoon en erfgenaam van zaliger Jacob Pietersz. debiteur van de schuldbrief,
exhibeert de originele schuldbrief als zijnde voldaan.
Nr. 73 folio 63 d.d. 20-01-1611.
Mees Sijmonsz. Slachtoe onze buurman heeft verkocht aan Jacob Pietersz. zijn schoonzoon zijn
woning en landen als huis, barg, schuren, poting en planting met 5 morgen patrimoniaal eigen land
omtrent de Zouteveense Kapel in 2 percelen. Een van 3 morgen waarop het huis staat, belend ten N:
de rijweg, ten Z: de Zwet, ten O: de Kapelweg, Cornelis Lenertsz. Voorburch en Lenert Cornelisz.
Koos met huis en erven en ten W: Claes Cornelisz. met eigen en bruikwaar. Het andere perceel zijnde
2 morgen en gelegen bij de kade van de Vlaardingse vaart is belend ten Z: de rijweg, ten N:, O: en W:
Dirck Meesz. In de koop is mede begrepen het bouwgereedschap en levende have. Hierbij hoort nog
de bruikwaar van 12½ morgen land. Het verkochte is belast met een rente van f 7½ per jaar met een
hoofdsom van £ 20 Vlaams toekomende het Fraterhuis te Delft. Nog een van f 10-15-10 per jaar met
een hoofdsom van £ 10 Vlaams toekomende de weduwe van Bastijaen Cornelisz. in de Bell te Delft.
Nog een van f 18-15-00 per jaar met een hoofdsom van f 300 carolus toekomende de weeskinderen
waar bestemoeder van is Marretgen Duijst te Delft. Nog een van f 6-05-00 per jaar met een hoofdsom
van f 100 toekomende de kinderen van Jacob Passiersz. Nog een van f 6-05-00 per jaar met een
hoofdsom van f 100 toekomende Jan Dircxz. van Keulen te Schiedam. Betaald met een kustingbrief
van f 3.000 carolus van 40 groten Vlaams, te betalen met f 1.600 contant en de rest met een rente van
£ 14 groten Vlaams per jaar. Mees Sijmonsz. zal zijn met tegenwoordige huisvrouw in het voorhuis
mogen blijven wonen.
Nr. 74 folio 64 d.d. 15-04-1611.
Heijnderick Huijgensz. den Haen poorter van Rotterdam heeft verkocht aan Jan Cornelisz. in de
Noordbuurt 7 morgen 1 hond land in de woning van Jan Cornelisz. gemeen in een huisweer groot 9

morgen, mitsgaders nog gemeen in 7½ morgen mede toekomende Jan Cornelisz., belend tezamen
ten O: de Zouteveenseweg en Jan Dircxz. van Coolen te Schiedam, ten W: de Vlaardingse vaart en
Jan Cornelisz. zelf, ten N: Jan Dircxz. van Coelen en Cornelis Jansz. en ten Z: Jan Cornelisz. zelf met
eigen en bruikwaar. Vrij en niet belast. De comparant heeft aan Jan Cornelisz. overgeleverd tot
waarborg alle oude waarbrieven waarmede zijn comparants grootvader het voorsz. land aanvaard
heeft gehad. Prijs f 2.615-16-10 waarvan de helft gereed en de rest met een rentebrief.
Nr. 75 folio 65 d.d. 15-04-1611. (doorgehaald).
Jan Cornelisz. onze buurman wonende in de Noordbuurt bekent schuldig te zijn aan Heijnderick
Huijgensz. den Haen wonende te Rotterdam een losrente van f 81 carolus en 15 stuiver per jaar met
een hoofdsom van f 1.307-18-10. Hij verzekert dit op 7 morgen 1 hond land gekocht van Heijnderick
Huijgensz. en gelegen in de woning van Jan Cornelisz. namelijk gemeen in het huisweer, groot 9
morgen en gemeen in 7½ morgen land, belend tezamen ten O: de Zouteveenseweg en Jan Dircxz.
van Keulen te Schiedam, ten W: de Vlaardingese vaart en Jan Cornelisz. zelf, ten N: Jan Dircxz. van
Keulen met Cornelis Jansz. en ten Z: Jan Cornelisz. zelf met eigen en bruikwaar.
Nr. 76 folio 65v. d.d. 03-11-1612.
Is vertoond aan de secretaris van Zouteveen de originele principale rentebrief welke ten volle was
voldaan en afgelost aan Heijnderik den Haen voorn. De brief is gecasseerd.
Nr. 77 folio 66 d.d. 15-04-1611.
Mees Pietersz. aan de Ketelweg heeft verkocht aan Marretgen Huijbrechtsdr. weduwe Joris Dircxz.
Toeijt wonende in de Kethel-noord 10 hond land, gelegen op zichzelf op de Oostveen, belend ten N:
de Veenweg, ten Z: de Zwet, ten O: de uiterdijken aan de heerweg en ten W: de keursloot. Vrij en niet
belast. Mees Pietersz. stelt als waarborg 4½ morgen land waarop zijn boerderij staat in Vlaardingerambacht aan de Kethelweg, belend ten N: de Ketelweg, ten Z: de keursloot, ten O: Jan Jacobsz.
Hoijkaes en ten W: Cornelis Lenertsz. en Lenert Pietersz. Stockert. Prijs f 500 carolus van 40 groten
Vlaams, contant betaald.
Nr. 78 folio 66v. d.d. 15-04-1611.
Jan Cornelisz. Stoop met procuratie van Jan Pietersz. Stoop burgemeester van Alkmaar draagt op
aan Jan Jansz. jonge Jan Pier de helft van 3 morgen 2 hond 25 roeden patrimoniaal eigen land,
gelegen opde Oostveen gemeen in 27 morgen, namelijk 18 morgen waar Jan Jansz. voorn. zijn
boerderij op heeft staan, mitsgaders nog een kamp van 9 morgen gelegen westwaarts op tot de Zwet
toe, belend ten O: Jan Jansz. Ham met bruikwaar en ten W: Jan Jansz. jonge Ham en Jan Cornelisz.
beiden met eigen. Vrij en niet belast. Betaald met een penningbrief van f 210.
Nr. 79 folio 67 d.d. 23-06-1611.
Jacob Pietersz. van Cleeff wonende te Schiedam geeft te kennen dat hij sprekende heeft tlv. Cornelis
Meesz. onze buurman, een rentebrief inhoudende de hoofdsom van f 200 min f 8, verzekerd op 6
morgen land toekomende de voorn. Cornelis Meesz. De originele brief is verloren gegaan en Jacob
Pietersz. toont een copie van de brief. Verzocht wordt om een nieuwe brief te verlijen. De oude brief
luidt als volgt: Wij Aelwijn Jacobsz. en Lenart Arisz. gezworenen van Zouteveen oorkonden dat
gecompareerd is Isbrant Jorisz. wonende te Zouteveen als principaal en Joris Cornelisz. en Cors
Jorisz. beiden wonende te Kethel als borgen en mede principalen en bekennen verkocht te hebben
aan Machtelt Pietersdr. weduwe Heijnderick Jacobsz. Juijst een losrente van f 12 van 40 groten
Vlaams per jaar, verschijnende op Bamisdag en waarvan het eerste jaar zal verschijnen op 1-10-1568
enzovoorts. Isbrant Jorisz. heeft dit verzekerd op 6 morgen eigen land, belend ten O: de Heilige Geest
van Delft, ten W: het Gemene Land, strekkende van de Zwet tot de Slinksloot. Belast met f 9
toekomende St. Jeronimus te Delft en nog f 4½ toekomende iemand in Den Haag. Gemaakt op 12-101567.
Nr. 80 folio 68 d.d. 11-02-1612.
Cornelis Ariensz. Knechgen en Vrijes Jansz. onze mede schepenen als voogden over Annetgen
Arijensdr. weduwe Mees Sijmonsz. die mede compareerde voor de ene helft en Jacob Pietersz.
gehuwd met Marretgen Meesdr. erfgenaam van Mees Sijmonsz. voor de andere helft, hebben
verkocht aan Arent Sasseboutsz. van der Dusse wonende te Delft, een bezegelde
kustingpenningbrief, verleden door Jacob Pietersz. voorn. voor schepenen van Zouteveen op 20-011611, inhoudende f 1.232 carolus van 40 groten Vlaams als restant van meerdere somme. Van deze
brief zullen 2 brieven gemaakt worden.
Nr. 81 folio 69 d.d. 04-05-1612.
Annetgen Ariensdr. weduwe Mees Sijmonsz. Slachtoe geassisteerd door Cornelis Ariensz. Knechgen
en Vries Jansz. haar voogden, heeft verkocht aan Cornelis Adrijaensz. Decker 2 morgen patrimoniaal
eigen land, zijnde de helft van 4 morgen wat door Mees Sijmonsz. in zijn leven gekocht was van de
erfgenamen van Cristijaen van der Goes, in leven schout van Delft. De wederhelft komt toe Jacob
Pietersz. als erfgenaam van Mees Sijmonsz. boven genoemd. De 2 morgen strekken van de weg

zuidwaarts tot de Zwet, belend ten O: Adrijaen Burgertsz. met bruikwaar en ten W: Jacob Pietersz.
voorn. met de wederhelft. Cornelis Arijensz. Decker neemt tot zijn last f 300 carolus hoofdgeld,
rentende de penning 16, zijnde de helft van f 600 die toekomen Anna van der Goes wonende te Delft.
Prijs van het verkochte land f 730 carolus van 40 groten Vlaams waarin begrepen de f 300 hoofdgeld
die hij tot zijn last neemt.
Nr. 82 folio 70 d.d. 04-05-1612.
Arijen Arijensz. van Rijn is schuldig aan Adrijaen Burgertsz. de somme van f 3.500 carolus van 40
groten Vlaams ter zake van de koop van een woning en landen te Zouteveen als huis, erf, barg,
schuur, poting, planting en 4 morgen eigen land als 3 morgen patrimoniaal en 1 morgen eigen, zijnde
vlietland. Het huis en erf is belend ten Z: de rijweg, ten N: Jacob Passchijersz., ten W: de
Vlaardingese vaart of kade en ten O: Dirck Meesz. De 3 morgen patrimoniaal eigen land zijn belend
ten Z: de Zwet, ten N: de rijweg, ten O: Arijen Arijensz. zelf met bruikwaar en ten W: Dirck Meesz.
mede met bruikwaar. De ene morgen vlietland is belend ten O: Cornelis Arijensz. Cnechgen met
eigen, ten W: de weduwe en erfgenamen van Dirck Sijmonsz. Mostert met eigen, ten Z: Lenert
Cornelisz. met eigen en ten N: de kinderen van Jan Franchoijs met bruikwaar. Er zal nog volgen aan
Arien Ariensz. de toegift van 9½ morgen bruikwaar. Compareerde mede Arijen Willemsz. vader van
de comparant en Jan Willemsz. vader van de comparants huisvrouw die zich beiden als borg
geconstitueerd hebben.
Nr. 83 folio 71 d.d. 04-05-1612.
Adrijaen Burgertsz. heeft verkocht aan Arijen Ariensz. van Rijn zijn woning en landen, te weten huis,
erf, barg, schuur, poting en planting en nog 4 morgen eigen, namelijk 3 morgen patrimoniaal eigen
land en 1 morgen eigen, zijnde vlietland. Het huis en erf is belend ten Z: de rijweg, ten N: Jacob
Passchiersz., ten W: de Vlaardingse vaart of kade en ten O: Dirck Meesz. De 3 morgen patrimoniaal
eigen land zijn belend ten Z: De Zwet, ten N: de rijweg, ten O: Arijen Arijensz. zelf met bruikwaar en
ten W: Dirck Meesz. met bruikwaar. De ene morgen vlietland is belend ten O: Cornelis Arijensz.
Knechgen met eigen, ten W: de weduwe en erfgenamen van Dirck Sijmonsz. Mostert met eigen, ten
Z: Lenert Cornelisz. met eigen en ten N: de kinderen van Jan Franchoijs met bruikwaar. Arien Ariensz.
zal nog volgen de toegift van 9½ morgen bruikwaar. De koper neemt tot zijn last £ 46 groten Vlaams
hoofdgeld, rentende de penning 16 toekomende de weduwe van Bastijaen Cornelisz. in de Bell
staande op de 3 morgen patrimoniaal eigen land. Nog £ 16 groten Vlaams hoofdgeld toekomende de
rentmeester van de abdij van Egmond staande op de ene morgen vlietland. Compareerde mede Cors
Arijensz. en Jan Jansz. kleermaker, een zoon en zwager van de comparant welke zich verbinden tot
waarborg. Compareerde nog Jan Maertsz. Versijden en Pieter Crijnsz. Wagenaer schepenen van
Vlaardingen en bekennen tot meerdere zekerheid van Adrijaen Burgertsz. verbonden te hebben zijn
gekochte huis en erf in de stad Vlaardingen op de Korte Dijk, belend ten O: ’s-herenstraat, ten W: de
Jokweg, ten N: de weduwe van Huijbrecht schuitvoerder en ten Z: de weduwe van Cornelis den
dienaar. Prijs f 3.500 carolus op kustingbrief.
Nr. 84 folio 72 d.d. 20-05-1612.
De secretaris ontvangt uit handen van Dirck Arijensz. de 30° penning van de erfenis van zijn oom
Cornelis Bonefaesz., zijnde de somme van f 43-09-00 (afgetrokken voor de taxatie van 2 partijen land
3-04-00). De 2 partijen land welke door Cornelis Bonefaesz. zijn nagelaten, zijn gelegen in het
ambacht van Berkel. Dit is door de schout aldaar getaxeerd, te weten 14 hond de morgen op f 400 rn
nog 8 hond de morgen op f 350, inhoudende tezamen f 1.400. Compt de 30° penning f 45.
Nr. 85 folio 72v. d.d. 30-05-1612.
Lenart Tarwoert wonende te ’s-Gravenhage met procuratie van Johan van Egmont tegenwoordig
wonende te Tiel, de procuratie beginnende als volgt: Heden 29-05-1612 compareerde voor mij Claes
Pietersz. Bock notaris, jonkheer Johan van Egmont wonende te Tiel die institueerde Lenart Tarwoert
wonende te Tiel om te Zouteveen te compareren en aldaar tbv. Mr. Franchois de Coninck raad
pensionaris Hof van Holland en Philps Doublet ontvanger generaal van de Nederlandse Provinciën
eerste minister van de Rekening in Holland, als testamentaire voogden over de kinderen van Mr.
Cornelis Tesmans verwekt bij jonkvrouw Elijsabeth van Dijck, om voor de voorn. kinderen te
constitueren een losrente van f 50 carolus van 40 groten Vlaams per jaar en dat voor de somme van f
800 waarvan hij bekent betaald te zijn. De hoofdsom wordt verzekerd op 9 morgen land in Zouteveen,
gemeen met 36 morgen waarvan 27 morgen toekomen de erfgenamen van de heer van Santen, in
leven raad in de Staten Generaal. De voorsz. 9 morgen betreft geen leen of geestelijk goed maar
allodiaal en patrimoniaal goed en niet anders belast dan met een rente van f 50 per jaar, rentende de
penning 16 die Barbara Adriaensdr. wonende in ‘s-Gravenhage daarop heeft. Aldus gedaan te ’sGravenhage.
De comparant verkoopt aan Mr. Franchoijs de Coninck raad ordinaris Hof van Holland en Phillips
Doublet Ontvanger Generaal en eerste minister van de Rekening in Holland als testamentaire

voogden van de kinderen van Mr. Cornelis Tesmans verwekt bij Elisabeth van Dijck, een losrente van
f 50 carolus van 40 groten Vlaams per jaar. Dit wordt verzekerd op 9 morgen land in Zouteveen,
gemeen met 27 morgen toekomende de erfgenamen van de heer van Santen, belend ten Z: de Zwet,
ten N: de Slinksloot, ten O: Jan Ham, de weduwe van Cornelis Lenartsz. Goutappel en Joris Ariensz.
vleeshouwer te Delft en ten W: Lenart Ariensz. Wittebol, de weduwe van Dirck Sijmonsz. Moster,
Cornelis Jansz. met bruikwaar en Cornelis Meesz. met eigen. Voorts op de persoon en goederen van
Johan van Egmont.
Nr. 86 folio 74 d.d. 04-10-1612.
Gerrit Claesz. Braeck en Cornelis Arijensz. schepenen van Zouteveen oorkonden dat gecompareerd
is Isbrant Govertsz. d’Overschie wonende te Delft welke heeft verkocht aan Jan Willemsz. wonende in
de Noordbuurt, 11 hond land gelegen op zichzelf, belend ten W: de heerweg, ten O: en Z: Jan
Willemsz. zelf en ten N: de erfgenamen van Heijnderick Joosten brouwer in de Ham Was te Delft. Niet
belast. De comparant belooft het land te vrijen en waren zoals zijn vader en moeder het bezeten heeft.
Compareerde mede Reijer Jansz. van der Burch die zich tot waarborg verbindt. Prijs f 600 contant.
Nr. 87 folio 74v. d.d. 09-06-1613.
Arijaentgen Cornelisdr. weduwe Jacob Jacobsz. haar 2° overleden man geassisteerd door Jan Jansz.
jonge Ham haar gekozen voogd, bekent dat zij op 18-11-1605 toen weduwe zijnde van Jan Claesz.
van Warmenhuijsen uitgekocht had Jacob Jansz. zijnde voorzoon van Jan Claesz. van
Warmenhuijsen haar eerst overleden man, die tegenwoordig tot zijn mondige dag is gekomen,
mitsgaders haar 3 weeskinderen verwekt bij eerste man in huwelijk, genaamd: Annetgen Jansdr. oud
Allerheiligen 1612 twaalf jaar, Neeltgen Jansdr. oud St. Katrijn 1612 tien jaar en Cornelis Jansz. oud
mei 1612 acht jaar. Dit heeft zij gedaan tegen de schout en het gerecht van Zouteveen als
oppervoogden, mitsgaders met last en bevel van jonge Jan Claesz. en Jacob Claesz. wonende te
Warmenhuijzen in het Noordland als bestorven voogden van de kinderen blijkende uit de missive van
03-11-1605 door de schout van Warmenhuizen aan het gerecht alhier gezonden. De kinderen waren
gerechtigd in de erfenis van hun vader Jan Claesz. van Warmenhuijsen. Arijaentgen Cornelisdr. zal
aan haar houden het huis, barg, geboomte, eigen- en bruikwaarlanden, levende nering, inboel en
huisraad, geld, goud, zilver, in- en uitschulden, zulks Jan Claesz. met de dood heeft geruimd tot de
uitkoop toe. De weduwe is daartegen gehouden haar kinderen op te voeden in kost en kleren naar
haar staat tot hun mondigheid, naar school te sturen om te leren lezen en schrijven etc. Ieder kind zal
ontvangen £ 6 groot Vlaams en bij huwelijke staat f 6 carolus. De weduwe verzekert dit op een
kustingpenningbrief en de jaarlijkse termijnen van dien zoals Jacob Jansz. ten behoeve van
Arijaentgen Cornelisdr. zijn stiefmoeder op heden voor schepenen heeft gepasseerd inzake de koop
van de woning en landen door Jacob Jansz. van zijn stiefmoeder gekocht op 09-06-1613.
Nr. 88 folio 75v. d.d. 09-06-1613.
Arijaentgen Cornelisdr. weduwe Jacob Jacobsz. van Cloppenburch haar laast overleden man
geassisteerd door Jan Jansz. jonge Ham haar voogd, heeft een gelijke uitkoopbrief van haar ene
weeskind bij haar voorn. man Jacob Jacobsz. in echt verwekt, genaamd: Trijntgen Jacobsdr. oud
Allerheiligen 1612; 6 jaar. Zij bewijst het kind de somme van f 100 en nog f 100 tot een bruidstuk. De
uitkoop is gedaan op 12-08-1611 tegen Adrijaen Dircxz. Vermeer in absentie van de schout en Vrijes
Jansz. en Lenert Arijensz. Wittebol als schepenen alzo er geen vrienden compareerden.
Nr. 89 folio 76 d.d. 10-05-1613.
Bonifaes Claesz. Braeck en Gerrit Claesz. Braeck gebroeders zijn schuldig aan Nicolaas Mandekens
de somme van f 2.550 carolus van 40 groten Vlaams, spruitende uit de koop van 9 morgen land,
belend zoals Nicolaes Mandekens het land van het Hof van Holland heeft gekocht.
Nr. 90 folio 77 d.d. 10-05-1613.
Nicolaes Mandekens wonende te Delft heeft verkocht aan Bonifaes Claesz. Braeck en Gerrit Claesz.
Braeck gebroeders 9 morgen land, belend zoals hij het land bij decreet van het Hof van Holland
gekocht heeft. Niet belast. Het land is nog 3 jaar verhuurd aan Engel Lenertsz. voor f 84 per jaar en dit
zullen de kopers moeten toestaan, mits ontvangende de huurpenningen. Betaald met een
penningbrief van f 2.550 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 91 folio 78 d.d. 10-05-1613.
Marretgen Arijensdr. weduwe Cornelis Lenertsz. jonge Goutappel geassisteerd met Adrijaen Jansz.
Coning haar vader en voogd heeft op 03-11-1609 haar 4 weeskinderen verwekt bij haar voorn. man
uitgekocht, met namen: Arent Cornelisz. oud ten tijde van de uitkoop 10 jaar, Trijntgen Cornelisdr. oud
Bamis 1609; 8 jaar, Jan Cornelisz. oud St. Jansavond 1609; 4 jaar en Arijen Cornelisz. oud
Vrouwendag 1610; 2 jaar. Gedaan tegen Pieter Lenertsz. Goutappel als oom en bestorven voogd van
de kinderen en aan hem toegevoegd Dirck Cornelisz. zijn halve broeder en Willem Jansz. zeilmaker
op (Maas)sluis met Claes Ghijsz. op het Wout, beiden zwagers. Marretgen Arijensdr. zal alles aan
haar behouden als huis, barg en geboomte, land, zand, beesten, inboel en huisraad. Alle lasten zal zij

eveneens dragen. Zij zal haar kinderen onderhouden en alimenteren naar haar staat tot hun mondige
dag. Bij mishouding zullen de kinderen op haar kost elders worden besteed. Zij belooft de kinderen bij
huwelijkse staat elk £ 5 groot Vlaams tot f 6 het pond, de gulden van 40 groten. Zij verbindt hieraan
haar huis, erf, barg, schuur met een hoekje responderende aan het erf, strekkende en belend ten Z:
de Zouteveenseweg en ten O: W: en N: Jan Jansz. Ham met eigen en bruikwaar, mitsgaders nog 2½
morgen land, strekkende en belend ten O: Jan Jansz. Ham met bruikwaar, ten W: Joris Arijensz.
vleeshouwer te Delft, ten Z: de Zwet en ten N: de Zouteveenseweg.
Nr. 92 folio 79 d.d. 09-06-1613.
Jacob Jansz. Warmenhuijsen jonggezel bekent voor schout en schepenen van Zouteveen en Kethel
schuldig te zijn aan Arijaentgen Cornelisdr. weduwe Jacob Jacobsz. van Cloppenburch haar laatst
overleden man en de stiefmoeder van de comparant, de somme van f 2.800 carolus van 40 groten
Vlaams waarin begrepen zijn de lasten en renten welke op het navolgende land en woning zijn
verhijpothekeerd. Te betalen met f 1.400 carolus gereed, waarvan de afslag valideren en verstrekken
zal als volgt, daar de verlopen renten toekomende het Koningsveld buiten Delft, is verzekerd op 3½
morgen geconfiqueerd land hierna genomineerd. Nog zal afslag strekken f 250 hoofdgeld met de
verlopen renten van dien, toekomende de weduwe van Davidt Jansz. te Delft, verzekerd op het
navolgende huis, barg en geboomte. Nog zal afslag verstrekken op de gerede penningen f 490 die
Jacob Jansz. van zijn stiefmoeder toekomt uit zijn vaders en moeders erfenis. Voorts resterende f
1.400, te betalen met f 100 per jaar. Het geleende geld spruit uit zaak van de koop van een woning en
landen hierna genomineerd, namelijk huis, barg, schuren en geboomte, zijnde eigen goederen
staande op bruikwaar in de ambacht van Zouteveen in Vokkestaart bij het Windas, belend ten O: de
Hargweg, ten W: Lenert Jaspersz. Koeijt, ten Z: en N: Jacob Jansz. zelf met bruikwaar en de
Tanthofkade. Nog de koop van 3½ morgen geconfisqueerd land in de ambacht van Kethel in de
Kethel-noordpolder, strekkende en belend ten O: Arijen Pietersz. Groenevelt met eigen, ten W: de
Hargweg, ten N: Jan Pietersz. den ouden Jan Pijer met eigen en ten Z: Arijen Pietersz. Groenevelt
met bruikwaar. Hij verbindt hieraan de voorn. goederen. Hij belooft zijn stiefmoeder Arijaentgen
Cornelisdr. alle jaren te leveren een achtendeeltje boter, honderd pond kaas, twee schapen kazen,
een half vat appelen en een meuk peren, zoland de betaling duurt.
Kanttekening: Compareerde Pieter Gerritsz. die verklaarde dat de originele brief gecasseerd en
geëxhibeerd is als zijnde ten volle voldaan en betaald.
Nr. 93 folio 80v. d.d. 09-06-1613.
Compareerde voor schout en schepenen van Zouteveen en Kethel Arijaentgen Cornelisdr. weduwe
Jacob Jacobsz. van Cloppenburch haar laast overleden man geassisteerd met Jan Jansz. jonge Ham
haar gekozen voogd en bekende verkocht te hebben aan Jacob Jansz. Warmenhuijsen haar
stiefzoon, een woning en landen hierna genomineerd, te weten; huis, barg, schuur en geboomte,
staande op bruikwaar in Vokkestaart te Zouteveen bij het Windas, belend ten O: de Hargweg, ten W:
Lenert Jaspersz. Koeijt, ten Z: en N: Jacob Jansz. zelf met bruikwaar en de Tanthofkade. Nog 3½
morgen geconfisqueerd land in de Kethel-noordpolder in het ambacht Kethel, strekkende en belend
ten O: Arijen Pietersz. Groenevelt met eigen, ten W: de Hargweg, ten N: Jan Pietersz. de ouden Jan
Pijer met eigen en ten Z: Arijen Pietersz. Groenevelt met bruikwaar. Het huis is belast met een rente
van f 17-10-00 carolus per jaar, wat Jacob Jansz. tot zijn last neemt, toekomende de weduwe van
Davidt Jansz. te Delft. De 3½ morgen land in Kethel is belast met een rente van f 22 carolus per jaar
wat Jacob Jansz. eveneens tot zijn last neemt, toekomende het Koningsveld buiten Delft. Jacob
Jansz. zal nog volgen de werf van Maertgen Floren weduwe Aelwijn Jacobsz. gelegen tussen het
voorn. huis, barg en geboomte en de Hargweg, waarvoor Jacob Jansz. gehouden zal zijn een weg en
het banwerk van de zuidkade te maken tot Arijen Lenertsz. weg toe. Prijs f 2.800 carolus waarvan f
1.400 gereed en de rest met een kustingbrief.
Nr. 94 folio 81v. d.d. 07-07-1613.
Enggel Lenertsz. onze buurman wonende in de Noordbuurt van Zouteveen verkoopt aan Aelwijn
Verhoog wonende in Den Haag een losrente van f 62-10-00 carolus per jaar van 40 groten de gulden
met een hoofdsom van f 1.000. Hij verbindt hieraan zijn woning als huis, schuren en geboomte met 6
morgen land waarop de woning staat, gelegen gemener vuur en aarde in een kamp van 9 morgen en
waarvan de andere 3 morgen toekomen Florijken Dircx weduwe Jan Ariensz. timmerman wonende te
Delft. De 9 morgen zijn belend ten O: de Zouteveenseweg, ten W: de Vlaardingse vaart, ten N: de
comparant zelf met eigen en bruikwaar en ten Z: het land van Gerrit Vrancken. Compareerde ter
meerder zekerheid Jan Arijensz. van Coppel en Jacob Cornelisz. schepenen van het ambacht Dorp,
die bekennen dat voorn. Engel Lenertsz. nog specialijk verbindt 4 morgen land in het ambacht van
Dorp, gemeen gelegen in een kamp van 9 morgen 4 hond en waarvan mede ingeland zijn Florijken
Dircxdr. voorn., de Memorie van de Oude Kerk te Delft, belend de 9 morgen 4 hond ten O: de
Zouteveenseweg, ten W: de Vlaardingse vaart en ten N: en Z: de comparant zelf met eigen en

bruikwaar. Het voorn. gehijpothekeerde land is patrimoniaal en allodiaal goed, niet verbonden en
belast dan de eerste 6 morgen met f 1.300 kustingpenningen toekomende Mathijs Muijlwijck
burgemeester van Schiedam. De 4 morgen zijn bezwaard met f 15 per jaar toekomende zoals het
bevonden zou worden en dat met 2 hijpotheken. Compareerde mede Jan Gerritsz. Suijcker
schoonvader van de comparant wonende in het ambacht van Maasland, die zich mede borg stelde.
Nr. 95 folio 83 d.d. 12-07-1613.
Enggel Lenertsz. wonende in Zouteveen en Jan Gerritsz. Suijcker zijn schoonvader wonende aan de
Oostgaag in het ambacht Maasland als borg en mede principaal, bekennen schuldig te zijn aan
Mathijs van Muijlwijck burgemeester van Schiedam, de somme van f 2.778 van 40 groten Vlaams,
spruitende uit de koop van 7 morgen 4 hond 31 roeden land, waarvan 4½ morgen gelegen zijn in de
ambacht van Zouteveen en 3 morgen 1 hond 31 roeden in het ambacht van Dorp. Engel Lenertsz. is
gehouden van de voorsz. som de helft te betalen voor mei van dit jaar. Hiervan is f 1.000 betaald en
hij belooft het restant van f 389 te betalen voor 01-05-1614 met de intrest van dien. Hij verbindt
hieraan de voorn. 4½ morgen land en hun beiden personen en goederen, tevens verbindt hij de voorn.
3 morgen 1 hond 31 roeden in het ambacht van Dorp.
Kanttekening: Op 30 maart is deze brief gecasseerd door de secretaris Cornelis Voppen als zijnde de
volle betaling gedaan aan Muijlwijck.
Nr. 96 folio 84 d.d. 12-07-1613.
Mathijs van Muijlwijck burgemeester van Schiedam heeft verkocht aan Enggel Lenertsz. wonende op
Zouteveen ipv Bonifaes en Gerrit Claesz. gebroeders, van wie Enggel Lenertsz. dit genaast heeft, 4½
morgen land in Zouteveen, gemeen gelegen en door Enggel Lenertsz. gebruikt wordende en voorts
de oude waar- of opdrachtbrief van 18-2-1543 tbv. Mr. Servaes Pietersz. priester verleden en van wie
Mathijs Muijlwijck nomine uxoris erfgenaam is. De nieuwe brief is hier doorstoken. Betaald met een
kustingbrief.
Nr. 97 folio 85 d.d. 29-08-1613.
Jorijaen Riddersme schout van het ambacht van Dorp met procuratie van Arijaentgen Cornelisdr.
weduwe Jacob Jacobsz. van Cloppenburch bekent schuldig te zijn aan Margriete van der Burch
weduwe Davit Jansz. wonende te Delft, de somme van f 800 carolus van 40 groten Vlaams,
spruitende uit een oude bezegelde rentebrief met alle verlopen renten van dien. De oude brief is
gecasseerd en een nieuwe is opgemaakt. Tot verzekerheid van de voorn. somme verbindt de
comparant van wegen Arijaentgen Cornelisdr. een bezegelde kusting penningbrief en de jaarlijkse
termijnen van dien die Jacob Jansz. Warmenhuijsen tbv. Arijaentgen Cornelisdr., zijn stiefmoeder, van
de koop van haar woning en land verleden heeft op 09-06-1613. Deze kustingbrief zal in de
ambachtskist van Zouteveen blijven om daaruit de betaling te verkrijgen.
Nr. 98 folio 86 d.d. 25-07-1613.
Dirck Meesz. wonende in Zouteveen weduwnaar en boedelhouder van Lijsbet Heijnderix ter ene zijde
en Leendert Claesz. wonende te Schiedam voor de ene helft voor zichzelf, Adrijaen Banckeras
bestevader en Willem van Nieupoort met procuratie van het gerecht, Banckras Adrijaensz. van vaders
zijde, voogden over de 2 weeskinderen van Annetgen Claesdr. verwekt bij Pieter Adrijaensz. haar
eerste man, mitsgaders Roochus Lenertsz. als vader en voogd van zijn weeskind verwekt bij de
voorn. Annetgen Claesdr. en Lenert Claesz. voorn. als oom van moeders zijde van de voorsz. 3
weeskinderen, voor de andere helft, gelijke erfgenamen van de voorn. Lijsbet Heijnderixdr. hunlieder
moeder en grootmoeder respectivelijk, ter andere zijde. De comparanten verklaren door
tussenspreken en ten overstaan van Willem Jacobsz. Brasser weesmeester van Schiedam, met
elkaar geaccordeerd te zijn bij forme van uitkoop van de goederen achtergelaten door Lijsbet
Heijnderixdr. voorn. waarin de Leendert Claesz. en de weeskinderen voor ⅔ parten gerechtigd zijn,
namelijk Dirck Meesz. zal blijven behouden en gebruiken in volle vrije eigendom alle goederen, als
woning, huis, bijhuis, bargen en geboomte met eigen grond daar rondom gelegen, tezamen met 12
morgen land toekomende St. Joris Gasthuis te Delft, gemeen gelegen en verongeld voor 29 morgen.
Dirck Meesz. zal mede blijven behouden alle beesten, mitsgaders meubelen, inboel en huisraad,
vruchten te velde, actien en crediten zoals Lijsbet Heijnderixdr. het met de dood heeft geruimd en op
inventaris is gesteld. Hij zal moeten betalen alle lasten van de boedel en belooft de erfgenamen
hiervan te indemneren. Leendert Claesz. en de voorn. weeskinderen transporteren hun ⅔ deel aan
Dirck Meesz. voor de prijs van f 4.075 die hij voor de ene helft aan Leendert Claesz. en de andere
helft aan de weeskinderen belooft te voldoen. Hij verbindt hieraan de voorn. woning met eigen landen.
Nr. 99 folio 87 d.d. 03-12-1618.
Op 03-12-1618 is aan de secretaris door Dirck Meesz. vertoond de geëxhibeerde principale
schepenenbrief welke was gecasseerd als zijnde voldaan door Dirck Meesz.
Nr. 100 folio 87v. d.d. 03-10-1618.

Neeltgen Maerten Stormsdr. weduwe Cornelis Adrijaensz. van der Meer, in leven burgemeester van
Delft, geassisteerd door Adrijaen Cornelisz. van der Meer haar zoon en gekozen voogd, heeft
verkocht aan Pieter Jansz. van der Houck korenkoper en pondgaarder wonende te Delft, de
navolgende partijen land gelegen te Zouteveen, te weten; de gerechte helft van 7 morgen land in de
woning van Cornelis Meesz. gemeen in 2 negen morgens, strekkende zo het gemeen ligt van de
Slinksloot af tot de Zwet toe, belend ten O: de Heilige Geestlanden van Delft en ten W: het Gemene
Lands land. Nog de gerechte helft van 6 morgen 3 hond 40 roeden in de woning van Vrijes Jansz. aan
2 partijen waarvan 3½ morgen gemeen ligt in 2 kampen met de Kruisbroeders van Schiedam,
strekkende zo het het gemeen ligt van de Oostveenseweg af tot de Slinksloot toe, belend ten O: de
Bree Geer met Jan Dircxz. van Keulen van Schiedam en ten W: Ridder Heijndericxz. en Cornelis
Arijensz. Knechgen. Nog 3 morgen 40 roeden land in de wonning van Vrijes Jansz., gemeen in een
kamp van 9 morgen met de voorn. Kruisbroeders van Schiedam en de advocaat Berendrecht,
strekkende zo het gemeen ligt van de Slinksloot af tot de Zwet toe, belend ten O: Lenert Arijensz.
Wittebol met eigen en bruikwaar en ten W: Jan Dircxz. van Keulen en Pijeter Pouwelsz. Prijs f 1.725
carolus van 40 groten Vlaams, gereed geld.
Nr. 101 folio 89 d.d. 31-01-1614.
Pieter Pouwelsz. gehuwd met Geertgen Willemsdr. weduwe Dirck Sijmonsz. Moster approbeert
deugdelijke uitkoop gedaan te hebben in forma Geertgen Willemsdr. geassisteerd met Cornelis
Willemsz. haar broeder en voogd op 23-5-1613 heeft gedaan tegen Sijmon Dircxz. en Arijen Dircxz.,
zijnde 2 voorkinderen van Dirck Sijmonsz., voor hunzelf, mitsgaders tegen Cornelis Dircxz. van Rijn
en Cornelis Lenertsz. Voorburch vervangende Claes Dircxz. en Gerrit Jansz. Vercrocht, voogden van
de 5 onmondige kinderen verwekt in huwelijk door Geertgen Willemsdr. en Dirck Sijmonsz. ten
overstaan van het gerecht van Zouteveen. De 5 jonge kinderen zijn genaamd, Claes Dircxz. en Willem
Dircxz., tweelingen oud Kerstmis 1613 tien jaar, Jan Dircxz. Vrouwenlichtmis 1614 acht jaar, Dirck
Dircxz. 14 dagen voor Vrouwenlichtmis 1614 vijf jaar en Dirck Dircxz. het jongste kind Vlaardinger
kermis 1613 een jaar. De 7 kinderen zullen erven van hun vader. Pieter Pouwelsz. gehuwd met
Geertgen Willemsdr. zal aan zich houden de woning als huis, bijhuis, bargen, schuren, poting en
planting, alle eigen landen en de beterschap van bruikwaar en alle beesten, inboel en huisraad, mits
nemende tot zijn last alle schulden en zwarigheden die de boedel schuldig is. Pieter Pouwelsz. en
Geertgen Willemsdr. zijn gehouden de 5 kinderen op te voeden. Bij mishouding zullen zij op hun
kosten elders worden besteed. Bij het mondig worden zullen zij worden voorzien van een uitzet en bij
huwelijk een bruidstuk, ieder f 6 carolus. Geertje Willemsdr. belooft nog aan de 2 voorn. kinderen en
de 5 jonge kinderen de somme van f 887-10-00 van 40 groten Vlaams. Hieraan wordt verbonden tot
zekerheid de voorn. woning en 4 morgen eigen land waar het huis opstaat, gemeen in een kamp van
9 morgen, strekkende en belend zo het gemeen ligt ten Z: de Kapelweg, ten N: de Slinksloot, ten O:
Vrijes Jansz. en Lenert Arijensz. Wittebol met eigen en bruikwaar en ten W: de rijweg. De schout en
schepenen van Vlaardinger-ambacht beamen dat Pieter Pouwelsz. nog verbonden heeft 5 morgen
leenland op Vlaardinger-woud in Vlaardinger-ambacht, strekkende en belend ten N: de Woudweg, ten
Z: Pieter Pouwelsz. zelf, ten O: Arent Cornelisz. Kees en Pieter Jansz. Slooff met bruikwaar en ten W:
Ermtgen Cornelisdr. met eigen. Compareerde nog voor schepenen van Spaland de voorn. Pieter
Pouwelsz. bekende nog verbonden te hebben 2 morgen land in Spaland, strekkende ten N: Pieter
Pouwelsz. zelf, ten Z: Mees Pijetersz., ten O: Pieter Jansz. Sloof met bruikwaar en ten W: Ermtgen
Cornelisdr. met eigen. Nog 3½ morgen in Spaland belend ten N: de Woudweg, ten Z: de weg van Jan
Vrericxz., ten O: IJsaack Cornelisz. en ten W: Arijen Cornelisdr. met bruikwaar.
Nr. 102 folio 91 d.d. 11-04-1614.
Dirck Cornelisz. Bosch lakenkoper in de Peperstraat te Delft voor zichzelf mitsgaders vervangende
zijn zwagers en verdere erfgenamen en Adrijaen Claesz. van der Graeff mede te Delft voor zichzelf en
de vervangende Jan Adrijaensz. Turck en verdere erfgenamen, allen mede erfgenamen in de
nagelaten boedel van heer Joris Jansz. priester, bekennen volgens de gifte van 22-03-1613 verkocht
te hebben aan Florijtgen Dircxdr. weduwe Jan Arentsz. timmerman, te weten de voorn. Dirck
Cornelisz. 1/5 part in 9 hond land, door zijn ouders geërfd van de voorn. Joris Jansz. priester,
mitsgaders nog 2/4 parten in 2/5 parten van het voorn. land, gekomen uit de boedel van Dirck Gerrtsz.
Tou gehuwd gehad hebbende Dirckgen Dircxdr., door dezelve Dirck Tou verkregen eendeels uit een
getekende kavelcedulle en ook door koop waarvan geen brief is verleden en welke koop de voorn.
Arijen Claesz. en de verdere erfgenamen approberen. Nog de voorn. Arijen Claesz. van der Graeff
gelijke 2/4 parten in 2/5 parten van het voorn. land waarvan de koopster ingelijks 2/4 parten in 2/5
parten is competerende. Het land is gelegen in de woning van Engell Lenertsz., tegenwoordig gekocht
door Cornelis Foppen in een kamp van 9 mongen gemeen met de voorn. Cornelis Foppen, belend ten
Z: Gerrit Claesz. Braeck, ten W: de Vlaardingse vaart, ten N: de Molensloot en ten O: de
zouteveenseweg. Niet belast. Prijs f 225 de morgen.

Nr. 103 folio 92 d.d. 24-10-1614.
Cornelis Sijmonsz. timmerman is schuldig aan Jacob Jansz. Warmenhuijsen de somme van f 1.800
carolus van 40 groten Vlaams, spruitende uit de koop van een huis, barg, schuur en plantage met de
toegift van 18 morgen bruikwaar. De woning is staande op de bruikwaar in Vokkestaart bij het Windas,
belend ten O: de Hargweg, ten W: Lenert Jaspersz. Koeijt, ten N: en Z: de comparant zelf met
bruikwaar en de Tanthofkade. De comparant zal nog volgen de werf of tuin van Marretgen Flooren
weduwe Aelwijn Jacobsz., gelegen tussen de Hargweg en het voorn. huis. Hij is gehouden te
onderhouden de weg en banwerk van de zuidkade tot Arijaen Lenertsz. weg toe, mits dat het
houtgewas van de weg de comparant zal volgen. De comparant is nog gehouden te betalen tbv.
Arijaentgen Cornelisdr. weduwe Jan Claesz. van Warmenhuijsen, laatst weduwe van Jacob Jacobsz.
van Cloppenburch, de lijftocht gedurende 13 jaar, ieder jaar een achtendeeltje boter, 100 pond kaas, 2
schapenkazen indien hij schapen houdt, een half vat appelen en een meuk peren die op de woning
groeien.
Nr. 104 folio 92v. d.d. 24-10-1614.
De prijs van het voorn. huis blijkt niet uit de handeling en wordt getaxeerd op f 475.
Nr. 105 folio 93 d.d. 24-10-1614.
Jacob Jansz. Warmenhuijsen heeft verkocht aan Cornelis Sijmonsz. timmerman een huis, barg,
schuren, boomgaard en plantage met de toegift van 18 morgen bruikwaar waarop de woning staat in
Vokkestaart bij het Windas, belend ten O: de Hargweg, ten W: Lenert Jaspersz. Koeijt, ten N: en Z:
Cornelis Sijmonsz. voorn. met bruikwaar en de Tanthofkade. De comparant zal nog volgen de werf of
tuin van Marretgen Flooren weduwe Aelwijn Jacobsz., gelegen tussen de Hargweg en het voorn. huis.
Cornelis Sijmonsz. is nog gehouden te onderhouden de weg en het banwerk van de zuidkade tot de
weg van Arijen Lenertsz., mits dat hem zal volgen het houtgewas langs de weg. Vrij en niet belast.
Cornelis Sijmonsz. is nog gehouden tbv. Arijaentgen Cornelisdr. weduwe Jan Claesz. van
Warmenhuijsen, laatst weduwe Jacob Jacobsz. van Cloppenburch, te leveren gedurende 13 jaar, een
achtendeeltje boter, 100 pond kaas, 2 schapenkazen indien hij schapen houdt, een half vat appelen
en een meuk peren die op de woning groeien. Prijs f 1.800 waarvan f 400 gereed en de rest op f 100
per jaar.
Nr. 106 folio 93v. d.d. 24-10-1614.
Enggel Lenertsz. en Cornelis Voppen verzoeken aan het gerecht en schout van Zouteveen om te
taxeren een woning en landen als huis, bijhuis, schuren, bargen en geboomte met 6 morgen
patrimoniaal eigen land waar eendeels de woning opstaat, gemeen met 3 morgen land toekomende
Florijtgen Dircx te Delft, belend in het geheel ten Z: van ouds Gerrit Vranken en nu Boen en Gerrit
Claesz. Braeck, ten W: de Vlaardingse vaart, ten N: de keursloot en ten O: de weg welke met de
woning en landen door Cornelis Voppen is gekocht van Enggel Lenertsz. In de koop is begrepen de
toegift van bruikwaren. De woning en 6 morgen land is gewaardeerd op f 2.550 carolus van 40 groten
Vlaams.
Nr. 107 folio 94 d.d. 12-05-1614.
Compareerde voor het gerecht van Zouteveen en de ambacht van Dorp, Cornelis Foppen
tegenwoordig wonende in Zouteveen welke schuldig is aan Willem Cornelisz. van Voorstadt door
overwijzing van Enggel Lenertsz., de somme van f 2.300 carolus van 40 groten Vlaams, als restant
van de koop van een woning als huis, schuur, barg en geboomte met 12 morgen 4 hond land,
waarvan 6 morgen 4 hond waar de woning opstaat, gelegen in Zouteveen. Nog 4 morgen 1 hond land
gekomen van de abdij van Egmond, gelegen in het ambacht van Dorp en nog 2½ morgen leenland in
het ambacht van Dorp. De woning en landen zijn aan de comparant door Enggel Lenertsz. bij willig
decreet van het Hof van Holland geleverd. Ter verzekerheid verbindt hij hieraan het voorn. gekochte.
Nr. 108 folio 95 d.d. 12-05-1614.
Compareerde voor het gerecht van Zouteveen en de ambacht van Dorp, Enggel Lenertsz. die
bekende aan Cornelis Foppen getransporteerd te hebben 12 morgen 4 hond land met een woning
daarop staande als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte, eerst 6 morgen eigen land in het ambacht
Zouteveen waarop de woning staat, nog 4 morgen 1 hond land gekomen van de abdij van Egmond,
gelegen in het ambacht van Dorp en nog 2½ morgen leenland in het ambacht van Dorp, geleverd met
een decreetbrief van het Hof van Holland. De koper dient zich hiernaar te reguleren.
Kanttekening: Compareerde 10-5-1631 Cornelis Foppen die exhibeerde de kustingbrief welke is
doorstoken en voldaan.
Nr. 109 folio 96 d.d. 24-10-1614.
Gerrit Lenartsz. onze buurman is schuldig aan Jacob Passchijersz. de somme van f 750 carolus van
40 groten Vlaams, spruitende uit de koop van een huis en erf, poting en planting, aan de kade
genaamd ’t Gadt, strekkende en belend ten O: Dirck Meesz., ten W: de Vlaardingse kade, ten N:

Cornelis Ariensz. Decker en ten Z: Arijen Arijensz. van Rijn. Niet belast. Ter zekerheid verbindt hij het
voorn. gekochte.
Nr. 110 folio 96v. d.d. 24-10-1614.
Jacob Passchijersz. heeft verkocht aan Gerrit Lenartsz. een huis en erf, poting en planting aan de
kade genaamd ’t Gadt, strekkende en belend ten O: Dirck Meesz., ten W: de Vlaardingse kade, ten N:
Cornelis Ariensz. Decker en ten Z: Arijen Arijensz. van Rijn. Niet belast. Prijs f 750 en betaald met een
kustingbrief.
Nr. 111 folio 97 d.d. 10-04-1615.
Adrijaen Claesz. van Delfgauw is schuldig aan Gooris Andriesz. de somme van f 512-10-00 van 40
groten Vlaams, spruitende uit de koop van een huis en erf, barg, schuur, poting en planting, waarvan
het erf erfpacht is, staande op het Vrouwenweer, strekkende en belend ten W: ’s-herenweg genoemd
het Froueweer, ten O: Cornelis Jansz. met eigen en bruikwaar. Niet belast. Hij verbindt hieraan ter
verzekering het voorn. gekochte.
Nr. 112 folio 98 d.d. 10-04-1615.
Goris Andrijesz. heeft verkocht aan Adrijaen Claesz. van Delfgauw een huis en erf, barg, schuur,
poting en planting, waarvan het erf erfpacht is, gelegen op het Vrouwenweer, belend volgens de oude
brief ten W: ’s-herenweg genoemd ’t Froueweer en ten O: Cornelis Jansz. met eigen en bruikwaar.
Niet belast. Prijs f 512-10-00 van 40 groten Vlaams, voldaan met een kustingbrief.
Nr. 113 folio 98v. d.d. 10-04-1615.
Aangezien de exacte prijs van het voorn. verkochte uit deze handeling niet is te bepalen, wordt het
door het gerecht getaxeerd op f 300 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 114 folio 99 d.d. 19-06-1615.
Gerrit Jansz. van der Hooff wonende in het ambacht van Dorp heeft verkocht aan Annetgen Philptsdr.
weduwe Jan Jansz. den ouden Ham en de kinderen van dezelve Jan Ham, 1/18 part in 6½ morgen
land, zoals het hem was aanbestorven door Leendert Gerritsz. van der Hooff en Marretgen Jansdr.
van Ruijven zijn overleden bestevader en bestemoeder, gemeen gelegen in de voorn. 6½ morgen
waar het huis, barg en geboomte van de weduwe en kinderen van Jan Jansz. Ham opstaat,
strekkende in het geheel van de Zouteveenseweg af tot de Slinksloot toe, belend ten O: de kinderen
en erfgenamen van Pieter Pietersz. Verburch te Schiedam en ten W: de weduwe en kinderen voorn.
zelf, beiden met eigen. Het 1/18 part is niet belast. Prijs f 80 carolus van 40 groten Vlaams, gereed
geld.
Nr. 115 folio 99v. d.d. 19-06-1615.
Aangezien de exacte prijs van het verkochte uit deze handeling niet is te bepalen, wordt het door het
gerecht getaxeerd op f 80 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 116 folio 101 d.d. niet gedateerd en doorgehaald.
Willem Joosten van Bon wonende te Vlaardingen erfgenaam van Thoenisgen zijn overleden moeder,
heeft verkocht aan Frans Dircxz. Bogaert een boomgaard of tuin aan de Kortedijk bij Vlaardingen met
een uitpad van de boomgaard bezijden Arijen Arijensz. Maet tot aan de Oudendijk, belend ten W: de
ambachtswatering, ten O: de afslag van de Oudendijk, ten N: Pieter Arijensz. nazaat van Pieter
Willemsz. Plaet en ten Z: (niet ingevuld). Belast met f 3 per jaar toekomende een weeskind en te
lossen met de penning 16, mitsgaders met 16 stuiver opstal per jaar, niet wetende wie dit toekomt.
Alles volgens de oude waarbrief.
Nr. 117 folio 101v. d.d. 23-06-1617.
Willem Joosten van Bon wonende te Vlaardingen als erfgenaam van Thoenisgen Cornelisdr. zijn
overleden moeder, heeft verkocht aan Frans Dircxz. metselaar een tuin of boomgaard aan de
Oudendijk bij Vlaardingen met een uitpad bezijden Arijen Arijensz. Maet, strekkende en belend ten W:
Gerrit Thijsz. metselaar, ten O: de afslag van de Oudendijk, ten N: Pieter Arijensz. nazaat van Pieter
Willemsz. Plaet en ten Z: Arijen Arijensz. Arij Maet. Belast met een opstal van 7 stuiver per jaar
waarvan niet bekend is wie dit toekomt, alles volgens de oude waarbrief. Hij verbindt hieraan het
gekochte. Compareerde mede Joost Govertsz. van Bon zijn vader die zich als waarborg verbindt. Prijs
f 410 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 118 folio 102 d.d. 1616. (doorgehaald).
Adrijaen Alewijnsz. wonende te Leiden als erfgenaam van Alewijn Meesz. zijn overleden vader heeft
overgedragen aan Adrijaen Willemsz. lakenkoper wonende te Leiden, een bezegelde rentebrief
verleden door Aris Cornelisz. als principale schuldenaar en Cornelis Cornelisz., Cors Thoenisz. en
Cornelis Thoenisz. als borgen, inhoudende nog zuivers in hoofdgeld f 400 carolus, met een jaarlijkse
rente van f 25. Deze rente is verzekerd op 10 morgen land wat tegenwoordig gebruikt wordt door Jan
Willemsz. in de Noordbuurt, tegenwoordig belend ten W: de Zouteveenseweg, ten O: de Keen, ten N:
(niets ingevuld) en ten Z: (niets ingevuld). Betaald met f 400.
Nr. 119 folio 103 d.d. 15-04-1616.

Ide Jacobsdr. weduwe Burgert Pietersz. geassisteerd door Maerten Lourisz. haar gekozen voogd en
Mathijs Jansz. gehuwd met Maertgen Burgertsdr. en Jan Bastijaensz. gehuwd met Katrijn Burgertsdr.,
kinderen van Burgert Pietersz. voorn., mitsgaders Jan Jansz. vervangende Thoenis Pietersz. van
Spijck als borgen van het onmondige weeskind van Jacob Burgertsz., hebben verkocht aan Jan
Cornelisz. onze buurman 20 hond 89 roeden patrimoniaal eigen land met een vrij uitpad, belend ten
W: de Vlaardingse vaart, ten O: en N: Leendert Arijensz. Wittebol en ten Z: de voorn. comparanten
zelf. Belast met f 800 carolus hoofdgeld, rentende de penning 16, toekomende Jan Jansz. Bom te
Delft. Zij verbinden hieraan de woning en landen van de voorn. Burgert Pieters, te weten huis, bargen,
schuren, poting en 14½ morgen eigen land gemeen gelegen met 4½ morgen bruikwaar, belend zo het
gemeen ligt ten W: de Vlaardingse vaart, ten O: Leendert Arijensz. Wittebol, ten Z: de Slinksloot en
ten N: Leendert Ariensz. Witteboll voorn. Prijs f 2.050 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 120 folio 104 d.d. 15-04-1616.
Ide Jacobsdr. weduwe Burgert Pietersz. geassisteerd door Maerten Lourisz. haar gekozen voogd en
Mathijs Jansz. gehuwd met Marretgen Burgertsdr. en Jan Bastijaensz. gehuwd met Katrijne
Burgertsdr., mitsgaders Jan Jansz. vervangende Thoenis Pietersz. van Spijck voogden van het
onmondige weeskind van Jacob Burgertsz., kinderen en erfgenamen van Burgert Pietersz., hebben
verkocht aan Cornelis Ariensz. Knechgen onze mede schepen, 2 morgen 84 roeden patrimoniaal
eigen land, belend ten N: de Zouteveense weg, ten Z: Pieter Claesz. Vercrocht met eigen, ten O:
Jacob Pietersz. met bruikwaar en ten W: Arent Cornelisz. Koos met bruikwaar. Belast met f 300
carolus hoofdgeld, renterende de penning 16, toekomende Isbrant Govertsz. te Delft. De comparanten
verbinden hieraan als waarborg de woning en landen van Burgert Pietersz. voorn., te weten huis,
bargen, schuren, poting met 14 morgen eigen land, gemeen gelegen in 4½ morgen bruikwaar, belend
zo het gemeen ligt ten W: de Vlaardingse vaart, ten O: Leendert Ariensz. Wittebol, ten Z: de Slinksloot
en ten N: Leendert Ariensz. Wittebol voorn. Prijs 930 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 121 folio 105 d.d. 13-05-1616.
Ide Jacobsdr. weduwe Burgert Pietersz. geassisteerd door Maerten Lourisz. haar gekozen voogd en
Mathijs Jansz. gehuwd met Marretgen Burgertsdr. en Jan Bastijaensz. gehuwd met Katrijna
Burgertsdr., kinderen van de voorn. Burgert Pietersz. en Jan Jansz. vervangende Thoenis Pietersz.
van Spijck voogden van het onmondige weeskind van Jacob Burgertsz., hebben verkocht aan Frans
Sijmonsz. wonende te Vlaardinger broek 2½ morgen patrimoniaal land aan de noordzijde bij de
Slinksloot, gemeen met 2 andere kampjes in een weer van 9 morgen waarop de woning en erf van
Dirck Arijen staat en hem is toebehorende 2 morgen 4 hond 50 roeden, belend zo het gemeen ligt ten
N: de Slinksloot, ten Z: de Zwet, ten O: Jan Cornelisz. en Claes Cornelisz. en ten W: Dirck Meesz. met
eigen en bruikwaar. Speciale conditie indien de andere eigenaren die met de voorn. 2½ morgen
gemeen liggen, begeren te grondkavelen, zal Frans Sijmonsz. dat moeten gedogen. De voorn. 2½
morgen is belast, wat Frans Sijmonsz. tot zijn last neemt, met de somme van f 300 carolus hoofdgeld,
rentende de penning 16, toekomende Isbrant Pietersz. te Delft. Zij verbinden hieraan als waarborg de
woning en landen van Burgert Pietersz., te weten huis, bargen, schuren, poting met 14½ morgen
eigen land, gemeen met 4½ morgen bruikwaar, belend zo het gemeen ligt ten W: de Vlaardingse
vaart, ten O: Leendert Arijensz. Witteboll, ten Z: de Slinksloot en ten N: Leendert Arijensz. Wittebol
voorn. Prijs f 1.320 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 122 folio 106 d.d. 13-05-1616.
Gerrit Claesz. Braeck heeft uitgekocht zijn enig weeskind Marretgen Gerritsdr. oud mei 1616 vijf jaar
verwekt bij zijn overleden huisvrouw Aeffgen Pietersdr., gedaan tegen Jan Pietersz. Bleijck oom en
gerecht bestorven voogd van het weeskind, met hem present Claes Pietersz. zijn broeder, Pouwels
Claesz. zijn zwager en Cornelis Heijndricxz. oudoom van het kind, ten overstaan van Adrijaen Dircxz.
Vermeer secretaris van Zouteveen. Gedaan ter zake van de moederlijke erfenis van het kind,
uitgesloten de erfenis die Gerrit Claesz. en het voorn. kind is aanbestorven van Claes Braeck de
vader van Gerrit, die na het overlijden van Gerrit Claesz.’s moeder en bestemoeder van het weeskind,
genaamd Aechgen Arijsdr., zal komen ten profijte van Gerrit Claesz. en het weeskind, elk voor de
helft. Voorts zal het kind nog volgen de kleding en kleinodien, zo wollen, linnen als anders van
Aechgen Arijs. Gerrit Claesz. zal behouden de gouden ringen als onderdeel van het bruidstuk. Wijders
zal hij alles aan hem behouden van de bouwerij, inboedel, huisraad etc. zoals zijn huisvrouw het met
de dood heeft bekrachtigd. Hij belooft zijn kind op te voeden tot haar mondige dag. Bij mishouding zal
het kind elders worden besteed op kosten van de vader. Hij belooft haar nog naast de uitkoop de
somme van f 900 carolus van 40 groten Vlaams, te betalen f 600 gereed en de rest op 2 termijnen.
Indien het kind komt te huwen ontvangt zij als bruidstuk f 50 carolus van 40 groten Vlaams. Hij
verbindt hieraan zijn persoon en al zijn goederen.
Nr. 123 folio 107v. d.d. 08-12-1616.

Heijndrick Cornelisz. secretaris van Schipluiden met procuratie van jonkheer Franchoijs Hinderson,
ridder luitenant kolonel voor zichzelf en als man van vrouwe Anna Vijgh die gehuwd geweest is met
jonkheer Johan van Egmont, in leven baljuw en dijkgraaf van Den Briel en de landen van Voorne, de
procuratie verleden op 30-11-1616 voor notaris Johan Adrijaensz. van Warmenhuijsen te ’sGravenhage waarbij ook machtig werd gemaakt Willem Nieupoort secretaris van Schiedam om te
veronderpanden tbv. Barthout van Abbesteech wonende te Rotterdam, de somme van f 900 carolus
hoofdgeld, rentende de penning 16 sedert 09-09-1614, breder verhaald in zekere brief van verband
door Franchoijs Hinderson en zijn huisvrouw gepasseerd voor 2 ingeërfde voor de heerlijkheid Zoelen
in de Neder-Betuwe in dato 07-03-1614, verzekerd op 9 morgen land nagelaten door de voorn.
jonkheer Johan van Egmont, gemeen met 27 morgen toekomende de erfgenamen van de heer van
Santen cum socijs, belend ten Z: de Zwet, ten N: de Slinksloot, ten O: de weduwe en kinderen van
Jan Jansz. Ham, de weduwe van Cornelis Lenertsz. Goutappel en Joris Ariensz. te Delft en ten W: de
weduwe van Leendert Ariensz. Wittebol, Pieter Pouwelsz., Cornelis Jansz. met bruikwaar en Cornelis
Meesz. met eigen.
Nr. 124 folio 109 d.d. 10-02-1617.
Jan Florisz. verkoopt aan Adrijaen Pietersz. Rechtop een huis en erf aan de Kortedijk, belend ten O:
de Oudendijk, ten W: Maertgen Arijensdr. weduwe Philips Leendertsz., ten N: dezelve Maertgen
Arijensdr. en ten Z: Joris Pietersz. Niet belast. Prijs f 195 carolus van 40 groten Vlaams.
Kanttekening: Compareerde op 07-10-1637 Jacob Burgersz. als koper van de hijpotheek en
exhibeerde de originele brief als zijnde afgelost.
Nr. 125 folio 109v. d.d. 22-01-1617.
Compareerde voor het gerecht van Zouteveen en het Hof van Delft, Dirck Heijndericxz. die bekent
schuldig te zijn aan de kinderen en kindskinderen van zaliger Leuntgen Pouwelsdr., in leven zijn
comparants huisvrouw, de somme van f 2.800 carolus van 40 groten Vlaams, ter zake van uitkoop
van de helft van de boedel door Leuntgen Pouwelsdr. nagelaten. Dit verzekert hij op zijn huis, schuur,
bargen en 3 morgen hofland in Vokkestaart, belend ten Z: Lenert Jorisz., ten N: Pieter Pietersz., ten
W: het Tanthof en ten O: de Papsouseweg. Nog op 10 morgen land in Zouteveen, belend ten Z: Jan
Dircxz. van Keulen, ten N: dezelve Jan Dircxz. en Jan Willemsz., beiden met eigen en bruikwaar,
mitsgaders de kinderen van der Ham te Delft, tot de Keen toe, ten W: dezelve kinderen en Jan
Willemsz. en ten O: de Tanthof.
Kanttekening: Compareerde op 29-11-1620 Dirck Heijndricxz. die de doorsneden brief vertoonde als
zijnde absoluut voldaan en betaald.
Nr. 126 folio 109v. d.d. 27-01-1617.
Dirck Heijndricxz. wonende te Vokkestaart in Hof van Delft, verzoekt aan het gerecht van Zouteveen
om te taxeren de helft van 10 morgen land in Zouteveen, door hem gekocht van de kinderen en
erfgenamen van Leuntgen Pouwels, zijn gewezene huisvrouw. In deze koop zijn begrepen alle
beesten als paarden, koeien en andere levende have, inboedel, huisraad en alles dat tot de
bouwnering behoord. Het gerecht heeft deze helft getaxeerd op f 250 voor iedere morgen.
Nr. 127 folio 110v. d.d. 22-01-1617.
Compareerde voor het gerecht van Zouteveen en Hof van Delft, Huijbrecht Dircxz. wonende op de
Schie voor zichzelf, Dirck Cornelisz. mede wonende op de Schie gehuwd met Arijaentgen Dircx, Dirck
Jansz. wonende in het Zuideinde binnen Delft gehuwd met Maertgen Dircxdr., Jan Pouwelsz. gehuwd
met Pijetertgen Dircx, Trijntgen Dircx jonge dochter geassisteerd met Jan Gerritsz. wielmaker haar
gekozen voogd, Huibrecht Dircxz. en Dirck Cornelisz. voorn. als voogden over Grietgen Jans
nagelaten weeskind van zaliger Neeltgen Dircx, allen kinderen, kindskind en erfgenamen van
Leuntgen Pouwelsdr., in leven huisvrouw van Dirck Heijndricxz. Zij hebben verkocht aan de voorn.
Dirck Heijndricxz. de helft van de woning als huis, schuur, bargen, boomgaard, poting, mitsgaders de
grond waar hetzelve opstaat en de helft van het land, onvrij hofland gelegen met de grond van de
woning, strekkende van de Papsouseweg westwaarts op tot de Tanthof. Nog de helft van een kamp of
partij land van 10 morgen in Zouteveen, strekkende van de Tanthof westwaarts op tot de Keen. De
koper bezit reeds de wederhelft. Tevens wordt verkocht de levende have, huisraad en
bouwgereedschap vermeld in de inventaris. Prijs f 2.800 carolus.
Nr. 128 folio 111v. d.d. 23-06-1617.
Frans Dircxz. Bogaert wonende te Vlaardingen is schuldig aan Gerrit Mathijsz. metselaar een losrente
van f 25 carolus van 40 groten Vlaams met een speciale conditie dat het binnen 12 jaar afgelost dient
te zijn. Hij verbindt hieraan een boomgaard in Zouteveen aan de Oudendijk bij de Vlaardingse
korenmolen, gekomen van de voorn. Gerrit Mathijsz. metselaar en Willem Joosten Bon en op heden
getransporteerd. De boomgaard is in het geheel belend ten W: de ambachtswatering, ten O: de afslag
van de Oudendijk, ten N: Pieter Arijensz. nazaat van Pieter Willemsz. Plaet en ten Z: Arijen Arijensz.
Maet.

Nr. 129 folio 112v. d.d. 23-06-1617.
Gerrit Mathijsz. metselaar verkoopt aan Frans Dircxz. Bogaert een tuin of boomgaard, gelegen aan de
Oudendijk bij de Vlaardingse korenmolen met een vrij uitpad volgens de oude waarbrief die hier mede
wordt geleverd, belend ten W: de ambachtswatering, ten O: Frans Dircxz. zelf met de gekochte
boomgaard van Willem Joosten Bon, ten N: Pieter Arijensz. metselaar en Pieter Willemsz. Plaet en
ten Z: Arijen Arijensz. Maet. Belast met 7 st. per jaar opstal, niet wetende wie dit toekomt. Prijs f 400
carolus van 40 groten Vlaams, gereed geld en waarvan Frans Dircxz. tbv. Gerrit Thijsz. een rentebrief
heeft verleden.
Nr. 130 folio 113 d.d. 26-04-1617.
Compareerde voor de gerechten van Zouteveen, Vlaardinger-ambacht en Spaland, Pieter Pouwelsz.
onze buurman, weduwnaar en boedelhouder van Geertgen Willemsdr. die bekende uitgekocht te
hebben zijn 7 kinderen, te weten zijn 5 stiefvoorkinderen verwekt bij de voorn. Geertgen Willemsdr. en
Dirck Sijmonsz. Moster, mitsgaders zijn 2 kinderen verwekt bij hem en de voorn. Geertgen Willemsz.
Gedaan tegenover Cornelis Willemsz. en Jan Willemsz. omen van de voorn. kinderen, mitsgaders
Arijen Dircxz. Moster als halve broeder van de voorn. 5 voorkinderen, tezamen voogden over de
kinderen. Alles gedaan tov. de schout en schepenen van Zouteveen als oppervoogden van de
kinderen. De kinderen zijn genaamd; Claes Dircxz. en Willem Dircxz. tweelingen oud Kerstmis 1616
13 jaar, Jan Dircxz. oud Vrouwenlichtmis 1617 11 jaar, Dirck Dircxz. 8 jaar en jonge Dirck Dircxz. oud
St. Jacob 1616 14 jaar, Pouwels Pietersz. oud St. Jacob 1616 2 jaar en Cornelis Pietersz. oud
Vlaardinger kermis 1617 1 jaar. De kinderen worden uitgekocht uit hun moeders erfenis. De jonge
kinderen zullen volgen de kleding van hun moeder. Pieter Pouwelsz. zal behouden de woning als
huis, bijhuis, bargen, schuren, boomgaard en poterij, de leenlanden en de beterschap van de
bruikwaren, de levende have, inboedel en huisraad, alle inkomsten, daartegen betalende alle lasten
van uitschulden. Hij belooft de kinderen op te voeden en alimenteren tot hun mondige dag en alsdan
uitreiken aan ieder kind f 100 en als bruidstuk ieder f 25. De f 100 zullen versterven van het ene kind
op het andere. Bij mishouding zullen zij op kosten van Pieter Pouwelsz. elders worden besteed. Hij
verbindt hieraan het huis, bargen, schuren, boomgaard met 4 morgen eigen land waarop de woning
staat, gemeen gelegen in een kamp van 9 morgen, belend zo het gemeen ligt ten Z; de Kapelweg, ten
N: de Slinksloot, ten O: de weduwe en kinderen van Leendert Arijensz. Wittebol en Vrijes Jansz. met
eigen en bruikwaar en ten W: de rijweg. Nog 5 morgen leenland in Vlaardinger-ambacht op
Vlaardinger-woud, belend ten N: de Woudweg, ten Z: Pieter Pouwelsz. zelf, ten O: Arent Cornelisz.
Koos en Pieter Jansz. Slooff met bruikwaar en ten W: Pieter Pietersz. Bregman met eigen. Nog 2
morgen land in Spaland, belend ten N: Pieter Pouwelsz. zelf, ten Z: Mees Pietersz., ten O: Pieter
Jansz. Slooff met bruikwaar en ten W: Pieter Pietersz. Bregman met eigen. Nog 3½ morgen land in
Spaland, belend ten N: de Woudweg, ten Z: de weduwe van Jan Vrericxz., ten O: Isaack Cornelisz.
nazaat en ten W: Arijen Arentsz. met bruikwaar.
Nr. 131 folio 114v. d.d. 16-04-1617.
Adrijaen Pietersz. Rechtop is schuldig aan Jacob Eewoutsz. van der Velden koopman wonende te
Delft een losrente van f 4 carolus per jaar met een hoofdsom van f 64 carolus van 40 groten Vlaams.
Hij verbindt hieraan een huisje en erf met een boomgaardje en plantage, gelegen buiten Vlaardingen
in Zouteveen aan de Oudendijk, belend ten O: de Oudendijk, ten W: Marretgen Arijensdr. weduwe
Phillips Leendertsz., ten N: de voorn. Marretgen Arijensdr. en ten Z: Joris Pietersz.
Nr. 132 folio 115 d.d. 07-10-1637.
Jacob Burgersz. als koper van het huisje in de vorige akte genoemd, vertoont de originele brief, zijnde
doorsneden en zonder zegel, welke is afgelost en daardoor gecasseerd.
Nr. 133 folio 115v. d.d. 18-08-1617.
Marretgen Ariensdr. weduwe Cornelis Leendertsz. Goutappel geassisteerd door Vrijes Jansz. haar
gekozen voogd is schuldig aan Adrijaen Jansz. Coning haar vader, f 450 carolus van 40 groten
Vlaams, spruitende van verschoten penningen. Zij verbindt hieraan 2½ morgen land, belend ten O: de
erfgenamen van Jan Jansz. Ham, ten W: Joris Ariensz. vleeshouwer te Delft, ten N: de Veenweg en
ten Z: de Zwet. Indien Arijen Jansz. Coning komt te overlijden dan zal van hetgeen nog openstaat van
deze lening ⅔ toekomen aan Maertgen Arijensdr. voorn. en ⅓ aan Katrijna Ariensdr. zijn andere
dochter te Schipluiden.
Nr. 134 folio 116v. d.d. 06-10-1617.
Barthout van Abbesteech wonende te Rotterdam met last van jonkheer Franchoijs Hinderson ridder
luitenant kolonel voor zichzelf en als man en voogd van Anna Vijgh welke gehuwd geweest was met
jonkheer Johan van Egmont, in leven baljuw en dijkgraaf van den Briel en de landen van Voorne, de
procuratie verleden op 08-08-1617, luidende als volgt: Compareerde voor mij Ferdinand van den
Spiegelle notaris te ’s-Gravenhage, de edele heer Franchoijs Hinderson ridder luitenant kolonel voor
zichzelf en als man en voogd van zijn vrouw Anna Vijgh, welke te voren gehuwd is geweest met

jonkheer Johan van Egmont, in leven baljuw en dijkgraaf van Brielle en de landen van Voorne, die
verklaarde te constitueren Barthout van Abbesteech wonende te Rotterdam en Anthonij Lindeborn
deurwaarder van het Hof van Holland wonende te ’s-Gravenhage, om in die kwaliteit aan de meest
biedende te verkopen 9 morgen land in Zouteveen, nagelaten door de voorn. jonkheer Johan van
Egmont. Belast met 2 distincte rentebrieven, elk van f 800 carolus hoofdgeld rentende de penning 16.
De penningen die overschieten van de koop zullen door Barthout van Abbesteech ontvangen worden
om daarmee te betalen de verlopen renten. Aldus gedaan te ’s-Gravenhage.
De comparant heeft verkocht aan Jacobus Lasson rector van de Latijnse School te ’s-Gravenhage de
voorn. 9 morgen land waarvan bruiker is geweest Adrijaen Pietersz. het Roetgen, gemeen gelegen in
de woning van de erfgenamen van Willem van Santen en andere eigenaren, belend ten O: de
weduwe en kinderen van Jan Jansz. Ham en de weduwe van Cornelis Leendertsz. Goutappel, ten W:
Arent Cornelisz. Koos, Pieter Pouwelsz., Cornelis Meesz. en Cornelis Jansz. met bruikwaar, ten Z: de
Zwet en ten N: de Slinksloot. De 9 morgen zijn belast met f 1.600 carolus hoofdgeld in 2 rentebrieven
van elk f 800 carolus, te lossen de penning 16. Prijs f 800 carolus, gereed geld boven de last van f
1.600.
Nr. 135 folio 118 d.d. 06-04-1618.
Jan Jansz. jonge Jan Ham onze buurman heeft verkocht aan Arijen Ariensz. jonge Moeijman 2
morgen geconfisqueerd land, zijnde een gedeelte van 9 morgen, belend en strekkende de 2 morgen
van de Veenweg zuidwaarts tot de Zwet, ten O: Cornelis Arijensz. Knechgen en ten W: Jan Jansz.
Ham comparant zelf. Belast met f 50 hoofdgeld op iedere morgen, toekomende het Gemene Land.
Jan Jansz. Ham belooft de renten aan hem te houden. Hij verbindt hieraan de resterende 7 morgen
geconfisqueerd land, belend en strekkende van de Veenweg noordwaarts tot de Slinksloot, belend ten
O: de weduwe van de oude Jan Ham, Leendert Cornelisz., beiden met eigen en Jan Huijgen met
bruikwaar en ten W: Jan Cornelisz. en Jan Jansz. zelf. Prijs f 600 carolus, gereed geld.
Nr. 136 folio 119 d.d. 08-06-1618.
Jan Pietersz. van Naaldwijk is schuldig aan Cornelis Phillipsz. gehuwd met de weduwe van Cornelis
Leendertsz. Goutappel, de somme van f 2.225 carolus van 40 groten Vlaams, spruitende uit de koop
van een woning en landen, namelijk een huis, erf, barg, schuur en geboomte, mitsgaders nog 3
morgen eigen land, te weten 14 hond geconfisqueerd land en 4 hond patrimoniaal eigen land waar het
huis opstaat, belend de 4 hond ten N: Annetgen Phillipsdr. weduwe Jan Jansz. oude Ham, ten Z: de
Veenweg, ten O: de erfgenamen van Leendert Gerrtisz. en ten W: Annetgen Phillipsdr. voorn. De 14
hond geconfisqueerd land zijn belend van de Veenweg zuidwaarts tot de Zwet, ten O: de weduwe en
kinderen van Pieter Pietersz. van der Burch te Schiedam en ten W: Joris Ariensz. vleeshouwer te
Delft. De comparant heeft met de koop tot zijn last genomen f 150 carolus hoofdgeld, toekomende het
Oude Manhuis te Schiedam, mitsgaders nog f 96 hoofdgeld van verlopen renten van het voorn. Oude
Manhuis. In de prijs is mede begrepen de levende have zodat de schout en secretaris de vaste
goederen hebben gewaardeerd op f 1.225.
Nr. 137 folio 120 d.d. 08-06-1618.
Cornelis Phillipsz. gehuwd met de weduwe van Cornelis Leendertsz. Goutappel heeft verkocht aan
Jan Pietersz. van Naaldwijk een woning als huis, erf, barg, schuur en geboomte en 3 morgen eigen
land gelegen op de Oostveen, te weten 4 hond patrimoniaal eigen land waar het huis opstaat en 14
hond geconfisqueerd land. De 4 hond zijn belend ten N: en W: Annetgen Phillipsdr. weduwe Jan
Jansz. oude Ham, ten Z: de Zouteveenseweg en ten O: de erfgenamen van Leendert Gerrits. De 14
hond geconfisqueerd land zijn belend en strekkende van de Zouteveenseweg zuidwaarts tot de Zwet,
ten O: de weduwe en erfgenamen van Pieter Pietersz. van der Burch te Schiedam en ten W: Joris
Ariensz. vleeshouwer te Delft. Belast met f 150 hoofdgeld toekomende het Oude Manhuis te
Schiedam en nog £ 16 groten Vlaams hoofdgeld toekomende het voorn. Oude Manhuis. Jan Pietersz.
neemt deze renten tot zijn last.
Nr. 138 folio 121 d.d. 26-06-1619.
Aelbrecht Jansz. van Berckel is schuldig aan de weduwe van Burgert Pietersz. voor de ene helft en
Mathijs Jansz., Jan Bastijaensz. en het weeskind van Jacob Burgertsz., tezamen voor de andere helft,
de somme van f 7.400 carolus van 40 groten Vlaams. Hiervan zal de comparant f 480 carolus
hoofdgeld tot zijn last nemen van het land waarmee het bezwaard is. De schuld is spruitende uit de
koop van een woning als huis, bargen, schuren, boomgaard en poting met 15 morgen 3 hond eigen
land, zo patrimoniaal als geconfisqueerd land, te weten 4 morgen 2 hond 50 roeden geconfisqueerd
land en de rest patrimoniaal eigen land, alsmede de eigendom van een laan, breder omschreven in de
brief van eigendom op heden gepasseerd en de toegift van 12 morgen 5 hond bruikwaar en het
meertje. Belend ten W: de vaart anders genaamd de Platvoetse Vaart, ten O: Jan Cornelisz. en de
woning van Leendert Ariensz. Wittebol, ten N: Jan Cornelisz. en de woning van de voorn. Wittebol en
ten Z: de Slinksloot.

Kanttekening: Compareerde op 07-10-1637 Aelbrecht Jansz. van Berckel, tegenwoordig schepen van
Zouteveen en vertoonde de originele kustingbrief, zijnde doorsneden zonder zegel en afgelost.
Nr. 139 folio 122 d.d. 26-06-1619.
Maerten Lourisz. voogd van Ide Jacobs weduwe Burgert Pietersz. voor de ene helft en Mathijs Jansz.
gehuwd met Maertgen Burgertsdr., Jan Bastijaensz. gehuwd met Katrijn Burgertsdr. en Thonis
Pietersz. van Spijck en Jan Jansz. jonge Jan Pijer tezamen voogden over het weeskind van Jacob
Burgertsz., tezamen kinderen en erfgenamen van Burgert Pietersz. voor de andere helft, hebben
verkocht aan Aelbrecht Jansz. van Berckel de woning en landen waar Burgert Pietersz. in leven
opwoonde, te weten een huis, bargen, schuren, boomgaard en poterij met 15 morgen 3 hond eigen
land, zo patrimoniaal als geconfisqueerd land. Te weten 4 morgen 2 hond 50 roeden geconfisqueerd
land en de rest patrimoniaal eigen land, mitsgaders de eigendom van een laan, breder met vidinius in
dato 03-01-1596, mits dat Aelbrecht tot zijn perikel zal moeten nemen de uitkomst van het proces
hangende voor het Hof tussen de comparanten en de erfgenamen van Wittebol, mits dat de
comparanten moeten dragen de kosten van het proces, gemeen gelegen met het Heilige Geesthuis
van Schiedam. Belend en belegen ten W: de vaart anders genaamd de Platvoetse Vaart, ten O: Jan
Cornelisz. en de woning van Leendert Ariensz. Wittebol, ten N: dezelve Jan Cornelisz. en de woning
van de voorn. Wittebol en ten Z: de Slinksloot. Nog toegevende de aktie van 12 morgen 5 hond
bruikwaar land en het meertje dat tot heden bij de woning is gebruikt. De woning en landen zijn belast
met de navolgende renten die Aelbrecht Jansz. tot zijn last zal nemen, te weten: f 24 per jaar
toekomende het Gemene Land, verzekerd op het geconfisqueerde land en nog f 6 per jaar
toekomende Aeltgen Joppen te Delft. Betaald met een kustingbrief.
Nr. 140 folio 123v. d.d. 08-06-1618.
Jan Jansz. tegenwoordig wonende aan de heul van de Oudendijk in het recht van Zouteveen op de
plaats van het Hoeckge, is schuldig aan de nagelaten weeskinderen van Jacob Dircxz. Hoockgen de
somme van f 490 carolus van 40 groten Vlaams, spruitende van de koop van het gedeelte van de
weeskinderen hun deel van een huis en erf, barg, schuur, boomgaard en poterij waar hun vader Jacob
Dircxz. Hoockgen in leven opwoonde. Gelegen aan de hoek van de Oudendijk, belend ten W: de
Holierhoekseweg, ten O: Gerrit Jansz. Broock met eigen erf, ten N: Jacob Arijensz. de Seeuw met
bruikwaar en ten Z: de Kethelweg. Niet belast. Mitsgaders nog de toegift van 2 morgen bruikwaar.
Nr. 141 folio 124 d.d. 08-06-1618.
Jan Jansz. tegenwoordig wonende aan de hoek van de Oudendijk in het recht van Zouteveen op de
plaats van het Hoockgen is schuldig aan Claes Claesz. gehuwd met Neeltgen Huijgen weduwe Jacob
Dircxz. Hoockgen, de somme van f 290 carolus van 40 groten Vlaams, ter zake van de koop van de
voorn. Claes Claesz. zijn huisvrouws gedeelte in een huis en erf, barg, schuur, boomgaard, poting en
planting, waar Jacob Dircxz. Hoockgen in leven woonde, staande op de hoek van de Oudendijk in het
recht van Zouteveen, belend in het geheel ten W: de Holierhoekseweg, ten O: Gerrit Jansz. Broeck
met huis en erf, ten N: Jacob Ariensz. Seeuw met bruikwaar en ten Z: de Ketelweg. Niet belast.
Tevens wordt nog geleverd de toegift van 2 morgen bruikwaar.
Aangezien de prijs van het huis en erf niet bekend is omdat de beterschap van 2 morgen land in de
prijs is begrepen, wordt door het gerecht het huis en erf getaxeerd op f 475 carolus.
Nr. 142 folio 125 d.d. 08-06-1618.
Claes Claesz. van Voorburch gehuwd met de weduwe van Jacob Dircxz. Hoockgen en Maerten
Lourisz. en Cornelis Jorisz. tezamen voogden over de nagelaten weeskinderen van Jacob Dircxz.
Hoockgen, hebben in die kwaliteit verkocht aan Jan Jansz. een huis en erf, barg, schuur, boomgaard
en poterij waar de voorn. Jacob Dircxz. Hoeckgen in leven opwoonde, gelegen aan de hoek van de
Oudendijk in het recht van Zouteveen, belend ten W: de Holierhoekseweg, ten O: Gerrit Jansz.
Broeck, ten N: Jacob Ariensz. Seeu schout van Vlaardinger-ambacht met bruikwaar en ten Z: de
Ketelweg, mitsgaders de toegift van 2 morgen land. Het huis en erf is niet belast. Betaald met
verscheidene kustingpenningbrieven door Jan Jansz. voorn. verleden, te weten één tbv. Claes
Claesz. en één tbv. de weeskinderen.
Nr. 143 folio 126 d.d. 11-05-1618.
Claes Claesz. van Voorburch gehuwd met Neeltgen Huijgen weduwe Jacob Dircksz. Hoockgen heeft
uitgekocht op 12-11-1616 tegen de voogden, schout en schepenen van Zouteveen, de 2 kinderen van
Neeltgen Huijgen. Gedaan als volgt: Neeltgen Huijgen weduwe Jacob Dircxz. Hoockgen geassisteerd
door Willem Huijgen haar broeder en voogd heeft uitgekocht haar 2 weeskinderen, genaamd
Maertgen Jacobsdr. oud sint Jacob 1617, 10 jaar en Annetgen Jacobsdr. oud Allerheiligen 1616, 3
jaar. Gedaan tegen de voogden Louris en Mathijs Jansz. ten overstaan van de schout en het gerecht
van Zouteveen, inzake de weeskinderen hun vaders erfenis. Neeltgen Huijgen zal alles aan haar
behouden, als huis en erf, barg en boomgaard, mitsgaders alle baten en zij neemt tot haar last de
uitschulden. Zij belooft haar 2 kinderen te alimenteren in kost en kleding tot hun mondige dag, voorts

leren lezen en schrijven en naaien. De kinderen bekomen uit de erfenis van hun vader f 500 carolus
van 40 groten Vlaams indien zij 20 jaar geworden zijn of eerder bij huwelijke staat.
Compareerde voor schepenen van Voorburg Claes Claesz. gehuwd met Neeltgen Huijgendr. voorn.
en approbeerde de voorn. uitkoop en verbindt hieraan zijn huis en erf, barg en schuur en poterij met 3
morgen patrimoniaal eigen land daaraan gelegen in het ambacht van Voorburg, belend ten O:
Cornelis Cornelisz. Coster, ten W: de Wijckelaan, ten N: de rijweg en ten Z: de Vliet.
Nr. 144 folio 127v. d.d. 22-06-1618.
Annetgen Phillipsdr. weduwe Jan Jansz. Ham geassisteerd door Cornelis Phillipsz. haar broer en
voogd ter ene zijde en Jan Jansz. jonge Ham voor zichzelf en als voogd van de nagelaten
weeskinderen van Maertgen Jans in de Ketelpolder zijn overleden zuster, met advies van de schout
van Ketel Willem Nieupoort, Phillips Jansz. voor zichzelf, Arijen Jansz. voor zichzelf en Cornelis
Jansz. Ham voor zichzelf, Dirck Dircxz. gehuwd met Jannetgen Jansdr., Cornelis Ariensz. gehuwd
met Lijsbet Jansdr. en Arijen Jansz. de ouden Ham oom en voogd van Leentgen Jans jonge dochter,
allen kinderen en erfgenamen van de voorn. Jan Jansz. de ouden Ham, ter andere zijde. Zij hebben
met elkaar gegrondkaveld en zijn geaccordeerd in de woning, landen en meubele goederen, in- en
uitschulden, staande en gelegen op de Oostveen. De weduwe is bij kaveling te beur gevallen een stuk
land bij de werf van Jan Jansz. jonge Jan Pijer, strekkende en belend ten Z: de Veenweg, ten N:
Leendert Cornelisz. jonge Heijman, ten O: Jan Jansz. jonge Jan Pijer en ten W: Jan Jansz. jonge
Ham. Nog een stuk land wat eertijds gekomen is van Cornelis Leendertsz. jonge Goutappel,
strekkende en belend ten Z: de Zouteveenseweg, ten N: Jan Huijgen nazaat van Arijen Pietersz., ten
O: de kinderen en erfgenamen van Jan Jansz. Ham met hun aangedeeld land en ten W: Cornelis
Jansz. Boer. De kinderen en erfgenamen van Jan Jansz. is bij kaveling te beur gevallen en in vrije
eigendom aanvaard, eerst 2 stukken land aan weerszijde van de woning waarop Jan Jansz. Ham
gestorven is, strekkende en belend van de Slinksloot af zuidwaarts tot het erf van de weduwe van
Cornelis Leendertsz. jonge Goutappel, belend ten O: de erfgenamen van Leendert Gerrit, ten W: Jan
Huijgensz. en Annetgen Phillips voorn. met haar aanbedeeld land. Nog is de kinderen en erfgenamen
aangekaveld de woning waarop Jan Jansz. Ham heeft gewoond als huis, bargen, schuren,
boomgaard, poterij met nog 1/18 part van 6½ morgen eigen land, gekomen van Gerrit Jansz. van der
Hooff, gemeen gelegen in dezelve 6½ morgen, strekkende en belend zo het gemeen ligt van de
Veenweg noordwaarts tot de Slinksloot, belend ten O: de weduwe en kinderen van Pieter Pietersz.
van der Burch te Schiedam en ten W: de voorn. kinderen en erfgenamen van Jan Ham met hun
aanbedeeld land. Er zal nog mede volgen de nahuur van 25 à 26 morgen bruikwaar land. Het voorn.
is met diverse renten belast, welke half om half zullen worden gedragen. De kinderen en erfgenamen
zullen aan hun moeder betalen f 1.200 carolus van 40 groten Vlaams. De levende have is half om half
in gemeen gebleven.
Nr. 145 folio 129 d.d. 22-06-1618.
Jan Jansz. jonge Jan Ham onze buurman bekent schuldig te zijn aan de kinderen en gemene
erfgenamen van Jan Jansz. oude Ham, zijn comparants overleden vader, de somme van f 3.805
carolus van 40 groten Vlaams. Hij heeft mede tot zijn last genomen, eerst f 300 hoofdgeld
toekomende de erfgenamen van Marretgen Duijst te Delft, nog f 100 hoofdgeld toekomende het
weeskind van Marretgen Jansdr. een zusterskind van de comparant, genaamd Cornelis Jansz.,
mitsgaders nog f 700 toekomende Annetgen Phillipsdr. zijn comparants moeder, volgens haar
kavelbrief. Deze sommen strekken uit de koop van de woning en landen die de kinderen en
erfgenamen van Jan Jansz. oude Ham bij kaveling te beur waren gevallen. Te weten huis, schuren,
poterij met 5 morgen 5 hond patrimoniaal eigen land, gelegen op zichzelf en nog 1/18 part van 6½
morgen geconfisqueerd land, gemeen in dezelve 6½ morgen, waar het huis, bargen en geboomte
opstaat, strekkende zo het gemeen ligt van de Veenweg af noordwaarts tot de Slinksloot toe, belend
ten W: de kinderen van Jan Jansz. oude Ham. De voorn. 5 morgen 5 hond patrimoniaal eigen land,
strekkende en belend van de Slinksloot af zuidwaarts op tot de weduwe van Cornelis Leendertsz.
jonge Goutappel’s erf toe, belend ten O: de kinderen van Leendert Gerrit en ten W: de weduwe van
Jan Jansz. Ham met eigen en Jan Huijgen met bruikwaar. Mede nog de aktie van 25 à 26 morgen
bruikwaar land.
Het gerecht heeft bepaald dat de woning en landen, uitgezonderd de bruikwaar van 25 à 26 morgen
en de meubele goederen, waardig zullen zijn f 2.850 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 146 folio 130 d.d. 22-06-1618.
Phillips Jansz. Ham, Arijen Jansz. Ham, Cornelis Jansz. Ham, ieder voor zichzef, Dirck Dircxz.
gehuwd met Jannetgen Jansdr., Cornelis Ariensz. gehuwd met Lijsbet Jansdr. en Arijen Jansz. oude
Ham oom en voogd van Leentgen Jans jonge dochter, gezamenlijk vervangende de weeskinderen
van Marretgen Jansdr. in de Ketelpolder, allen tezamen kinderen en erfgenamen van de oude Jan
Jansz. Ham, hebben verkocht aan Jan Jansz. jonge Ham hun broeder, zekere woning en landen wat

hun comparanten bij kaveling te beur is gevallen uit hun vaders erfenis volgens kavelbrief gemaakt
met hun moeder Annetgen Phillipsdr., namelijk een huis, bargen, schuren, poterij met 5 morgen 5
hond patrimoniaal eigen land op zichzelf gelegen en 1/18 part in 6½ morgen geconfisqueerd land,
gemeen in dezelve 6½ morgen waar het huis, bargen en schuren opstaan, strekkende zo het gemeen
ligt van de Veenweg af noordwaarts tot de Slinksloot, belend ten O: de weduwe en kinderen van
Pieter Pietersz. van der Burch te Schiedam en ten W: de voorn. 5 morgen 5 hond patrimoniaal eigen
land. De 5 morgen 5 hond land strekken van de Slinksloot zuidwaarts tot de weduwe van Cornelis
Leendertsz. jonge Goutappel’s erf, belend ten O: de kinderen van Leendert Gerritsz., ten W: Annetgen
Phillipsdr. moeder van de kinderen met eigen en Jan Huijgen met bruikwaar. Nog volgt de aktie van
25 à 26 morgen bruikwaar. De comparant neemt nog tot zijn last f 300 hoofdgeld toekomende de
erfgenamen van Marretgen Duijsten te Delft. Nog f 100 carolus hoofdgeld toekomende het weeskind
van Marretgen Jans een zusters kind van de comparanten, genaamd Cornelis Jansz. Mitsgaders nog f
700 carolus toekomende Annetgen Phillipsdr. moeder van de comparanten.
Nr. 147 folio 131 d.d. 22-06-1618.
Maertgen Huijbrechtsdr. weduwe Joris Dircxz. wonende in de Noord-Ketel geassisteerd door Arijen
Jansz. haar zoon en voogd, bekent schuldig te zijn aan de nagelaten weeskinderen van Marretgen
Isbrantsdr., in leven wonende in de Kethel-noord, de somme van f 200 carolus van 40 groten Vlaams,
spruitende ter zake van geleend geld, ontvangen uit handen van Jacob Isbrantsz. oom en voogd van
de voorn. weeskinderen. Zij verbindt hieraan 10 hond land gekomen van Mees Pietersz. gelegen in
Zouteveen, strekkende van de Veenweg zuidwaarts tot de Zwet, belend ten O: de uiterdijk en ten W:
Leendert Cornelisz. Heijman.
Nr. 148 folio 132 d.d. 20-07-1618.
Jacob Claesz. Duijn wonende Rotterdam heeft verkocht aan Cornelis Arijensz. Knechgen mede
schepen, de gerechte helft van een stuk land waarvan de wederhelft toekomt de kinderen van
Lodesteijn en gemeen gelegen met de andere helft, strekkende en belend in het geheel ten N:
Cornelis Ariensz. Knechgen zelf met zijn huis en erf, ten Z: de erfgenamen van Dirck Fijck met eigen,
ten W: Marretgen van der Wijelle en ten O: de Zouteveenseweg. Niet belast. Prijs f 354 carolus van 40
groten Vlaams, gereed geld.
Nr. 149 folio 132v. d.d. 20-07-1618.
Dirck Heijndricxz. wonende in Vokkestaart bekent schuldig te zijn aan Jacob Gillisz. korenkoper
wonende te Schiedam, de somme van f 1.000 carolus van 40 groten Vlaams. Hij verbindt hieraan 10
morgen land, strekkende en belend ten N: Jan Dircxz. van Keulen te Schiedam en Jan Willemsz.
beiden met eigen en bruikwaar, mitsgaders de kinderen van den Ham te Delft tot de Keen toe, ten Z:
Jan Dircxz. van Keulen voorn., ten W: de voorn. kinderen van den Ham te Delft en Jan Willemsz. en
ten O: de Tanthof. De 10 morgen zijn belast met 5 maal £ 16 groten Vlaams hoofdgeld, zonder meer.
Nr. 150 folio 133v. d.d. 27-07-1618.
Claesgen Danielsdr. du Dock weduwe Huijbrecht Willemsz. geassisteerd door Cornelis Ariensz.
Knechgen onze mede schepen en haar gekozen voogd, voor ¼ part en als gemachtigde en met
procuratie van Jan Danielsz. du Dock en Cornelis Danielsz. du Dock haar broeders, elk voor ¼ part
volgens de brieven van procuratie verleden voor schout en schepenen van ’s-Gravenhage, door Jan
Danielsz. in dato 21-10-1615 en door Cornelis Daniels op 21-12-1616, mitsgaders nog de voorn.
Claesgen Danielsdr. met Grietgen Danielsdr. du Dock haar zuster die mede compareerde, als
gemachtigde en met procuratie van Pieter Cornelisz. droochscheerder man van Grietgen Daniels
voorn., mede verleden voor schout en schepenen van ’s-Gravenhage op 16-10-1617, voor ¼ part,
hebben verkocht aan Arijen Jansz. Groenlant wonende te Delft, 1 morgen 75 roeden land gemeen
gelegen in 36 morgen in de woning en hofstede gebruikt door Arijen Pietersz. Troetgen nu zijn
weduwe. De verkopers aanbestorven door Cornelis Jacobsz. Well hun grootvader, zijnde patrimoniaal
land en niet belast. Prijs f 200 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 151 folio 134 d.d. 07-06-1619.
Jacob Ariensz. de Seeu schout van Vlaardinger-ambacht heeft verkocht aan Leendert Jorisz.
wonende in Vokkestaart 14 hond land gelegen op zichzelf, zijnde een partij van 11 morgen die Jacob
Ariensz. de Zeeuw in het jaar 1613 heeft gekocht van de Gecommitteerden van het kantoor van
Everhardt van Lodesteijn eertijds ontvanger van de Gemene Middelen van het kwartier van Delft. De
14 hond zijn strekkende en belend ten N: de voorn. Leendert Jorisz. zelf met eigen, ten Z: de
Zouteveenseweg, ten O: de comparant zelf met eigen en ten W: Claes Ghijsz. met bruikwaar. Niet
belast. Prijs f 975 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 152 folio 135 d.d. 25-10-1619.
Isbrant Willemsz. uit Ketel als principale schuldenaar en Sijmon Maertsz. wonende te Bergschenhoek
als mede principaal, zijn schuldig aan Jan Jansz. jonge Ham de somme van f 4.600 carolus van 40
groten Vlaams, spruitende uit de koop van een woning en landen als huis, barg, schuur, poterij met 9

morgen 1 hond 24 roeden land, zijnde 2½ morgen patrimoniaal eigen en de rest waar het huis, bargen
en geboomte opstaat, geconfisqueerd eigen land, strekkende en belend het geconfisqueerde land van
de Slinksloot zuidwaarts tot de Zouteveense Oostveenseweg en Westveenseweg, belend ten O: de
weduwe van Jan Jansz. oude Ham, Leendert Cornelisz. Heijman beiden met eigen en de nazaat van
Arijen Pietersz. ’t Roetgen met bruikwaar en ten W: Jan Cornelisz. met eigen en Isbrant Willemsz. zelf
met bruikwaar. De voorn. 2½ morgen patrimoniaal eigen land strekken en zijn belend van Jan
Cornelisz. eigen land zuidwaarts tot de Zouteveenseweg toe, belend ten O: het voorn.
geconfisqueerde land en ten W: Jan Jansz. jonge Jan Pijer. De comparant zal nog volgen de toegift
van 8½ morgen bruikwaar waarvan Joost van Cranevelt 4½ morgen toekomt en Jan Cornelisz. op
Zouteveen 4 morgen.
Nr. 153 folio 136 d.d. 25-10-1619.
Jan Jansz. jonge Ham onze mede schepen heeft verkocht aan Isbrant Willemsz. uit Ketel een woning
en landen als huis, barg, schuur, poting met 9 morgen 1 hond 24 roeden land, zijnde 2½ morgen
patrimoniaal eigen land en de rest waar het huis, barg en geboomte opstaat, geconfisqueerd eigen
land, strekkende en belend het geconfisqueerde land van de Slinksloot af zuidwaarts tot de
Zouteveense Oostveenseweg toe, belend ten O: het voorn. geconfisqueerde eigen land en ten W: Jan
Jansz. jonge Jan Pijer. De koper zal nog volgen de toegift van 8½ morgen bruikwaar waarvan Joost
van Cranevelt 4½ morgen toekomt en 4 morgen Jan Cornelisz. op de Zouteveen. De koper heeft met
de koop van het geconfisqueerde land tot zijn last genomen f 28 carolus per jaar toekomende het
Gemene Land. Verder niet belast. Betaald met een kustingbrief waarbij is inbegrepen de helft van het
hooi in de barg, de mest, eenden etc.
Nr. 154 folio 137 d.d. 05-05-1619.
Dirck Heijndricxz. wonende in Vokkestaart is schuldig aan Jacob Gillisz. korenkoper wonende te
Schiedam de somme van f 500 carolus van 40 groten Vlaams hoofdgeld, rentende de penning 16,
zijnde f 31-05-00 per jaar. Hij verbindt hieraan 10 morgen land, strekkende en belend ten N: Jan
Dircxz. van Ceulen te Schiedam en Jan Willemsz. beiden met eigen en bruikwaar, mitsgaders de
kinderen van den Ham te Delft tot de Keen toe, ten Z: Jan Dircxz. van Keulen ten W: de voorn.
kinderen van den Ham tot Delft en Jan Willemsz. en ten O: het Anthoff. De 10 morgen zijn belast met
5 maal £ 16 Vlaams hoofdgeld.
Nr. 155 folio 138 d.d. 07-06-1619.
Joris Pietersz. weduwnaar Marretgen Sijmons heeft uitgekocht Cornelis Jorisz., Sijmon Jorisz. voor
hunzelf en Willem Bouwensz. gehuwd met Arijaentgen Jorisdr., elk voor ⅓ part, kinderen en
erfgenamen van Marretgen Sijmonsdr. voorn., de somme van f 425 carolus van 40 groten Vlaams en
dat van de helft van het huis en erf met poting en plantage. Staande en gelegen bij de Vlaardingse
korenmolen in Zouteveen en waarvan het restant Joris Pietersz. zelf toekomt, strekkende en belend
ten O: de Oudendijk, ten W: Cornelis Pietersz. Barchman, ten N: Arien Pietersz. Rechtop en ten Z:
Cornelis Pietersz. Barchman. Niet belast. Compareerde mede Cornelis Corsz. wonende aan de dijk
zijn comparants zwager welke zich verbonden heeft tot borg.
Kanttekening: Jacob Burgersz. als koper van het voorn. huis vertoonde de originele schuldbrief zijnde
doorsneden en gecasseerd en ten volle betaald. Actum 01-10-1637.
Nr. 156 folio 138v. d.d. 07-06-1619.
Sijmon Jorisz. en Willem Bouwensz. gehuwd met Arijaentgen Joris vervangende Cornelis Jorisz.,
tezamen kinderen en erfgenamen van Marretgen Sijmonsdr., in leven huisvrouw van Joris Pietersz.,
hebben overgedragen aan Joris Pietersz. wonende bij de Vlaardingse korenmolen in Zouteveen, de
gerechte helft van het huis, erf, poting en planting en waarvan Joris Pietersz. zelf de andere helft
toekomt en waar Marretgen Sijmonsdr. in is gestorven. Strekkende en belend in het geheel, ten O: de
Oudendijk, ten W: Cornelis Pietersz. Barchman, ten N: Arijen Pietersz. Rechtop en ten Z: Cornelis
Pietersz. Berchman voorn. Niet belast. Betaald met een penningbrief.
Nr. 157 folio 139 d.d. 07-06-1619.
Jan Jansz. jonge Jan Ham onze mede schepen is schuldig aan Cornelis Leendertsz. en Dirck
Lenertsz. van der Houven, Sijmon Jacobsz. van der Endt gehuwd met Arijaentgen Lenertsdr. van der
Houve en Dirck Thoenisz. Starrenburch gehuwd met Hilletgen Lenerts van der Houve, elk voor 1/9
part, item Grietgen Lenerts van der Houve weduwe Arent Dircxz. Vogelesanck voor 3/9 parten en
Claes Lenertsz. van der Houve voor 1/9 part, mitsgaders Arent Jansz. van der Houve zijnde een
broeders zoon voor 1/18 part, de somme van f 1.645 carolus van 40 groten Vlaams, spruitende uit de
koop van respectivelijke gedeelten, namelijk 8/9 parten en een half 1/9 part in 6 morgen 3 hond
giftbaar land zijnde kloosterland, door de ouders van de verkopers van de heren Staten gekocht en
waarin Jan Jansz. Ham zelf het resterende 1/18 part toekomt, hem bij koop aangekomen van Gerrit
Jansz. van der Houve, des verkopers broeders zoon. Gelegen op de Oostveen waarop de comparants
huis, bargen en geboomte staat, strekkende en belend ten N: de Slinksloot, ten Z: de Oostveenseweg,

ten O: de weduwe en kinderen van Pieter Pietersz. van der Burch te Schiedam met eigen en ten W:
Jan Jansz. Ham comparant zelf.
Nr. 158 folio 139v. d.d. 07-06-1619.
Cornelis Leendertsz. en Dirck Leendertsz. van der Houve voor hunzelf elk voor 1/9 part en als
voogden van Claes Lenertsz. van der Houve hun broeder voor 1/9 part en nog als voogden van Arent
Jansz. van der Houve hun broeders zoon voor 1/18 part, de voorsz. Cornelis Lenertsz. van der Houve
nog met procuratie van Grietgen Lenerts van der Houve, laatst weduwe van Adrijaen Dircxz.
Vogelsanck met haar gekozen voogds hand zijn zuster voor 1/9 part, nog dezelve Cornelis Lenertsz.
met procuratie van Dirck Thoenisz. Starrenburch gehuwd met Hilletgen Lenerts van der Houve voor
1/9 part en Mees Leendertsz. van der Houve met procuratie van Sijmon Jacobsz. van Delfgauw
gehuwd met Arijaentgen Leenderts van der Houve voor 1/9 part, allen tezamen erfgenamen van
Leendert Gerritsz. van der Houve hun overleden vader, hebben verkocht aan Jan Jansz. jong Ham
8/9 parten en nog een half 1/9 part in 6 morgen 3 hond giftbaar land zijnde kloosterland, door de
ouders van de verkopers van de heren Staten gekocht en waarin Jan Jansz. jonge Ham zelf het
resterende 1/18 part toekomt, aangekomen bij koop van Gerrit Jansz. van der Houve zijnde een
broeders zoon van de verkopers. Gelegen op de Oostveen en waarop het huis, bargen en geboomte
van Jan Jansz. jonge Ham staat, strekkende en belend ten O: de Slinksloot, ten Z: de
Oostveenseweg, ten O: de weduwe en kinderen van Pieter Pietersz. van der Burch te Schiedam met
eigen en ten W: Jan Jansz. jonge Ham zelf. Niet belast. Betaald met een penningbrief van f 1.645
carolus.
Nr. 159 folio 140v. d.d. 07-06-1619.
Joris Pietersz. wonende bij de Vlaardingse korenmolen in Zouteveen is schuldig aan de nagelaten
weeskinderen van Marretgen Marijnisdr. zijn overleden eerste huisvrouw en vader van de kinderen, de
somme van f 72 carolus van 40 groten Vlaams, ter zake van geleende penningen, ontvangen uit
handen van Adrijaen Dircxz. Vermeer als collecteur van het boelceeltje van de kleding van de
moeders kinderen. De comparant belooft van de £ 12 Vlaams te betalen intrest tegen de penning 16.
Hij verbindt hieraan zijn huis en erf, poting en planting bij de Vlaardingse korenmolen in Zouteveen,
strekkende en belend ten O: de Ouwendijk, ten W: Cornelis Pietersz. Barchman, ten N: Arijen
Pietersz. Rechtop en ten Z: Cornelis Pietersz. Barchman.
Nr. 160 folio 141 d.d. 26-06-1619.
Jan Cornelisz. onze mede schepen heeft vrijgesteld en ontslagen de woning en landen van de
weduwe en erfgenamen van Burgert Pietersz. toekomende en gekocht door Aelbrecht Jansz. van
Berckel.
Nr. 161 folio 141v. d.d. 26-06-1619.
Frans Sijmonsz. wonende Vlaardinger-broek heeft ontslagen en vrijgesteld de woning en landen van
de weduwe en erfgenamen van Burgert Pietersz., toekomende en gekocht door Aelbrecht Jansz. van
Berckel.
Nr. 162 folio 142 d.d. 26-06-1619.
Gerrit Cornelisz. gehuwd met Lijsbeth Cornelisdr. en voogd van Geertgen Claes weduwe Cornelis
Ariensz. Knechgen, in leven schepen van Zouteveen, heeft ontslagen en vrijgesteld de woning en
landen van de weduwe en erfgenamen van Burgerts Pietersz. toekomende en gekocht door Aelbrecht
Jansz. van Berckel.
Nr. 163 folio 142v. d.d. 18-07-1619.
Dirck Heijndericxz. wonende in Vokkestaart is schuldig aan Cornelis Meijndertsz. en Meijndert
Meijndertsz. nagelaten weeskinderen van Meijndert Cornelisz., in leven wonende in Ketel, de somme
van f 700 carolus hoofdgeld. Hij verbindt hieraan 10 morgen land in Zouteveen, strekkende en belend
ten N: Jan Dircxz. van Keulen en Jan Willemsz. beiden met eigen en bruikwaar, mitsgaders de
kinderen van den Ham te Delft tot de Keen toe, ten Z: Jan Dircxz. van Keulen voorn., ten W: de voorn.
kinderen van den Ham te Delft en Jan Willemsz. en ten O: Thanthof. De 10 morgen zijn nog belast
met f 1.500 carlus toekomende Jacob Gelisz. te Schiedam (en nog de lasten die zijn uitgekochte
stiefkinderen daarop sprekende hebben van de uitkoop) (5 x £ 16 groot Vlaams hoofdgeld).
Nr. 164 folio 143 d.d. 20-08-1619.
De secretaris van Zouteveen heeft de originele brief aan Dirck Heijndericxz. overhandigd, gecasseerd
en het zegel afgetrokken daar hij de hoofdsom niet heeft ontvangen omdat de voogden van de
weeskinderen hebben geweigerd de hoofdsom te overhandigen.
Nr. 165 folio 143v. d.d. 18-07-1619.
Dirck Heijndericxz. wonende in Vokkestaart is schuldig aande nagelaten weeskinderen van Marretgen
Pietersdr. waar vader van was Dirck Arijensz. op de Vijfsluizen, de somme van f 200 carolus van 40
groten Vlaams hoofdgeld. Hij verbindt hieraan 10 morgen land in Zouteveen, strekkende en belend
ten N: Jan Dircxz. van Keulen en Jan Willemsz. beiden met bruikwaar en de kinderen van den Ham te

Delft tot de Keen toe, ten Z: Jan Dircxz. van Keulen voorn., ten W: de voorn. kinderen van den Ham te
Delft en Jan Willemsz. en ten O: T'Anthof. De 10 morgen zijn nog belast met 5 x £ 16 Vlaams
hoofdgeld en nog f 1.500 hoofdgeld toekomende Jacob Gillisz. korenkoper te Schiedam (en nog
belast met de last die zijn uitgekochte stiefkinderen hierop sprekende hebben van de uitkoop).
Nr. 166 folio 144 d.d. 20-08-1619.
De secretaris van Zouteveen heeft de originele brief aan Dirck Heijndericxz. overhandigd zijnde
gecasseerd en van het zegel ontdaan daar hij de hoofdsom niet heeft ontvangen omdat de voogden
van de kinderen weigerden de hoofdsom te overhandigen.
Nr. 167 folio 144v. d.d. 25-10-1619.
Arent Cornelisz. Koos heeft verkocht aan Cors Lenertsz. een huis, barg, schuur, poting en planting
waarop de comparant gewoond heeft, staande omtrent de Kapelle. Het erf waarop het huis, barg,
schuur en poting staat is belend ten O: Cornelis Meesz., ten W: Vries Jansz., ten N: de
Oostveenseweg en ten Z: Willem Ariensz. met bruikwaar. Prijs f 400 waarvan f 150 gereed en de rest
op f 30 per jaar.
Nr. 168 folio 145 d.d. 25-10-1619.
Etgen Cornelisdr. geassisteerd door Jacob Pietersz. haar gekozen voogd transporteert aan Arent
Cornelisz. Stam van Leeuwen haar broeder, de helft van het huis en erf, poting en planting en
waarvan de andere helft Arent Cornelisz. zelf toekomt. Haar toegekomen van Jan Ariensz. Capelle
onder conditie dat zij haar leven lang in het kamertje mag blijven wonen en een hoek van het erf mag
beplanten. Prijs f 75.
Nr. 169 folio 145v. d.d. 05-12-1619.
Bruijn Harmensz. Schinckel, Cornelis Abramsz. Graswinckel en Hillebrant Claesz. Swanevelt
kerkmeesters van de Oude Kerk te Delft en aldaar woonachtig, hebben gifte gegeven aan Elijsabeth
Jansdr. weduwe en boedelhoudster van Gerrit Dircxz. van der Wolff wonende te Schiedam van een
kamp land in Zouteveen langs de Herchweg aan en over het Tanthof, waar Cornelis Sijmonsz. die op
het land woont tegenwoordig bruiker van is, groot na meting door Mathijs Jansz. de Bije 3 morgen 75
roeden. Vrij en niet belast. De comparanten geven aan Elijsabeth Jansdr. nog de gifte van 5 hond 40
roeden land volgens meting van de voorn. Mathijs Jansz. de Bije, gelegen ten zuidwesten van het
voorn. land tussen de Anthof en de Slinksloot en is eertijds van hetzelve afgedolven en verduisterd ten
tijde dat Mr. Jan Ghijsbrechtsz. of Mr. Jan Huijbrechtsz. priester van de Oude Kerk was.
Nr. 170 folio 146 d.d. 17-01-1620.
Gerrit Lenertsz. molenaar onze buurman heeft verkocht aan Joris Cornelisz. een huis en erf, poting en
planting aan de kade bij het Gad, belend ten O: de kadesloot, ten W: de polderkade, ten N: Cornelis
Arijensz. dekker en ten Z: Arijen Arijensz. van Rijn. Niet belast. Joris Cornelisz. dient te maken en uit
de schouw te houden de polderkaden voor het voorn. huis en erf, zo breed als het erf is. Prijs f 650
carolus waarvan f 250 gereed en de rest op aflossing. Joris Cornelisz. heeft overgenomen de schuld
van Gerrit Lenertsz. aan Jacob Passijersz. van de koop van het voorn. huis en erf.
Nr. 171 folio 147 d.d. 17-01-1620.
Joris Cornelisz. is schuldig aan Gerrit Leenartsz. molenaar een kusting van f 36 per jaar welke Gerrit
Leenartsz. nog schuldig was aan Jacob Passijersz. als restant van de koop van het huisje en erf
welke Gerrit Lenaertsz. lang geleden van Jacob Passijersz. had gekocht en nu verkoopt aan Joris
Cornelisz. Hij verbindt hieraan het voorn. huisje en erf, staande bij de kade en belend ten O: de
kadesloot, ten W: de polderkade, ten N: Cornelis Arijensz. dekker en ten Z: Arijen Ariensz. van Rijn.
Nr. 172 folio 147v. d.d. 15-05-1620.
Adrijaen Dircxz. Moster is schuldig aan Pieter Huijgensz. en Gerrit Cornelisz. samen , eerst voor de
helft en dezelve Pieter Huijgensz. en Gerrit Cornelisz. met Claes Pietersz. van der Meer voor de
andere helft, de somme van f 2.300 carolus van 40 groten Vlaams, spruitende uit de koop van een
woning als huis, erf, bargen, schuren en poting met de gerechte helft van 14½ hond patrimoniaal
eigen land, gemeen gelegen met Arijen Claesz. Moeijt goudsmid te Delft, belend het huis en erf ten O:
’s-herenweg , ten W: de meertuinen, ten N: de Slinksloot en ten Z: de voorn. 14½ hond patrimoniaal
land welke zijn belend zo het gemeen ligt ten O: de Kapelweg, ten W: Jan Cornelisz. met bruikwaar,
ten Z: Aelbrecht Jansz. met bruikwaar en ten N: de comparant zelf met het voorn. gekochte huis.
Spruitende nog uit de koop van 1 morgen vlietland in het ambacht van Maasland, gemeen met
Cornelis Ariensz. dekker, Arijen van Rijn, Leendert Cornelisz. cum socius, belend zo het gemeen ligt
ten O: de Vlaardingse Vaart, ten W: de Middelwatering, ten N: Willem Jansz., de erfgenamen van
Bodegem en meer anderen en ten Z: de erfgenamen van Willem Haaneman.
Nr. 173 folio 148 d.d. 07-12-1625.
Compareerde voor de secretaris van Zouteveen Adrijaen Dircxz. Moster welke vertoonde de originele
brief welke is gecasseerd en doorsneden en welke door Adrijaen Dircxz. was voldaan en afgelost.
Nr. 174 folio 148 d.d. 15-05-1620.

Gerrit Cornelisz. en Claes Pietersz. van der Meer voor hunzelf en vervangende Pieter Huijgensz.
wonende omtrent Antwerpen in Brabant, tezamen erfgenamen van Cornelis Ariensz. Knechgen en
Geertgen Claesdr. beiden overleden, hebben verkocht voor schepenen van Zouteveen en Maasland,
te weten Gerrit Cornelisz. en Pieter Huijgensz. voor de helft en tezamen met Claes Pietersz. van der
Meer voor de andere helft, aan Adrijaen Dircxz. Mostert, een huis, erf, bargen, schuren en poting
waarop de voorn. Cornelis Ariensz. Knechgen en zijn huisvrouw in leven hebben gewoond, gelegen in
de Noordbuurt en zijnde patrimoniaal eigen land, belend ten O: ’s-herenweg, ten W: de meertuinen,
ten N: de Slinksloot en ten Z: de voorn. Arijen Dircxz. Moster zelf met het navolgende gekochte. Nog
hebben zij verkocht de helft van 14½ hond patrimoniaal eigen land gemeen gelegen met Arijen
Claesz. Moeijt goudsmid te Delft, belend zo het gemeen ligt ten O: de Kapelweg, ten W: Jan
Cornelisz. met bruikwaar, ten Z: Aelbrecht Jansz. met bruikwaar en ten N: de voorn. Arijen Dircxz.
Mostert met de voorn. gekochte woning. Beide voorn. partijen zijn vrij eigen en niet belast. Nog
hebben zij verkocht voor schepenen van Maasland 1 morgen vlietland gemeen met Cornelis Arijensz.
dekker, Arijen van Rijn, Lenert Cornelisz. en meer anderen, belend zo het gemeen ligt ten O: de
Vlaardingse Vaart, ten W: de Middelwatering, ten N: Willem Jansz., de erfgenamen van Bodegem en
meer anderen en ten Z: de erfgenamen van Willem Hanneman. Bij de koop van de 1 morgen vlietland
neemt hij tot zijn last f 100 carolus hoofdgeld toekomende de abdij van Egmond. Bij de koop is nog
begrepen de toegift van 5 morgen bruikwaar.
Nr. 175 folio 149v. d.d. 19-05-1620.
Arijen Pietersz. Rechtop wonende omtrent de Vlaardingse korenmolen in het recht van Zouteveen is
schuldig aan Jan Eeuwoutsz. van Velden koopman te Delft een losrente van f 2-05-00 van 40 groten
Vlaams per jaar met een hoofdsom van f 36 carolus. Hij verbindt hieraan zijn huis en erf met de
boomgaard en plantage waarop hij woont, staande aan de dijk bij de Vlaardingse korenmolen,
strekkende en belend ten O: de Ouwendijk, ten W: Maertgen Arijensdr. weduwe Phillips Lenertsz., ten
N: dezelfde Maertgen Arijensdr. en ten Z: Joris Pietersz.
Nr. 176 folio 150 d.d. 07-10-1637.
Jacob Burgersz. als koper van de hijpotheek in de voorgaande akte heeft de originele rentebrief
vertoond zonder zegel en waarvan de betaling ten volle is geschied.
Nr. 177 folio 150 d.d. 10-10-1620.
Geerte Ariensdr. weduwe Dirck Willemsz. Boeijtelaer wonende in de herberg St. Joris te Vlaardingen
geassisteerd door Dammis Lenertsz. scheepmaker haar schoonzoon en voogd heeft verkocht aan
Adrijaen Dircxz. Vermeer secretaris van Zouteveen een boomgaard zo die tegenwoordig er bij ligt,
gelegen aan de Ouwendijk omtrent de Vlaardingse korenmolen, belend ten Z: en O: Cornelis Jacobsz.
Bieman met zijn boomgaard en een kamp land, ten N: Pieter Ariensz. nazaat van Pieter Willemsz.
Plaet en ten W: de Ouwendijk. Niet belast, aleen met de heer zijn recht van de contributie in het
onderhoud van de Ouwendijk. De boomgaard was door Geerte Ariensdr. en Dirck Willemsz. bij
testament vermaakt aan de kinderen van Dammis Lenertsz. en is door haar te niet gedaan en
gecasseerd. Frans Dircxz. Bogaert gebruikt de boomgaard tegenwoordig in huur. Prijs f 250 gereed
geld.
Nr. 178 folio 151 d.d. 19-11-1620.
Dirck Heijndericxz. wonende in Vokkestaart compareerde voor schepenen van Zouteveen en Hof van
Delft en bekende ontvangen te hebben van Jacob Dassegnij notaris te Delft als rentmeester van
Arijaentgen Vranckendr. van der Wiel zijn nicht, de somme van f 1.000 carolus van 40 groten Vlaams.
Hij verbindt hieraan met toestemming van de burgemeesters van Delft als landgifters, 3 morgen onvrij
hofland met woning, huis, schuur, barg en geboomte in het Hof van Delft onder Vokkestaart, belend
ten O: de Papsouseweg, ten Z: Lenert Jorisz., ten W: het Tanthof en ten N: de erfgenamen van Pieter
Pietersz. van der Burch te Schiedam. Belast met f 800 hoofdgeld als restant van f 2.800 voor de
uitkoop van zijn huisvrouws voorkinderen. Hij belooft dat de f 800 van de f 1.000 afgelegd zullen
worden en de brief van uitkoop aan Dasseguij over te leveren. Nog op 10 morgen eigen land in
Zouteveen, belend ten O: t’ Anthof, ten Z: Jan Dircxz. van Keulen te Schiedam, ten W: de Molensloot
genaamd de Keen en ten N: Jan Dircxz. van Keulen voorn., Jan Willemsz. op de Zouteveen en de
kinderen van den Ham te Delft. Belast met f 1.980 hoofdgeld. Het land is vrij eigen patrimoniaal land
en niet gekomen van een kerk of klooster, ook niet zijnde proveland specterende tot enige vicarie en
ook nooit behoord hebbende.
Nr. 179 folio 152 d.d. 22-04-1621.
Adrijaen Vincentsz. Swijs, Dirck Jacobsz. van Voorburch en Bruijn Harmensz. Schinckel
keerkmeesters van de Oude- en Nieuwe Kerk te Delft hebben verkocht aan Willem Jansz. Thouw 3
morgen weiland, gemeen in 16 morgen weiland, tegenwoordig belend zo het gemeen ligt ten N:
Sijmon Ariensz. brouwer int Dubbel Cruijs te Delft met eigen en Willem Jansz. Thou zelf, ten Z: Jan

Cornelisz. in de Noordbuurt en Aelbrecht Jansz., ten O: de Slinksloot en ten W: de Vlaardingse Vaart.
Niet belast. Betaald met een penningbrief van f 25 per jaar en een hoofdsom van f 795.
Nr. 180 folio 152v. d.d. 12-03-1621.
Compareerde voor schepenen van Zouteveen en Hof van Delft Dirck Heijndericxz. wonende in
Vokkestaart welke bekende schuldig te zijn aan Arijen Sijmonsz. als procuratie hebbende van zaliger
Dirck Jansz. in leven nomine uxoris mede erfgenaam van Loentgen Pouwelsdr., de somme van f 300
carolus van 40 groten Vlaams. Hij verzekert dit op 3 morgen onvrij hofland met de woning als huis,
schuur, bargen en geboomte daar opstaande, gelegen in Vokkestaart, belend ten O: de
Papsouseweg, ten Z: Lenert Jorisz., ten W: tHanthof en ten N: de erfgenamen van Pieter Pietersz.
van der Burch te Schiedam. Nog op 10 morgen eigen land in Zouteveen, belend ten O: het Tanthof,
ten Z: Jan Dircxz. van Keulen te Schiedam, ten W: de Molensloot genaamd de Keen en ten N: Jan
Dircxz. van Keulen voorn., Jan Willemsz. op de Zouteveen en de kinderen in den Ham te Delft.
Nr. 181 folio 153 d.d. 17-05-1621.
Jannetgen Meesdr. weduwe Cornelis Sijmonsz. timmerman wonende in Vokkestaart aan het Windas
geassisteerd door Cornelis Meesz. Bontekoe van den Broeck haar broeder en voogd, heeft uitgekocht
haar 2 voordochters of stiefkinderen, kinderen van Cornelis Sijmonsz. voorn. genaamd Arijaentgen en
Marretgen Cornelisdrs., mitsgaders haar 3 weeskinderen verwekt bij haar overleden man, genaamd
Geertgen Cornelisdr. oud St. Jacob 1620 vijftien jaar, Mees Cornelisz. oud Pinksteren 1620 elf jaar en
Lijsbet Cornelisdr. oud Mei 1620 acht jaar. Gedaan tegen Willem van Aelst procureur wonende te
Delft die procuratie heeft van Lenert Lourisz. gehuwd met Marretgen Cornelisdr. bovengenoemd en
Sijmon Claesz. in Vokkestaart gekozen voogd van Arijaentgen Cornelisdr. voorn., mitsgaders tegen
Pieter Pietersz. Poot en Gerrit Dircxz. voogden van de 3 onmondige weeskinderen. Alles ten
overstaan van Willem van Portengen schout, Jan Jansz. jonge Jan Pijer en Cornelis Foppen
schepenen van Zouteveen als oppervoogden. De weduwe zal alles aan haar behouden zoals Cornelis
Sijmonsz. het met de dood heeft achtergelaten, als huis, barg, schuren en boomgaard met de actie
van de bruiklanden, levende have, inboedel, huisraad, voorts alle kleding, geld, goud, het
timmergereedschap, niets uitgezonderd. Zij belooft haar 3 weeskinderen op te voeden en alimenteren
tot hun mondige dag, daarna zullen zij een uitzet bekomen en bij huwelijk een bruidstuk van f 10
carolus. De 2 voordochters belooft zij voor hun vaders erfdeel tezamen f 100 carolus van 40 groten
Vlaams. De 3 nakinderen belooft zij nog tezamen f 150 carolus. Ter meerdere zekerheid
compareerden Cornelis Meesz. bovengenoemd en Dirck Meesz. beiden haar broeders die zich borg
hebben geconstitueerd.
Nr. 182 folio 154v. d.d. 11-06-1621.
Compareerde voor schepenen van Zouteveen en Vlaardinger-ambacht Willem Arijensz.bouwman
eertijds wonende op Zouteveen weduwnaar Marretgen Cornelisdr. te Zouteveen welke verklaarde dat
hij op 22-05-1619 met de naaste vrienden van zijn overleden huisvrouw en voogden van de kinderen
ten overstaan van de schout en het gerecht van Zouteveen het navolgende contract had gemaakt
inzake de uitkoop, luidende als volgt:
Op 22-05-1619 compareerde voor de notaris te Delft Willem Ariensz. weduwnaar Marretgen
Cornelisdr. geassisteerd door zijn broeders Gregorius Ariensz., Jan en Gerrit Ariensz., Jacob
Cornelisz. zijn oom en Willem Jansz. Tou buurman, item Jan, Jacob, Abraham en Grietgen, alle vier
mondige kinderen van de voorn. Willem Ariensz. geassisteerd door Gerrit Jansz. Broock
burgemeester van Vlaardingen, Arent Doesz. korenkoper te Delft hun oom en mij notaris, mitsgaders
Cornelis Jansz. te Zoeterwoude, Cornelis Roelen te Bleiswijk beiden voogden van de 2 alsnog
onmondige kinderen van dezelve Willem Ariensz., allen gewonnen bij de voorn. Marretgen
Cornelisdr., genaamd Cornelis oud 12 jaar en Arijaentgen 8 jaar, in deze geassisteerd met de schout
en het gerecht van Zouteveen ter andere zijde. Zij zijn met elkaar verdragen en geaccordeerd inzake
de uitkoop van de nagelaten boedel van hun moeder Marretgen Cornelisdr., van deze boedel is een
inventaris gemaakt. Willem Ariensz. zal behouden alle goederen door zijn huisvrouw nagelaten, zowel
die in de inventaris bekent zijn, als die te stellen zijn. Ook hetgeen getrokken en genoten is uit de
boedel van Grietgen Jans en Cornelis Gerritsz. bakker zijn overleden huisvrouws vader en moeder.
Deze hadden een testament verleden op 08-12-1602. De kinderen zullen tezamen ontvangen de
somme van f 900 carolus. Hij verbindt hieraan zijn huis, barg, schuur en poting met 7½ morgen eigen
land, zo patrimoniaal als van enige conventen gekomen en de actien van bruiklanden daartoe
behorende, gelegen in Vlaardinger-ambacht in de Zuidbuurt, belend ten Z: de Zuidbuurtseweg, ten N:
de watering, ten O: Claes Claesz. jonge Trapper en ten W: Claes Willemsz. kaaskoper.
Kanttekening: Op 23-11-1630 heeft Willem Arijensz. debiteur van de uitkoopbrief bekent dat deze ten
volle is voldaan en daarom gecasseerd.
Nr. 183 folio 157 d.d. 08-05-1621.

Arijen Arijensz. Arij Maet heeft op intrest opgenomen van het weeskind van Daniel Danielsz. £ 48
hoofdgeld ingaande 08-05-1621. Hij verbindt hieraan zijn huis, erf en boomgaard, staande in het recht
van Zouteveen, breder verhaald in het register van de Weeskamer van Vlaardingen op folio 86 recto.
Nr. 184 folio 157 d.d. 08-04-1622.
Compareerde voor schepenen van Zouteveen en Vlaardinger-ambacht Dirck Arijensz. wonende te
Zouteveen en heeft verkocht aan Frans Sijmonsz. zijn woning als huis, barg, schuur, poting en
planting met 10½ morgen eigen land, gelegen aan partijen hierna verklaard, de boederij met 2 morgen
1 hond 65 roeden gemeen gelegen in een kamp van 9 morgen waarvan 3 morgen 3½ hond toekomt
de zuster van Mr. Joost en 2½ morgen Frans Sijmonsz. zelf nazaat van Burgert Pietersz. die uitzake
van grondkaveling uit de werf moet blijven volgens zijn waarbrief. De 9 morgen zijn in het geheel
belend ten N: de Slinksloot, ten O: Jan Cornelisz. en Claes Cornelisz. met eigen en bruikwaar, ten Z:
de Zwet en ten W: Dirck Meesz. met eigen en bruikwaar. Nog 4 morgen 5 hond 54 roeden gelegen in
Vlaardinger-ambacht, belend ten N: de Zwet en Frans Sijmonsz. zelf, ten Z: Vrijes Jansz. en Goris
Arisz., ten O: het Kapelle land en ten W: Vrijes Jansz. Nog 3 morgen 1 hond 81 roeden in Vlaardingerambacht waaronder begrepen 1½ morgen gekomen van de Heilige Geest van De Lier, belend ten N:
de Zwet, ten Z: en O: Frans Sijmonsz. zelf met het voorn. gekochte land en ten W: Vrijes Jansz. De
woning en landen zijn belast met, eerst een losrente van f 48-04-01 per jaar toekomende Pieter
Claesz. Vercroft, nog een rente van f 6 per jaar toekomende de kinderen van Grijetjen Jans te Delft,
nog een losrente van f 6 per jaar toekomende Dasignij te Delft, nog een losrente van f 6 per jaar
toekomende het Weeshuis van Schiedam, nog een rente van f 1-08-01 per jaar toekomende Vrijes
Jansz., nog een losrente van f 14 per jaar toekomende de Heilige Geest van De Lier. Deze renten
neemt Frans Sijmonsz. tot zijn rekening. Nog wordt getransporteerd de toegift van 6 morgen 4½ hond
bruikwaar. Betaald met een kustingbrief.
Nr. 185 folio 158 d.d. 07-04-1622.
Compareerde voor schout en schepenen van Zouteveen en Vlaardinger-ambacht Frans Sijmonsz.
tegenwoordig wonende in Zouteveen die bekende schuldig te zijn aan Dirck Ariensz. de somme van f
6.085 carolus van 40 groten Vlaams. Hiervan is reeds f 1.334-16-00 betaald, wat is aangetekend op
de rug van de brief, inzake de renten waarmee de woning en landen bezwaard zijn. Daarnaast is f
2.000 contant voldaan. De verschuldigheid is spruitende uit de koop van een woning en landen als
huis, barg, schuur, poting en planting met 10½ morgen eigen land, gelegen in partijen. De boederij
met 2 morgen 1 hond 64 roeden land ligt gemeen in een kamp van 9 morgen in Zouteveen en
daarvan komt 3 morgen 4½ hond de zuster van Mr. Joost toe en 2½ morgen Frans Sijmonsz. zelf als
nazaat van Burgert Pietersz. wat uit zake van grondkaveling uit de werf moet blijven. De 9 morgen zijn
in het geheel belend ten N: de Slinksloot, ten O: Jan Cornelisz. en Claes Cornelisz., ten Z: de Zwet en
ten W: Dirck Meesz. Nog 4 morgen 5 hond 54 roeden land in Vlaardinger-ambacht, belend ten N: de
Zwet en Frans Sijmonsz. zelf, ten Z: Vrijes Jansz. en Goris Arisz., ten O: het Kapelle land en ten W:
Vrijes Jansz. Nog 3 morgen 1 hond 81 roeden in Vlaardinger-ambacht waaronder begrepen 1½
morgen gekomen van de Heilige Geest van De Lier, belend ten N: de Zwet, ten Z: en O: Frans
Sijmonsz. zelf met de voorn. gekochte landen en ten W: Vrijes Jansz.
Nr. 186 folio 160 d.d. 28-04-1623.
Compareerde voor schout en schepenen van Zouteveen en Maasland Gillis Leendertsz. die bekende
schuldig te zijn aan Leendert Cornelisz. vader van de comparant, de somme van f 2.000 carolus van
40 groten Vlaams, spruitende uit de koop van ¾ parten van een huis, barg, schuur en plantage waar
Leendert Cornelisz. tegenwoordig op woont en het resterende ¼ part toekomt Arent van der Hooch in
Den Haag, gelegen aan de Kapelweg in Zouteveen op de bruikwaar hierna genoemd, belend in het
geheel ten O: W en Z: de bruikwaar hierna genoemd en ten N: de Zouteveense Kapelweg. Voorts de
koop van 1 morgen vlietland, zijnde klooster eigen en gelegen in het ambacht van Maasland, belend
ten O: Arijen Dircxz. Moster, ten W: Pieter Pouwelsz., ten N: Arijen van Rijn en ten Z: Cornelis
Willemsz. Meuch en Louris Arijensz. schoenmaker. Nog de koop van merrie paard, ploegen, eggen,
schuit en wagen en andere inboel. Nog de toegift van 13 morgen bruikwaar, breder gementioneerd in
de brief van opdracht.
Kanttekening: de ¾ parten van de boederij zijn getaxeerd op f 450.
Nr. 187 folio 160v. d.d. 28-04-1623.
Compareerde voor schout en schepenen van Zouteveen en Maasland Leendert Cornelisz. welke heeft
verkocht aan Gillis Leendertsz. zijn zoon, ¾ parten van een huis, barg, schuur en planting waarop de
comparant tegenwoordig woont en waarvan het resterende ¼ part Arent van der Hooch in Den Haag
toekomt, staande in Zouteveen aan de Kapelweg op de bruikwaar hierna genoemd, belend in het
geheel ten O: W: en Z: de bruikwaar hierna gementioneerd en ten N: de Kapelweg. Nog 1 morgen
vlietland zijnde klooster eigen, gelegen in het ambacht van Maasland, belend ten O: Arijen Dircxz.
Moster, ten W: Pieter Pouwelsz., ten N: Arijen Ariensz. van Rijn en ten Z: Cornelis Willemsz. Meuch

en Louris Arijensz. van der Houff schoenmakers. De ene morgen vlietland is belast met een opstal
van f 5 per jaar toekomende (niet ingevuld) en te ontvangen door de rentmeester te Leiden. Bij de
koop is inbegrepen een merrie paard, ploegen, eggen, schuit en wagen en andere inboedel. Nog de
toegift van 13 morgen bruikwaar waarvan 9 morgen toekomt Arent van der Hooch in Den Haag. Nog 1
morgen die gebruikt wordt door Willem Thou en niet inbegrepen in de voorn. 13 morgen. Het
Weeshuis van Delft heeft hier nog in 3 morgen en het Gemene Land 1 morgen. Nog is besproken dat
de comparant en zijn tegenwoordige huisvrouw zullen hebben de vruchten van een appel- en
perenboom, hun wel bekend. Betaald met een kustingbrief van f 2.000.
Nr. 188 folio 161v. d.d. 27-02-1623.
Pieter Molijn voor zichzelf, Dirck Cornelisz. wonende te Delft en Gerrit Cornelisz. wonende Delfgauw
met procuratie van de erfgenamen van Grijetgen Leendertsdr. de Bije die weduwe was van Dirck
Jansz. alias de Rijcken Dirck, mitsgaders met schriftelijke authorisatie van de weesmeesters van Delft,
de gezworenen van het Hof van Delft en de gezworenen van Vrouwenrecht, tezamen verkopende de
landen hierna genoemd, te weten aan Jan Jansz. jonge Jan Pier de gerechte helft in ¼ part van 9
morgen land met het recht tot de portie van het huis, bargen en geboomte daarop staande, hoewel
Jan Jansz. ontkent dat de comparanten daar enig recht toe hebben, mitsgaders nog de helft in ¼ part
in 4¼ morgen land, beiden gelegen op de Oostveen in de woning van Jan Jansz. jonge Jan Pijer.
Alles breder volgens de oude brieven als eerst 4 brieven door de andere stekende, de jongste in dato
03-01-1572 en nog 4 brieven in dato 22- en 23 oktober 1599, 30-01-1604 en 07-11-1601, allen
berustende onder Jan Maertensz. Hoogenhouck de jonge die in naam van zijn huisvrouw de
wederhelft in het voorn. gedeelte toekomt. Het verkochte is niet belast. Prijs f 450 gereed geld en een
achtendeeltje boter in de toekomende zomer voor elke vierde hand.
Nr. 189 folio 162v. d.d. 18-05-1623.
Cornelis Riddersz. Dockum voor zichzelf en als voogd van de nagelaten weeskinderen van Jacob
Riddersz. Dockum, Claes Cornelisz. Heijnsbroock gehuwd met Grietgen Riddersdr., Dirck Jacobsz.
voor zichzelf, Abraham Claesz. gehuwd met Geertgen Jacobsdr., tezamen erfgenamen van Ridder
Heijndricxz. Dockum en tezamen vervangende de verdere erfgenamen, hebben verkocht aan Pieter
Pouwelsz. een kampje land in Zouteveen op zichzelf gelegen op de Oostveen, groot 2 morgen 16
roeden, belend ten O: Vrijes Jansz., ten W: Frans Sijmonsz., ten Z: de Oostveenseweg en ten N:
Arijen Dircxz. Moster. Niet belast. Prijs f 800 gereed geld. Naast Dirck Jacobsz. is mede
gecompareerd Frans Arentsz. als mede erfgenaam.
Nr. 190 folio 163 d.d. 18-05-1623.
Arijen Ariensz. Maet wonende aan de Oudendijk bij de Vlaardingse korenmolen in het recht van
Zouteveen bekent schuldig te zijn aan Gerrit Mathijsz. metselaar de somme van f 200 carolus van 40
groten Vlaams hoofdgeld. Hij verbindt hieraan zijn huis, erf en boomgaard aan de Oudendijk, belend
ten O: de Oudendijk, ten W: de ambachtswatering, ten N: Joris Pietersz. en Frans Dircxz. Bogaert met
hun boomgaarden en ten Z: Leentgen Huijgen weduwe Huijbrecht schuitvoerder mede met
boomgaard.
Nr. 191 folio 164 d.d. 09-06-1623.
Jan Pietersz. voor de ene helft, Willem Bouwensz. en Sijmen Jorisz. den Elssen elk voor ⅓ part in de
wederhelft, hebben verkocht aan Cornelis Jorisz. den Elssen welke het resterende ⅓ part in de
wederhelft toekomt, een erf met plantage gelegen aan de Oudendijk bij Vlaardingen, belend ten O: de
Oudendijk, ten W: Frans Dircxz. Bogaert, ten N: Pieter Ariensz. Ruijchgen op Plaeten Wooning en ten
Z: Arijen Ariensz. Maet. Niet belast. Prijs f 100 en 16½ stuiver gereed geld.
Nr. 192 folio 165 d.d. 10-06-1623.
Jan Cornelisz. bekent schuldig te zijn aan Cornelis Jansz. Froueweer zijn vader, de somme van f 600
carolus van 40 groten Vlaams, spruitende uit de koop van een huis, erf en poting bij het Vrouweweer,
belend ten O: de comparant zelf met bruikwaar, ten W: de Vrouweweerseweg, ten N: Arijen Claesz.
en Z: de Woudweg. Spruitende ook uit koop van 3 koeien, 2 vaarsen, 3 schapen, hoederen, eenden,
inboedel en huisraad en de toegift van 5 morgen bruikwaar. Speciale conditie is dat Cornelis Jansz.
zijn leven lang bij de comparant zal blijven wonen en in de kost van eten en drinken wordt gehouden.
Nr. 193 folio 166 d.d. 09-06-1623.
Cornelis Jansz. Froueweer heeft verkocht aan zijn zoon Jan Cornelisz. zijn huis, erf, barg, schuur en
poting in het recht van Zouteveen bij het Vrouweweer, belend ten O: Jan Cornelisz. zelf, ten W: de
Vrouweweerseweg, ten N: Arijen Claesz. en ten Z: de Woudweg. Niet belast. Bij de koop is
inbegrepen 3 koeien, 2 vaarsen, 3 schapen, hoederen en eenden, nog de inboedel en huisraad en
nog de toegift van 5 morgen bruikwaar. Betaald met een kustingbrief.
Nr. 194 folio 166v. d.d. 20-10-1623.
Cornelis Meesz. ’t Mannetgen uijten Maen onze buurman heeft verkocht aan jonkheer Franchoijs van
Nes 2 morgen vrij patrimoniaal eigen land, gelegen bij de Kapelle, belend ten O: de kinderen en

erfgenamen van Willem Fransz. van Santen, ten N: het Weeshuis van Delft, ten W: Jan Dircxz. van
Keulen te Schiedam en ten Z: het Weeshuis van Schiedam. Niet belast. Compareerden mede Mees
Cornelisz. en Aelwijn Cornelisz. zonen van de comparant, welke zich tot borgen hebben
geconstitueerd. De 2 morgen hebben een uitpad over het land dat daar vooraan is gelegen naar de
weg toe, toekomende het Weeshuis van Schiedam.
Nr. 195 folio 167 d.d. 06-12-1623.
Willem van Assendelft met procuratie van jonkheer Franchoijs van Nes, de procuratie verleden 30-111623, heeft verkocht aan Joris Ariensz. vleeshouwer te Delft 2 morgen vrij patrimoniaal eigen land
gelegen bij de Kapelle, belend ten O: de kinderen en erfgenamen van Willem van Santen, ten N: het
Weeshuis van Delft, ten W: Jan Dircxz. van Keulen te Schiedam en ten Z: het Weeshuis van
Schiedam. Niet belast. Het land heeft een uitpad over het land wat daarvoor is gelegen naar de weg
toe, toekomende het Weeshuis van Schiedam. Prijs f 735 gereed geld.
Nr. 196 folio 167v. d.d. 22-03-1624.
Willem Jacobsz. schuitvoerder is schuldig Willem Huijgensz. de somme van f 600 carolus van 40
groten Vlaams, spruitende uit de koop van een huis, barg, schuur en planting op de ambachtskade
van Zouteveen, belend ten O: de kadesloot, ten W: Z: en N: de voorn. ambachtskade.
Nr. 197 folio 168 d.d. 22-03-1624.
Willem Huijgensz. heeft verkocht aan Willem Jacobsz. schuitvoerder zijn huis, barg, schuur en poting
waarop hij tegenwoordig woont, staande op de ambachtskade van Zouteveen, belend ten O: de
kadesloot en ten W: Z: en N: de ambachtskade. Niet belast. Het huis en planting zal moeten
verongelden in molen- en sluisgeld voor 52 roeden, tevens dient de ambachtskade onderhouden te
worden. Betaald met een penningbrief van f 600.
Nr. 198 folio 169 d.d. 27-10-1624.
Jacob Cornelisz. en Marretgen Dircxdr. echtgenoten beiden gezond van lichaam en geest, maken hun
testament. Zij beroepen alle voorgaande testamenten en uiterste willen. Zij benoemen de
langstlevende van hun beiden in de goederen van de eerststervende. Indien de langstlevende niet
hertrouwt, zal de boedel portie portiegewijs verdeeld worden onder de erfgenamen. Bij hertrouwen
van de langstlevende zullen de erfgenamen van de eerstoverledene in eigendom krijgen een
boomgaardje of tuintje, gelegen binnen de stad Vlaardingen bij het kwakelbruggetje, belend ten W: de
Biersloot, ten O: Jan Jacobsz. Hoochstat, ten Z: Jan Cornelisz. snijder met zijn boomgaard en ten N:
het gangpad bij het kwakelbruggetje. Niet belast.
Nr. 199 folio 170 d.d. 04-10-1624.
Rusgen Ariensdr. weduwe Cornelis Cornelisz. Stelman geassisteerd met Huijch Ariensz. Coppert haar
broeder heeft uitgekocht haar 4 kinderen verwekt bij de voorn. Cornelis Stelman, gedaan tegen Dirck
Ariensz. en Joris Ariensz. schuitvoerder van ’s-Gravenzande als voogden van de weeskinderen ten
overstaan van Joris Nieupoort als schout, Rembrant Jansz. en Arijen Dircxz. Moster als schepenen
van Zouteveen. De 4 weeskinderen zijn genaamd: Cornelis Cornelisz. oudste zoon oud ten tijde van
de uitkoop op 30-07-1624 zeventien jaar, Thoentgen 15 jaar, Arijen 10 jaar en Arijaentgen 7 jaar. De
kleding van de vader zal komen op de kinderen. De weduwe zal haar kinderen onderhouden in
alimentatie van kost en kleding, naar school zenden volgens haar vermogen. Zij zal eveneens de
kinderen een uitzet geven bij huwelijk en een bruidstuk van f 6 carolus, daarnaast belooft zij haar
kinderen tezamen de somme van f 240 carolus. De weduwe zal de boedel verder bezitten.
Nr. 200 folio 172 d.d. 31-01-1625.
Willem Sijmonsz. is schuldig aan Neeltgen Alewijnsdr. weduwe Cornelis Meesz. ’t Manneken uijten
Maen de schoonmoeder van de comparant, de somme van f 6.850 carolus van 40 groten Vlaams. Hij
dient contant te betalen de somme van f 3.500 en de rest op renten. De schuld is ontstaan uit de koop
van de woning en landen van zijn schoonmoeder, te weten; huis, bargen, schuren, poting en planting
met 10 morgen patrimoniaal eigen land, gelegen in 2 weren gemeen met 7 morgen land toekomende
Pieter Jansz. landmeter te Delft, strekkende en belend zo het gemeen ligt van de Zwet tot in de
Slinksloot, belend ten O: de Heilige Geestlanden van Delft en ten W: het Gemene Land. Nog de
toegift van 21 morgen bruikwaar.
Kanttekening: De woning is getaxeerd op f 5.000 waarvan de koper gekort heeft f 600 van wegen zijn
vaders erfenis.
Nr. 201 folio 173 d.d. 31-01-1625.
Neeltgen Alewijnsdr. weduwe Cornelis Meesz. ’t Manneken uijten Maen geassisteerd door Mees
Cornelisz. haar oudste zoon en gekozen voogd, ook met advies van al haar kinderen en zwagers
(=schoonzonen) als erfgenamen van Cornelis Meesz., heeft verkocht aan Willem Sijmonsz.
schoonzoon van de verkoopster, een woning en landen waarop Cornelis Meesz. is overleden, te
weten; huis, bargen, schuren, poting en planting met 10 morgen patrimoniaal land, gelegen in 2 weren
gemeen met 7 morgen land toekomende Pieter Jansz. landmeter te Delft, strekkende en belend zo

het gemeen ligt van de Zwet af tot de Slinksloot toe, belend ten O: de Heilige Geestlanden van Delft
en ten W: het Gemene Land. Nog met de toegift van 21 morgen bruikwaar. De woning en landen zijn
belast met de navolgende renten die Willem Sijmonsz. tot zijn last neemt, te weten; een rente van f 710-00 per jaar toekomende de erfgenamen van Pieter Pietersz. van der Burch te Schiedam, nog een
rente van f 6 per jaar toekomende dezelve erfgenamen van Pieter van der Burch, nog een rente van f
12 per jaar toekomende Jacob van Cleeff te Schiedam, nog f 18 per jaar toekomende de weduwe van
Jan Doesz. te Schiedam, nog f 9 per jaar toekomende Annetgen Dircxdr. te Delft, nog een rente van f
50 carolus per jaar toekomende de erfgenamen van juffrouw Anna van Duijvenvoorde, nog een van f
9 per jaar toekomende de Armen te Monster, nog een van f 10-17½-00 per jaar toekomende meester
Cornelis Duijst in Den Haag, nog een van f 16 per jaar waarvan de hoofdsom niet meer is dan f 200
toekomende de erfgenamen van Cornelis Maertsz. te Delft.
Nr. 202 folio 174 d.d. 25-04-1625.
Jan Willemsz. jonggezel uit Kethel geassisteerd door Louris Gerritsz. zijn stiefvader bekent schuldig te
zijn door overwijzing en assignatie van Willem Sijmonsz. aan Neeltgen Aelwijnsdr. weduwe Cornelis
Meesz. ’t Manneken uijt de Maen, schoonmoeder van Willem Sijmonsz., de somme van f 7.765 van
40 groten Vlaams en waarvan hij f 4.415 contant zal betalen en de rest op rente, spruitende uit de
koop van een woning en landen die Willem Sijmonsz. onlangs van zijn schoonmoeder had gekocht, te
weten; huis, bargen, schuren, poting en planting met 10 morgen patrimoniaal eigen land, gelegen in 2
weren gemeen met 7 morgen land toekomende Pieter Jansz. landmeter te Delft, strekkende en
belend zo het gemeen ligt in het geheel van de Zwet af tot in de Slinksloot, belend ten O: de Heilige
Geestlanden van Delft en ten W: het Gemene land. Nog met de toegift van 21 morgen bruikwaar.
Nr. 203 folio 175 d.d. 25-04-1625.
Willem Sijmonsz. wonende in de Duifpolder heeft verkocht aan Jan Willemsz. uit Kethel een woning
en landen welke Willem Sijmonsz. onlangs gekocht had van de weduwe en kinderen van Cornelis
Meesz. ’t Manneken uijten Maen, zijn overleden schoonvader, te weten; een huis, bargen, schuren,
poting en planting met 10 morgen patrimoniaal eigen land, gelegen in 2 weren gemeen met 7 morgen
land toekomende Pieter Jansz. landmeter te Delft. Strekkende en belend zo het gemeen ligt in het
geheel van de Zwet af tot de Slinksloot, belend ten O: de Heilige Geestlanden van Delft en ten W: het
Gemene Land. Nog met de toegift van 21 morgen bruikwaar. De woning en landen zijn belast met
diverse renten welke Jan Willemsz. tot zijn last neemt, te weten: een rente van f 7-10-00 per jaar
toekomende de erfgenamen van Pieter Pietersz. van der Burch te Schiedam, een rente van f 6 per
jaar toekomende dezelfde erfgenamen van Pieter van der Burch, een rente van f 12 per jaar
toekomende Jacob van Cleef te Schiedam, een rente van f 18 per jaar toekomende de weduwe van
Jan Doesz. te Schiedam, een rente van f 9 toekomende Annetgen Dircxdr. te Delft, een rente van f 50
per jaar toekomende de erfgenamen van juffrouw Anna van Duijvenvoorde, een rente van f 9 per jaar
toekomende de Armen van Monster, een rente van f 10-17½-00 per jaar toekomende meester
Cornelis Duijst in Den Haag en een rente van f 16 per jaar waarvan de hoofdsom niet meer is dan f
200 toekomende de erfgenamen van Cornelis Maertsz. te Delft.
Nr. 204 folio 176 d.d. 09-05-1625.
Arijen Ariensz. jonge Arij Maet wonende aan de Oudendijk bij Vlaardingen heeft verkocht aan Mr. Jan
Pietersz. tafelhouder van lening te Vlaardingen, zijn huis, erf en boomgaard in Zouteveen aan de
Oudendijk waarin hij tegenwoordig woont, belend ten N: de boomgaard van Frans Dircxz. en Joris
Pietersz., ten Z: Loentgen Huijgendr. weduwe Huijbrecht Ariensz. schuitvoerder, strekkende voor van
de Oudendijk tot achter in de ambachtswatering. Het huis, erf en boomgaard is verkocht na klokgeslag
op 4 zondagen volgens het biljet hierna gesteld:
Arijen Ariensz. alias Arij Maet zeevarende man wonende in de jurisdictie van Zouteveen heeft
verkocht aan Mr. Jan Pietersz. tafelhouder van lening te Vlaardingen, een huis, erf en boomgaard,
gelegen in de vrijheid van Vlaardingen in de heerlijkheid van Zouteveen, belend ten N: de boomgaard
van Frans Dircxz. Bogaert en ten Z: Leuntgen Huijgendr. weduwe, strekkende voor van de weg tot
achter aan de watering. Prijs f 550 carolus gereed geld. De verkoper en zijn huisvrouw zullen in het
huis mogen blijven wonen met een klein stukje van de voorn. boomgaard voor de tijd van 6 jaren, mits
betalende f 16 carolus per jaar.
Nr. 205 folio 180 d.d. 06-06-1625.
Opgave van de landen nagelaten door juffrouw Clara van Spaerwoude die weduwe was van Mr. Arent
van der Meer, in leven hoogheemraad van Delfland en secretaris van Delft, welke ten eeuwige dagen
subject dienen te blijven tot betaling van haar jaarlijkse legaten volgens haar testament verleden op
04-08-1615.
Zes morgen land in Zouteveen, belend ten Z: de Zwet, ten N: de Slinksloot, van ouds ten O: Willem
Heijndricxz. en ten W: Leendert Ariensz. Bruikers van dit land zijn Arijen Ariensz. van Rijn voor 4
morgen en Willem Jansz. Thou voor 2 morgen. Drie en een half morgen land in Zouteveen, belend ten

N: de Zouteveenseweg, ten Z: de Zwet, van ouds ten W: Heijndrick Cornelisz. met bruikwaar en Arijen
Burgertsz. eigenaar en ten O: Willem Heijndricxz. voorn. Een losrente van f 6 per jaar verschijnende 3
december, losbaar de penning 16, geconstitueerd door Pieter Jansz. op de Zouteveen en
gehijpothekeerd op 6 morgen in Zouteveen, belend ten W: de weg, ten Z: de boedel van Anthonis
Gillisz., ten O: de Keen en ten N: Arijs Cornelisz. De brief is van 03-12-1555 welke nu betaald wordt
door Nicolaes van Zanten zoon van zaliger Willem van Santen als possesseur van de hijpotheek.
Nr. 206 folio 181 d.d. 20-06-1625.
Jan Claesz. van Lijn rentmeester uit naam van de kinderen van jonkheer Dirck van der Nath zaliger,
levert over aan Adrijaen Dircxz. Vermeer secretaris van Zouteveen de specificatie van de navolgende
renten nagelaten door wijlen de heer Mr. Frederick Brunt en bij zijn testament, verleden voor notaris
Pieter van Cappelle op 17-6-1615 aan de voorn. van der Nath en jufrouw Cornelia van der Nath zijn
zuster, nagelaten en aanbedeeld.
Een rente van f 50 per jaar te lossen met f 800 en verleden door Jan Adrijaensz. buurman op
Zouteveen op 18-02-1598 tbv. Mr. Frederick Brunt Reijniersz., gehijpothekeerd op 16 morgen eigen
land gemeen in 28 morgen waarvan 12 morgen toekomt het Weeshuis van Delft, gelegen aan 5 weren
waarop zijn huis, schuur, barg en geboomte staat. Vier weren zijn belend ten O: Leendert Cornelisz.,
ten Z: de Zwet, ten W: de kade en ten N: de Slinksloot, groot tezamen 21 morgen. Nog een weer land
strekkende uit de Zwet tot in de Slinksloot, belend ten O: jonge Arijen smid en ten W: Leendert
Ariensz. Wittebol en Arijen Burgertsz., groot 7 morgen.
Nr. 207 folio 181v. d.d. 20-06-1625.
Op de secretarie wordt overgeleverd om te laten registreren uit naam van de voogden van het
weeskind en Agatha van der Does als fideï commissaire erfgenamen:
In Zouteveen heeft Maria Fijcken, nagelaten weeskind van Dirck Fijck van Hove uit krachte van het
testament van de voorn. Fijck, verleden op 20-06-1615 voor notaris Claes Pietersz. Block:
Drie morgen 4 roeden land bij de Kapelle waarvan bruiker is Aelbrecht Jansz., belend ten W: Dirck
van der Wijelle, ten O: de Zouteveenseweg, ten N: Arijaen Dircxz. Moster cum socius en ten Z: de
Gaaweg. Deze partij is gekomen uit de boedel van juffrouw Russent Michielsdr. die weduwe was van
Mr. Jan van Leijst dokter in de medicijnen, welke bij haar testament op 26-06-1545 voor notaris
Lambert Willemsz. priester te Delft verleden, heeft verklaard dat al haar goederen die haar
erfgenamen (waarvan mede waren juffrouw Machtelt Doe Michielsdr. moeder van de voorn. Dirck
Fijck van Hove en juffrouw Haesgen Does zijn meu) erven zouden en van haar broeder Doe
Michielsz. voorn. in rechte lijn van de een op de ander, maar geenzins aan de testateurs zuster en
broeder van hun moeder Volcken, gewonnen bij Adrijaen Claesz.
Nr. 208 folio 182 d.d. 07-07-1625.
Ter secretarie is overhandigd een akte om te bekeren als volgt:
In Zouteveen heeft Erckeraert van Lodesteijn de helft in 2 morgen 2 hond land, belend ten O: ’sherenweg, ten Z: de erfgenamen van Dirck Fijck van Hove, ten W: de erfgenamen van Maertgen van
der Wijelle en ten N: de Slinksloot. De wederhelft komt toe Jacob Claesz. Duijn baljuw van Schieland,
dewelke die wederhelft verkocht heeft.
Adrijaen Claesz. Muijt heeft de helft in een losrente van f 12 per jaar op Jacob Jansz. in de Zouteveen,
verleden op 17-06-1546 en gehijpothekeerd op 5 morgen 5 hond 38 roeden land in St. Maartensrecht.
De wederhelft komt toe de weeskinderen van Claes Gregoriusz. verwekt bij Annetge Claes.
De 2 voorn. partijen zijn gekomen uit de boedel van juffrouw Russent Michielsdr. weduwe Mr. Jan
Zeijst dokter in de medicijnen, welke bij testament verleden op 26-06-1545 voor notaris Lambert
Willemsz. priester te Delft, verklaard had dat alle goederen die haar erfgenamen, namelijk: Mr. Michiel
Doensz., Dieuwertgen Doensdr., Haesgen Doensdr. en Machtelt Doensdr., erven zouden en vererven
in haar rechte lijn en van haar broeder Doe Michielsz., vader van de voorsz. 4 geïnstitueerde
erfgenamen, altijd in rechte lijn zullen besterven aan haar rechte lijn, van de een op de ander.
Nr. 209 folio 183 d.d. 10-07-1625.
Op de secretarie is een akte overhandigd om te laten registreren t.v.v. Jan Maertensz. Hogenhouck te
Noordwijk een kindskind van Zasbout Cornelisz.
Sasbout Cornelisz. overleden te Delft, had o.a. gedisponeerd bij testament verleden met Marretgen
Michiels zijn huisvrouw voor notaris Jan Bom op 17-04-1579, als volgt:
Nog is het de voorsz. comparants uiterste wil dat in alle gevallen, hetzij van mijn voorkinderen of ons
beiden nakinderen, van de goederen die wij achterlaten zullen, zullen erven en hebben de eigendom
van de ene helft van dien in plaats van hunlieder legitime portie en de andere helft van de goederen
zullen erven op hunlieder kinderen en kindskinderen, indien zij die zullen achtelaten.
Sasbout Cornelisz. heeft onder andere nagelaten een losrente op Adrijen Willemsz. Holij van f 42 per
jaar (kanttekening: is een oude rente).
Nr. 210 folio 184 d.d. 14-08-1625.

Cornelis Foppen onze buurman is schuldig aan de gemene acht Westsluizen van Delfland, een
losrente van f 22-10-0 per jaar. Hij verbindt hieraan 6 morgen eigen land gelegen in 9 morgen met
huis, schuur en bargen, strekkende van de Zouteveenseweg westwaarts tot in de brede vaart van
Vlaardingen, belend ten N: de Molensloot en ten Z: Dirck Pietersz. van der Vliet.
Nr. 211 folio 185 d.d. 14-08-1625.
Lenaert Jansz. Langentlaen ambachts bewaarder van Maasland, Adriaen Crijnsz. van der Burch
ambachts bewaarder van Vlaardingensluis en Gabriel Dircxz. van der Houve ambachts bewaarder
van Schipluiden, met procuratie van Dirck Lenaertsz. Bogart ambachts bewaarder van Monster,
Willem Jansz. Outshooren ambachts bewaarder van Wateringen, Adriaen Jansz. ambachts
bewaarder van Voorburg, Adriaen Claesz. ambachts bewaarder van Naaldwijk en Crijn Jacobsz. van
Noort ambachts bewaarder van Rijswijk, de procuratie verleden op 25-06-1625 voor notaris Adriaen
van Kerchove, hebben opgedragen aan Cornelis Foppen onze buurman 9 hond land, gelegen in zijn
woning zoals de bruikers van dezelfde woning het land altijd buiten memorie van het Gemene Land
van de 8 Westsluizen in Delfland gehuurd en gebruikt hebben gehad. Betaald met een rentebrief van f
22-10-00 per jaar.
Nr. 212 folio 186 d.d. niet gedateerd.
De erfgenamen van Engelbrecht Adrijaensz. van der Meer brengen aan in conformite van de
plakkaten op de verbonden goederen. Deze partij die volgens zijn testament waarvan volgens
opschrift verleden is voor notaris Uijtenbroeck van dato 17-11-1623:
Een losrentebrief op Claes Heijmansz. nu Dirck Meesz. zijn nazaat op de Zouteveen van f 12 per jaar,
verleden in het jaar 1564 en verhijpothekeerd op 12 morgen land, gemeen in 19 morgen waar
eigenaren van waren: St. Joris Gasthuis en L(ou)ris Pietersz. te Delft, gelegen in 4 weren.
Een losrente op Claes Heijmansz. nu Dirck Meesz. op de Zouteveen van f 6 per jaar, verleden in het
jaar 1583, verhijpothekeerd op 3 morgen en enige roeden land, gelegen in zijn woning in een kamp
van 4 morgen, belend ten N: de Slinksloot, ten O: zijn huisweer, ten Z: Mees Sijmonsz. en ten W: de
voorn. Dirck Meesz. zelf.
Nr. 213 folio 187 d.d. 28-11-1625.
Jan Jorisz. voor zichzelf en Pieter Vrancken vervangende Joost Jansz. van der Wel, tezamen
voogden van Marretgen Joris en Jacomijntgen Joris, dochters van Joris Pietersz. hun overleden
vader, hebben verkocht aan Jacob Burgertsz. gehuwd met Neeltgen Joris, eveneens een dochter van
Joris Pietersz., een huis en erf met poting en planting, staande bij de Vlaardingse korenmolen aan de
Oudendijk, belend ten N: de weduwe van Arijen Pietersz. Rechtop en ten Z: Cornelis Pietersz.
Berchman, strekkende voor van de Oudendijk tot achter aan Cornelis Pietersz. Berchman en
Maertgen Ariens boomgaard toe. Nog de gerechte helft van een klein boomgaardje, gelegen een klein
beetje ten noorden van het voorn. huis en waarvan de weduwe de helft toekomt, de kinderen en
erfgenamen van Maertgen Sijmonsdr. in leven huisvrouw van de voorn. Joris Pietersz., Willem
Bouwensz. gehuwd met Arijaetgen Jorisdr. mede een dochter van de voorn. Maertgen Sijmons, voor
zichzelf, Cornelis Jorijsz. mede voor zichzelf en vervangende Sijmon Jorisz. den Elsen, welken
bekenden in die kwaliteit de voorn. wederhelft van het boomgaardje aan Jacob Burgertsz. verkocht te
hebben. Het boomgaardje is belend ten O: de Oudendijk, ten W: Frans Bogaert, ten N: Pieter Ariensz.
Plaet met zijn erf en ten Z: Mr. Jan Pietersz. lommert. Het huis en boomgaard zijn niet belast. Prijs f
568 waarvan f 400 contant.
Nr. 214 folio 188 d.d. 20-03-1626.
Willem Jansz. Thou onze buurman met procuratie van Mr. Baerthout van der Meer van Berendrecht
advocaat Hof van Holland, de procuratie verleden in Den Haag voor notaris Cornelis Vosmer op 5-31626, heeft overgedragen aan Mr. Franck van der Meer van Berendrecht mede advocaat zijn broeder,
3 morgen land van ouds gemeen in een kamp van 11 morgen en een kamp van 12 morgen, belend
ten Z: de Zwet, ten N: de oude Slinksloot, ten O: Roel Claesz. erfgenamen en ten W: de brede Geer.
Het land wordt tegenwoordig gebruikt door Vries Jansz. Vrij land en niet belast. Prijs f 900 contant
geld.
Nr. 215 folio 188v. d.d. 17-04-1626.
Pieter Claesz. Vercroft tegenwoordig wonende te Vlaardingen heeft verkocht aan Arent Cornelisz.
Stam 8 hond en 26 roeden land, belend ten Z: de Zwet, ten N: Gerrit Cornelisz. in Papsou met eigen,
ten W: het Weeshuis van Delft en ten O: Jacob Pietersz. Lap. Niet belast. Prijs f 600 carolus en een
rosennobel tot speldegeld.
Nr. 216 folio 189 d.d. anno 1626.
Marretgen Hillebrantsdr. weduwe Dirck Meesz. geassisteerd door Pieter Hillebrantsz. haar broeder en
Arent Jacobsz. haar zwager, haar gekozen voogden, heeft uitgekocht haar 3 kinderen in echt verwekt
bij de voorn. Dirck Meesz., tegen Cornelis Meesz. en Jan Meesz. omen en bloedvoogden van de
kinderen, genaamd: Lijsbet Dircxdr. oud mei toekomende 1626 tien jaar, Mees Dircxz. oud

Vrouwenlichtmis 1627 acht jaar en Lijedewijtgen Dircxdr. oud Schiedamse varkensmarkt dit jaar 5
jaar. Gedaan ten overstaan van Joris Nieupoort schout, Jan Cornelisz. en Cornelis Joppen schepenen
nopens de weeskinderen hun vaderliijke besterfenis. De weduwe belooft de weeskinderen te
onderhouden en te alimenteren tot hun 18° jaar. Zij belooft haar kinderen naar school te zenden en te
leren lezen en schrijven. Bij mondige dag zal zij uitkeren de somme van f 5.000 van 40 groten Vlaams,
ieder kind 1/3 portie op 3 Delfse markten. Bij huwelijk een bruidstuk van f 50. Van de kleding van hun
vader is gekomen f 16-05-00 wat zij aanvult tot f 100 en op intrest zal beleggen. De voorn. f 5.000 zal
versterven van het ene kind op het andere en bij overlijden van alle kinderen op de erfgenamen van
vaderszijde ab intestato. De weduwe zal daartegen behouden de gehele boedel en goederen, zo
roerende als onroerende, actien en crediten met in- en uitschulden. Bij mishouding zullen de kinderen
worden uitbesteed op de boels kosten. Zij verbindt hieraan de woning en landen als huis, bargen,
schuren en plantage met 21 morgen 96 roeden land zoals Dirck Meesz. in leven gepossideerd heeft.
Belend 12 morgen 96 roeden gemeen met nog 12 morgen toekomende het St. Joris Gasthuis te Delft,
waar de boederij opstaat, ten N: de Slinksloot, ten Z: de Zwet, ten O: Gillis Leendertsz. met bruikwaar
en ten W: de ambachtskade. De resterende 9 morgen is belend ten N: de Slinksloot, ten W: de Zwet,
ten O: Frans Sijmonsz. met eigen en bruikwaar en ten W: Willem Jansz. Thou met eigen en bruikwaar
en Arijen van Rijn mede met eigen en bruikwaar.
Nr. 217 folio 191 d.d. 17-04-1626.
Joris Jansz. is schuldig aan Annetgen Jansdr. weduwe Jan Jorisz. Quack zijn moeder, de somme van
f 3.000 carolus van 40 groten Vlaams. Hiervan heeft hij f 2.000 reeds contant betaald en de
resterende f 1.000 op f 100 per jaar. Deze schuld is spruitende uit zake van de koop van alle levende
have die Anna Jansdr. op de woning heeft, te weten; 12 koeien, een melk vaars, een geeste vaars,
een 2 jarige stier, 6 hokkelingen, 9 ooischapen met lammeren, nog een één winter “vilck”. Voorts een
schuit, wagen, ploegen, eggen en bouwgereedschap. Nog 3 bedden met enig ander imboel en
huisraad. Hij zal Anna Jansdr. ieder jaar leveren een achtendeeltje grasboter, 2 kazen en een ton
beste appelen, zo lang de lening loopt.
Nr. 218 folio 192 d.d. 08-05-1627.
Adrijaen Ariensz. bijgenaamd Arij Maet heeft tbv. Mr. Jan Pietersz. tafelhouder te Vlaardingen in
eigendom overgedragen de navolgende gespecificeerde meubele goederen waarmee Jan Pietersz.
ten volle is betaald met de somme van f 80 carolus gulden hoofdsom. De meubele goederen bestaan
uit:
Een wagenschotte kist van 5 panelen. Twee paar zwarte boxen. Een rood wolle hemd. Een vrouwen
zwart lijfje. Een hoed met een paar kousen. Een wagenschotte kist van 6 panelen. Een wagenschotte
kist van 4 panelen. Een wagenschotte kantoor of tafel. Een wagenschotte tresoor. Een wagenschot
kannebord van 10 panelen. Vier geschilderde bordjes. Een kerkstoel. Twee bedden en peluw met 4
oorkussens. Vijf dekens, 3 groene 1 witte en 1 blauwe. Een wagenschotte tresoor. Een vuurpan. Een
wagenschotte schabbeltje. Een tang, een rooster “vouthengel” en een ijzere hoegel. Een tinne platiel
met tien tinne lepels. Een koper keteltje. Een koper potje. Een wagenschotte kaasla. Een
wagenschotte koetsje. Een zwarte laken mantel. Een laken Delfse “geporstehoeijcke”. Een zwarte
laken rok met een lijfkoord. Een paar wambos of mansrokken zonder mouwen. Een kopere blaker.
Twee kopere ruggen.
Nr. 219 folio 193 d.d. 27-08-1627.
Gillis Leendertsz. onze inwonende buurman is schuldig aan Katrijna Korssendr. zijn comparants
moeder, een losrente van f 30 carolus per jaar gedurende de tijd dat Katrijna in leven is. Indien zij
komt te overlijden zal de comparant de hoofdsom van f 600 direct moeten voldoen tbv. de gerechte
erfgenamen. Hij verbindt hieraan 3 morgen eigen land, belend ten N: de Gatweg, ten Z: de Zwet, ten
O: Claes Vermeer en ten W: Willem Jansz. Thou met bruikwaar.
Kanttekening: Op 29-04-1671 is door de secretaris geëxhibeerd de originele rentebrief zijnde
doorsneden en zonder zegel.
Nr. 220 folio 194 d.d. 27-08-1627.
Katrijna Korsdr. weduwe Leendert Cornelisz. geassisteerd door Arijen Arijensz. van Rijn haar gekozen
voogd heeft verkocht aan Gillis Leendertsz. haar zoon, 3 morgen land, belend ten N: de Gatweg, ten
Z: de Zwet, ten O: Claes Vermeer en ten W: Willem Jansz. Thou met bruikwaar. Niet belast. Betaald
met een rentebrief van f 600 hoofdgeld.
Nr. 221 folio 195 d.d. niet gedateerd.
Willem Jansz. Thou nazaat van Leendert Ariensz. Wittebol ter ene zijde en Aelbrecht Jansz. nazaat
van Burgert Pietersz. ter andere zijde, zijn verdragen en geaccordeerd ter zake van het gebruik en
onderhoud van de laan die zij comparanten in gezamelijke eigendom toebehoren. Welke laan door
Pieter Burgertsz. voorzaat van Burgert Pietersz. van de kerk van Vlaardingen gekocht is volgens de
oude opdrachtbrieven van 12-03-1564 en bij uitkoop op 01-04-1566 tussen de voorn. Wittebol en zijn

huisvrouw Neeltgen Jansdr. welke weduwe was van de voorn. Pieter Burgertsz. ter ene zijde en de
voorn. Burgert Pietersz. en Jan Pietersz. zijn broeder, tezamen erfgenamen van Pieter Burgertsz. ter
andere zijde, elke partij voor de helft eigenaar is gebleven. Willem Jansz. Thou is gebleken dat
Burgert Pietersz. bij accoord met zijn broeder Jan Pietersz. alleen eigenaar is geworden van de helft
van de laan. Zij zijn in de minne geschikt, te weten: Dat men van de Slinksloot af tot de
Zouteveenseweg zal schieten een sloot tussen de laan en het land van Willem Jansz. Thou, 7 voeten
breed en aan beiden zijden evenveel land verliezende. Het uitgedolven land zal op de laan worden
gebracht.
Nr. 222 folio 196 d.d. 02-06-1628.
Kors Jacobsz. en Marretgen Dircxdr. gehuwde lieden wonende tegenwoordig te Vlaardingen, beiden
gezond van geest en lichaam, maken hun testament. Zij benoemen elkaar als erfgenaam. De
erfgenamen van de eerststervende zullen moeten uitreiken aan Arijaentgen Jansdr. dochter van Jan
Rietdijck, een legaat tot een nieuwe rok of f 12 aan geld en de erfgenamen van de langstlevende na
het overlijden van de langstlevende aan Arijaentgen Jansdr. een legaat van f 25. Indien de
langstlevende komt te hertrouwen zullen de erfgenamen van de eerststervende in eigendom
ontvangen een boomgaardje of tuintje, gelegen binnen de stad Vlaardingen bij het quakelbruggetje,
belend ten W: de Biersloot, ten O: Jan Jacobsz. Hoochstat, ten Z: Jan Cornelisz. snijder met zijn
boomgaard en ten N: het gangpad bij het quakelbruggetje. Niet belast.
Nr. 223 folio 198 d.d. 09-05-1628.
Compareerde voor schepenen van Zouteveen en Vlaardinger-ambacht Arent Cornelisz. Stam van
Leeuwen, Cornelis Stam zijn zoon en Gerrit Dircxz. Vechter, die bekennen schuldig te zijn aan de
gemene erfgenamen van Vrijes Jansz., in leven gewoond hebbende op de Zouteveen, de somme van
f 7.000 carolus van 40 groten Vlaams. Hiervan beloven zij contant te betalen f 4.500 en de rest op 2
termijnen. Dit is spruitende uit de koop van de woning en landen van de voorn. Vries Jansz., te weten;
huis, bargen, schuren en plantage voor eigen, staande tussen de Zwetheul en de Zouteveense
Kapelle, mitsgaders nog 4 kampen eigen land gelegen in Vlaardinger-ambacht, namelijk een kamp
genaamd het Vogelkens Lant gemeen gelegen met 1½ morgen toekomende de Heilige Geest van
Vlaardingen, strekkende zo het gemeen is gelegen van de Holierhoekseweg af noordwaarts op tot de
Zwet toe, belend ten W: Jacob Pietersz. en Jan Jansz. Opmeer met eigen en ten O: de erfgenamen
zelf met de verdere verkochte landen. Nog 2 kampen eigen land bezijden de anderen gelegen aan de
oostzijde van het Vogelkens Lant, strekkende van de Holierhoekseweg af noordwaarts op het ene
kamp tot de Zwet toe en het andere kamp tot Frans Sijmonsz. land toe, belend ten W: het voorn.
Vogelkens Lant en ten O: Jacob Pietersz. en Frans Sijmonsz. Nog een kamp eigen land genaamd De
Hoeff, strekkende en belend ten N: de Heilige Geest van Vlaardingen en Adrijaen Cornelisz. van der
Burch, ten Z: Gerrit Dircxz. Vechter, ten W: Govert Pietersz. Cnoll tot Delft met eigen en ten Z:
Cornelis den Dans in Kethel met bruikwaar. Ter vezekering wordt de voorn. boederij en landen
verbonden.
Nr. 224 folio 198v. d.d. 19-05-1628.
Compareerde voor schepenen van Zouteveen en Vlaardinger-ambacht Jan Jacobsz. schuitvoerder
voor zichzelf en als voogd van het weeskind van Marretgen Jacobs en het weeskind van Heijn
Jacobsz., mitsgaders het weeskind van Neeltgen Jacobs en nog als voogd van de 3 weeskinderen
van Nijesgen Jacobs, als daartoe geauthoriseerd door het gerecht van Maasland, Cornelis Ariensz.
voerman op Maassluis gehuwd met Leentgen Jacobs, Jasper Crijnen timmerman voor zichzelf en als
oom en voogd van Annetgen Willems weeskind van Annetgen Crijnen, Gerrit Arijensz. timmerman op
Maassluis gehuwd met Nijesgen Crijnen, Jan Pietersz. visser op Maassluis en in deze vervangende
Heijn Pietersz. zijn broeder, tegenwoordig op zee zijnde, Mr. Willem schoolmeester in de Zouteveense
Kapelle gehuwd met Annetgen Pietersdr. en Jan Jacobsz. in Zuid-Maasland gehuwd met Marretgen
Pieters, allen tezamen erfgenamen van Vries Jansz., in leven gewoond hebbende op de Zouteveen.
Zij hebben verkocht aan Arent Cornelis Stam van Leeuwen, Cornelis Arentsz. Stam zijn zoon en Gerrit
Dircxz. Vechter, de boerderij en landen door Vries Jansz. nagelaten. Te weten: huis, bargen, schuren
en plantage in de ambacht van Zouteveen tussen de Zwet en de Zouteveense kapelle, mitsgaders 4
kampen eigen land in Vlaardinger-ambacht, mits toegevende de actie van bruiklanden tot dezelve
woning behorende. Een kamp eigen genaamd het Vogelkens Lant gemeen met 1½ morgen
toekomende de Heilige Geest van Vlaardingen, strekkende zo het gemeen ligt van de
Holierhoekseweg af noordwaarts op tot de Zwet toe, belend ten W: Jacob Pietersz. en Jan Jansz.
Opmeer met eigen en ten O: de voorn. erfgenamen van Vrijes Jansz. met de volgende landen. Nog 2
kampen eigen land bezijden de anderen gelegen ten oosten van het Vogelkens Lant, strekkende van
de Holierhoekseweg noordwaarts op het ene kamp tot de Zwet toe en het andere kamp tot Frans
Sijmonsz. land toe, belend ten W: het voorn. Vogelkens Lant en ten O: Frans Sijmonsz. Nog een
kamp eigen land genaamd De Hoeff, belend ten N: de Heilige Geest van Vlaardingen en Arijen

Cornelisz. van der Burch, ten Z: Gerrit Dircxz. Vechter, ten W: Govert Pietersz. Cnoll te Delft met
eigen en ten O: de erfgenamen van Cornelis den Dans. De kopers nemen de navolgende renten en
hoofdsom tot hun last, te weten: Een opstal van 19 st. per jaar toekomende de kerk van Vlaardingen.
Item f 750 hoofdgeld toekomende Pieter Claesz. Vercroft te Vlaardingen met f 16 verlopen renten.
Nog f 1.199 toekomende de erfgenamen van Jan Dircxz. van Keulen te Schiedam. Nog £ 16 groten
Vlaams hoofdgeld met 1 jaar verlopen renten toekomende Machtelt Ariens in het Bagijnhof te Delft.
Nog 2 x £ 16 Vlaams hoofdgeld met 1 jaar verlopen renten toekomende Marretgen Gerrits Camerling
te Delft. Nog £ 8 Vlaams hoofdgeld met 1 jaar verlopen renten toekomende het Gemene Land. Nog f
74-15-00 toekomende de Heilige Geest van Vlaardingen over verlopen landpachten. Nog f 33
toekomende Franck van der Meer in Den Haag over verlopen landpachten. Nog £ 20 Vlaams
hoofdgeld met 4 jaar verlopen renten toekomende Pietertgen Cornelis in de Isserman te Delft. Nog £
16 Vlaams hoofdgeld met 4 jaar verlopen renten toekomende Abraham Michielsz. van Walgen te
Rotterdam. Nog f 700 hoofdgeld met f 106 aan verlopen intresten toekomende Louris Ariensz. van der
Houve te Vlaardingen volgens obligatie daarvan zijnde. Nog enige andere lopende schulden door de
comparanten als kopers aangewezen te betalen volgens zekere rekeningen die Arent Cornelisz. van
de erfgenamen voor zijn last zal nemen.
Nr. 225 folio 200v. d.d. 31-07-1628.
Marretgen Crijnnendr. weduwe Jacob Ariensz. de Seeu in leven schout van Vlaardinger-ambacht
geassisteerd door Pieter Blaessen haar gekozen voogd voor de ene helft en Pieter Blaesz. gehuwd
met Annetgen Jacobs Seeudochter en ook mede als oom en voogd van de nagelaten weeskinderen
van Arien Jacobsz. Seeuw, in die kwaliteit erfgenamen van Jacob Ariensz. Zeeuw, tezamen voor de
andere helft. Zij zijn geaccordeerd en hebben overgedragen aan Arijen Arijensz. Moeijman 5 morgen
2 hond land op de Oostveen, belend ten O: het Oude Manhuis land van Schiedam en ten W: Leendert
Jorisz. met eigen, strekkende van de Zouteveenseweg af noordwaarts op tot Leendert Korsz. eigen
land toe. Niet belast.
Nr. 226 folio 201 d.d. 31-07-1628.
Marretgen Crijnendr. weduwe Jacob Ariensz. de Seeu in leven schout van Vlaardinger-ambacht
geassisteerd door Pieter Lenertsz. haar gekozen voogd voor de ene helft en Pieter Blaesz. gehuwd
met Annitgen Jacobs Zeeuwendochter en ook mede als voogd en oom van de nagelaten
weeskinderen van Arijen Jacobsz. Zeeuw, in die kwaliteit erfgenamen van Jacob Ariensz. Zeeuw,
tezamen voor de andere helft. Zij hebben getransporteerd aan Isbrant Willemsz. 3 morgen 2 hond
land, gelegen aan 2 tien honden bezijden elkaar op de Oostveen. Strekkende van de Oostveenseweg
af zuidwaarts op tot de Zwet toe, belend ten O: Pieter Ariensz. Troetgen met bruikwaar en ten W:
Claes Ghijsz. met bruikwaar. Niet belast. Ter waarborg is overgeleverd een copie authentiek uit de
brief van decreet van het Hof van Holland waaruit blijkt dat Jacob Ariensz. Seeu het voorn. land met
ander land heeft gekocht in dato 01-10-1613, aangezien de originele brief is geleverd aan Arijen
Arijensz. Moeijman welke eveneens land van Jacob Ariensz. de Seeu heeft gekocht.
Nr. 227 folio 201v. d.d. 01-09-1628.
Cornelis Borgertsz. wonende in de ambacht van Kethel is schuldig aan Niclaes Daemen voor de ene
helft en Daen Isaacsz. van der Graft voor de andere helft, tezamen de somme van f 2.11-11-00 van
40 groten Vlaams. Hiervan belooft hij contant te betalen f 1.000 en de rest op termijnen. Dit is
spruitende uit de koop van 5 morgen 1 hond 68 roeden land, gemeten door Jan Pietersz. Douw
gezworen landmeter op 22-02-1626, gelegen in 3 kampen ten einde de anderen, belend ten W: Jan
Jansz. de Jonge met bruikwaar, ten O: Leendert Jorisz. in Vokkestaart met eigen, ten N: de
Tanthofskade en ten Z: Claes Ghijsz. met bruikwaar. Het voorn. gekochte land wordt hieraan
verbonden.
Kanttekening: Arent Jansz. de Jonge als eigenaar van de hijpotheek exhibeerde de orginele brief
zijnde doorsneden en afgelost.
Nr. 228 folio 202 d.d. 01-09-1628.
Cornelis Damen van der Graft raad en vroedschap van Delft, Adrijaen Maertensz. Hogenhoock
gehuwd met Machtelt Damen van der Graft, Dirck van Bleijswijck raad en gecommitteerde van de
Staten van Holland gehuwd met Lijsbet Damen van der Graft, Lenert van Bleijswijck gehuwd met
Marija Damen van der Graft mitsgaders Heijnderick van Groenewegen gehuwd met Aeltgen Damen
van der Graft, tezamen erfgenamen benevens Niclaes Damen van der Graft van wijlen Daem
Daemsz. alias Daem Isaacsz. van der Graft, de procuratie verleden voor notaris Heijn Vockestaert te
Delft op 28-8-1628, hebben verkocht aan Cornelis Borgertsz. landman wonende in de ambacht Kethel
5 morgen 1 hond 68 roeden land, gemeten door Jan Pietersz. Dou gezworen landmeter op 22-091626, gelegen in 3 kampen ten einde de anderen, belend ten W: Jan Jansz. de Jonge schepen van
Zouteveen met bruikwaar, ten O: Leendert Jorisz. in Vokkestaart met eigen, ten N: de Tanthofskade

en ten Z: Claes Ghijsz. met bruikwaar. Niet belast. Ter waarborg worden alle oude brieven
overgeleverd. Betaald met een penningbrief van f 2.111-10-00.
Nr. 229 folio 203 d.d. 25-05-1629.
Adrijaen Ariensz. gerechtsbode van Zouteveen met procuratie van Lijdiwina Muijs weduwe Jacob
Paerts in leven schepen van Leiden, welke was geassisteerd door Cornelis Dircxz. Grotelande notaris,
de procuratie verleden voor de voorn. notaris Grotelande te Leiderdorp op 12-05-1629, heeft
getransporteerd aan Arent Cornelisz. Stam en Pieter Pouwelsz. bij de Kapelle 3 morgen 4 hond 50
roeden land, gemeen gelegen in een weer met anderen, gelegen zoals het door hun laatst gebruikt is,
belend in het geheel zo het gemeen ligt, ten O: Pieter Jansz. Verhouck landmeter te Delft en Mr.
Franck van der Meer advocaat Hof van Holland, mitsgaders hij Pieter Pouwelsz. als eigenaar en
bruiker, ten Z: een watering genaamd de Zwet, ten W: de Kapelweg en ten N: de Slinksloot. Niet
belast. Prijs f 1.400 gereed geld.
Nr. 230 folio 204 d.d. 06-07-1629.
Pieter Pouwelsz. wonende bij de Kapelle is schuldig aan Claes Pietersz. Vermeer de somme van f
1.400 spruitende uit de koop van 3 morgen land, gemeen gelegen in een partij van 9 morgen, te
weten in de tweede negende morgen van de vier 9 morgens, belend ten N: de Veenweg, ten Z: de
Zwet, ten W: Gillis Leendertsz. met eigen en ten O: de weduwe van Cornelis Jansz. den Boer met
bruikwaar.
Nr. 231 folio 204v. d.d. 06-07-1629.
Claes Pietersz. Vermeer heeft opgedragen aan Pieter Pouwelsz. bij de Kapelle 3 morgen land zulks
de comparant uit de boedel van Cornelis Arijensz. Knechgen is aanbestorven, gemeen gelegen in een
partij van 9 morgen, namelijk de 2° negende morgen van de 4 negen morgens van het westen af,
belend ten N: de Veenweg, ten Z: de Zwet, ten W: Gillis Leendertsz. met eigen en ten O: de weduwe
van Cornelis Jansz. den Boer met bruikwaar. Niet belast. Prijs f 1.400 waarvan 1/3 contant en de rest
op termijnen.
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Aelst Willem van 181
Abbesteech Barthout van 123-134
Abrahamsz. Cornelis 22-27-36
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Cornelis – Knechgen 20-24-26-29-30-80-81-82-83-100-120-122-135-148-150-162-163-174231
Cornelis – van der Meer 100
Cornelis – Vermeer 36
Cors 83
Lenert 205
Lenert – Cappiteijn 1-10-16-17-22-24-26-27-36-39-58
Lenert – Wittebol 14-15-16-17-29-30-34-37-38-47-55-56-59-67-70-85-88-100-101-119-120121-123-130-138-206-221
Louris 186
Louris – van der Houve 187-224
Maarten 12-13
Pieter 55-98-116-117-128-129-177
Pieter – Plaet 213

Pieter – Ruijchgen 191
Simon 179
(Vrans) 23
Willem – Bouwman 182
Willem – Fonckert 1-2-3
Arisz. Jan 1-24-26-36-39-49-51-52
Lenert 79
Assendelft Willem van 195
Bancrasz. Arien 98
Barchman Grietgen 12-13
Cornelis Pietersz. 155-156-159
Bergman Cornelis Pietersz. 213
Beest Simon Lenertsz. van der 57
Berendrecht advocaat 100
Baarthout van der Meer van 214
Vrank van der Meer van 214
Bergman Cornelis Pietersz. 213
Berckel Aalbrecht Jansz. van 160-161-162
Bieman Cornelis Jacobsz. 177
Blasiusz. Pieter 225-226
Bleijck Jan Pietersz. 122
Bleijswijck Dirk van 228
Lenert van 228
Block Claas Pietersz. 207
Blijenburch Cornelis van 60
Bock Claas Pietersz. 85
Bodegom de erfgenamen van 172-174
Boer Cornelis Jansz. (den) 144-230-231
Boeijtelaer Willem Dirksz. 177
Bogaert Frans 213
Frans Dirksz. 116-117-128-129-177-190-191-204
Bogart Dirk Lenertsz. 211
Bom 209
Jan 57
Jan Jansz. 10-24-26-119
Bon Joost Govertsz. van 117
Willem Joostensz. van 116-117-128-129
Bonefaasz. Cornelis 84
Bontebal Cors Lenertsz. 51-52
Bontekoe van den Broek Cornelis Meesz. 181
Bosch Dirk Cornelisz. 102
Bouwensz. Willem 155-156-191-213
Bouwman Willem Ariensz. 182
Braeck Bonefaas Claasz. 89-90-96-106
Gerrit Claasz. 86-89-90-96-102-106-122
Claas 122
Maritgen Gerritsdr. 122
Brasser Willem Jacobsz. 98
Bregman Pieter Pietersz. 130
Broeck Gerrit Jansz. 140-141-142-182
Broek Cornelis Meesz. Bontekoe van den 181
Brunt Mr. Frederik 36-39-58-59
Mr. Frederik Reiniersz. 206
Burch Arien Cornelisz. van der 223-224
Arien Crijnsz. van der 211
Margriete van der 97
Nicolaas Woutersz. van der 14
Pieter Pietersz. van der 15-36-39-40-58-59-114-136-137-144-146-157-158-178-180-201-203
Reier Jansz. van der 86
Willem Adamsz. van der 59

Burgersdr. Catharina 119-120-121-139
Maritgen 119-120-121-139
Burgersz. Arien 50-67-68-70-81-82-83-205-206
Jacob 34-119-120-121-124-132-138-139-155-176-213
Jan 119-120-121
Cornelis 227-228
Lenert 68
Pieter 221
Bije Grietgen Lenertsdr. de 188
Mathijs Jansz. de 169
Culenburch Margrieta van 40
Damendr. Aaltgen – van der Graft 228
Lijsbeth – van der Graft 228
Machtelt – van der Graft 228
Maria – van der Graft 228
Maritgen 55
Damensz. Claas – van der Graft 227-228
Cornelis 55
Cornelis – van der Graft 228
Danielsdr. Grietgen – du Dock 150
Claasgen – du Dock 150
Maritgen 55
Danielsz. Daniel 182
Jan – du Dock 150
Cornelis 55
Cornelis – du Dock 150
Dans Cornelis den 223-224
Dasseguij Jacob 67-70-178
Dastignij 184
Decker Cornelis Ariensz. 81-109-110-170-171-172-174
Delffgau Simon Jacobsz. van 158
Dirk Dirk Jansz. alias Rijcken 188
Dirksdr. Annitgen 36-201-203
Ariaantgen 127
Dirkgen 102
Florisgen 94-102-106
Liedewij 216
Lijsbeth 216
Maritgen 127-198-222
Neeltgen 127
Pietertgen 127
Trijntgen 127
Dirksz. Anthonis 36-58
Arent – Vogelesanck 157-158
Arien 101
Arien – Mostert 130-172-174-186-187-189-199-207
Arien – Vermeer 43-44-88-122-159-177-206
Beukel – van Santen 60
Dirk 101-130-144-146
Dirk de jonge 101-130
Dirk de oude 101
Dirk – jonge Mostert 130
Frans 117
Frans – Bogaert 116-117-128-129-177-190-191-204
Gabriel – van der Houve 211
Gerrit 181
Gerrit – Vechter 223-224
Gerrit – van der Wolf 169
Huibrecht 127
Jacob – Hoockgen 140-141-142-143

Jan 101-130
Jan – van Keulen 31-37-40-47-48-59-60-73-74-75-100-125-149-154-163-165-178-180-194195-224
Jan – Mostert 130
Joris 147
Joris – Toeijt 77
Claas 101
Claas – Mostert 130-173
Cornelis 42-45
Cornelis – Grotelande 229
Cornelis – van Rijn 101
Mees 216
Simon 181
Willem 101-130
Willem – Boeijtelaer 177
Willem – Mostert 130
Dock Grietgen Danielsdr. du 150
Jan Danielsz. du 150
Claasgen Danielsdr. du 150
Cornelis Danielsz. du 150
Dockum Grietgen Riddersdr. 189
Jacob Riddersz. 189
Cornelis Riddersz. 189
Ridder Heindriksz. 189
Does Agatha van der 207
Doesen Jan 36
Doesdr. Dieuwertgen 208
Haasgen 207-208
Machtelt – Michielsdr. 207-208
Doesz. Arent 182
Jan 201-203
Michiel 208
Dou Jan Pietersz. 227-228
Doublet Philips 85
Dussen Arien Sasboutsz. van der 80
Duijn Jacob Claasz. 148-208
Machtelt van der 65-66
Duijst Dirk Heindriksz. – van Voorhout 9
Mr. Cornelis 36
Maria 37
Duijst(en) Maritgen 59-60-73-145-146
Duijvenvoorde Anna van 36-201-203
Dijck Elisabeth van 85
Egmont Johan van 85-123-134
Elssen Cornelis Jorisz. den 191
Simon Jorisz. den 191-213
Engelsz. Lenert 41
Endt Simon Jacobsz. van der 157
Ewoutsz. Jacob – van der Velden 131-175
Florisdr. Maritgen 93-103-105
Florisz. Jan 124
Fonckert Willem Ariensz. 1-2-3
Foppensz. 41
Cornelis 95-102-106-107-108-181-210-211
Franchoijs Jan 82-83
Fransz. Jacob 51-52
Willem – van Saten 194
Frederiksz. Jan 101-130
Fijck Dirk 148
Maria 207

Fijck van Hove 207-208
Gerritsdr. Maritgen – Braeck 122
Maritgen – Camerling 224
Gerritsz. Dirk – Tou 102
Jan 23-127
Jan – Suijcker 94-95
Cornelis 182
Lenert 31-136-137-144-145-146
Lenert – van der Houve 114-158
Louris 202
Pieter 92
Gillisz. Jacob 149-154-163-165
Goes juffrouw van der 10-57
Anna van der 68-69-81
Gerard Renoij van der 67-68-70
Mr. Christiaan van der 67-70-81
Philips van der 16-17-18-19-48
Goutappel Arent Cornelisz. 91
Arien Cornelisz. 91
Jan Cornelisz. 91
Cornelis Lenertsz. 59-85-123-133-134-136-137-144-145-146
Cornelis Lenertsz. jonge 7-8-18-19-48-55-91
Pieter Lenertsz. 91
Trijntgen Cornelisdr. 91
Govertsz. Joost 6-12-13
Joost – van Bon 117
IJsbrant 120-121
IJsbrant – d”Overschie 86
Graeff Arien Claasz. van der 102
Graft Aaltgen Daansdr. van der 228
Daan Isaacsz. van der 227-228
Claas Daansz. van der 228
Cornelis Daansz. van der 228
Lijsbeth Daansdr. van der 228
Machtelt Daansdr. van der 228
Maria Daansdr. van der 228
Graswinckel Cornelis Abrahamsz. 169
Groenevelt Arien Pietersz. 92-93
Groenewegen Dirk Christiaansz. van 56
Heindrik van 228
Groenlant Arien Jansz. 150
Grotelande Cornelis Dirksz. 229
Gijsbrechtsz. Jan 169
Claas 91-151-226-227-228
G(h)ijs(sen) Antonis Heindriksz. van der 17-19-48
Haen Heindrik Huigensz. den 74-75-76
Huig Cornelisz. den 49-51-52
Ham 125
kinderen 149-154-163-165-178
Arien Jansz. 144
Arien Jansz. de oude 144-145-146
Jan 10-85
Jan Jansz. 4-5-7-15-16-17-18-21-24-26-31-36-40-47-48-55-59-78-91-123-133-134-144
Jan Jansz. jonge Jan 38-40-55-58-59-78-87-88-93-134-144-145-146-152-153-157-158
oude Jan 135
Jan Jansz. de oude Jan 114-135-136-137-146-152-153
Jannitgen Jansdr. 144-146
Cornelis Jansz. 144-146
Leentgen Jansdr. 146
Lijsbeth Jansdr. 144-146

Maritgen Jansdr. 144-145-146
Philips Jansz. 144-146
Hanneman Willem 172-174
Harmensz. Bruin – Schinckel 169-179
Heimansz. Claas 212
Heindriksdr. Jannitgen 49-51-52
Lijsbet 42-45-98
Heindriksz. Anthonis – van der G(h)ijs(sen) 17-19-48
Dirk 125-126-127-149-154-163-164-165-166-178-180
oude Dirk 56
Dirk – Duijst van Voorhout 9
Herman 53
Cornelis 122
Ridder 100
Ridder – Dockum 189
Willem 205
Herweijers Anthonis 40
Heijman Lenert Cornelisz. 147-152
Lenert Cornelisz. jonge 32-33-65-66-144
Heijnsbroeck Claas Cornelisz. 189
Hillebrantsdr. Maritgen 216
Hillebrantsz. Pieter 216
Hinderson Franchois 123-134
Hoef Gerrit Jansz. van der 114-144
Lenert Gerritsz. van der 114
Hogenhouck Arien Maartensz. 228
Jan Maartensz. 188-209
Holij Arien Willemsz. 49-52-209
Brechgen Ariensdr. 49-52
Hooch Arent van der 186-187
Hoochstat Jan Jacobsz. 198-222
Hoockgen Jacob Dirksz. 140-141-142-143
Houck Pieter Jansz. van der 36-100
Houve Arent Jansz. van der 157-158
Ariaantgen Lenertsdr. van der 157-158
Dirk Lenertsz. van der 157-158
Gabriel Dirksz. van der 211
Gerrit Jansz. van der 157-158
Grietgen Lenertsdr. van der 157-158
Hilletgen Lenertsdr. van der 157-158
Claas Lenertsz. van der 157-158
Cornelis Lenertsz. van der 157-158
Lenert Gerritsz. van der 158
Louris Ariensz. van der 187-224
Mees Lenertsz. van der 158
Hove Dirk Fijck van 207-208
Hoijkaes Jan Jacobsz. 77
Huibrecht – de schuitvoerder 83-190
Huibrechtsdr. Maritgen 77-147
Huibrechtsz. Mr. Jan 169
Huigensdr. Leentgen 35-190-204
Neeltgen 141-143
Huigensz. Heindrik – den Haen 74-75-76
Jan 135-144-145-146
Joost 7
Pieter 172-174
Willem 143-196
Huijdecooper Cornelis Maartensz. 27
Huijsman Jan 52
Isaacsz. Daan – van der Graft 227-228

Jacobsdr. Aaltgen 14
Annitgen 143
Annitgen – Seeuw 225-226
Geertgen 189
Ide 119-120-121-139
Leentgen 224
Maritgen 143-224
Neeltgen 224
Niesgen 224
Trijntgen 88
Jacobsz. Aart – Kemp 14
Alewijn 79-93-103-105
Arent 216
Arien – Lodesteijn 17-19-48
Arien – Seeuw 225-226
Dirk 189
Dirk – Voorburch 179
Heindrik 224
Heindrik – Juijst 79
Jacob 34
Jacob – (van) Cloppenburch 87-88-92-93-97-103-105
Jacob – Noortlander 65
Jan 224
Jan – Hoochstat 198-222
Jan – Hoijkaes 77
Jan – van Vliet 72
Cornelis 14-23
Cornelis – Bieman 177
Cornelis – Well 150
Cors 222
Crijn – van Noort 211
Simon – van Delffgau 158
Simon – van der Endt 157
Willem 197
Willem – Brasser 98
Jansdr. Annitgen 87
Ariaantgen 222
Dirkgen 51-52
Geertgen 23-24
Grietgen 127-184
Jannitgen – Ham 144-146
Clara 14
Leentgen 51-52
Leentgen – Ham 146
Lijsbeth 169
Lijsbeth – Ham 144-146
Maritgen 51-52
Maritgen – Ham 144-145-146
Maritgen – van Ruijven 114
Neeltgen 87-221
Trijntgen 7-51-52
Jansz. Aalbrecht 138-139-172-174-179-207-221
Aalbrecht – van Berckel 160-161-162
Arent – van der Houve 157-158
Arent – de Jonge 227
Arien 2-147-211
Arien – Groenlant 150
Arien – Ham 144
Arien – oude Ham 144-146
Arien – Co(o)nincg 7-8-91-133

David 92-93-97
Dirk 127-180
Dirk – alias Rijcken Dirck 188
Gerrit – Broeck 140-141-142-182
Gerrit – van der Hoeff 114-144
Gerrit – van der Hoeck 100
Gerrit – van der Houve 157-158
Gerrit – Vercrocht 101
Jacob 52-87-208
Jacob – Warmenhuijsen 92-93-97-103-105
Jan 24-25-26-37-57-83-119-120-121-140-141-142
Jan – Bom 10-24-26
Jan – Bon 119
Jan – Ham 4-5-15-16-17-18-21-24-26-31-36-40-47-48-55-59-78-91-123-133-134-144
Jan – jonge Jan Ham 39-40-55-58-59-78-88-93-134-144-145-146-152-153-157-158
Jan – oude Ham 136-137-145-146-152-153
Jan – de Jonge 227-228
Jan – jonge Pijer 11
Jan – jonge Jan Pier 31-36-40-55-58-59-78-139-144-152-153-181-188
Joost – van der Wel 213
Joris 51-52-102-217
Cornelis 16-17-18-20-22-27-36-47-48-49-51-52-59-74-75-85-87-111-112-123-134-145-146182-192-193
Cornelis – (den) Boer 144-230-231
Cornelis – Ham 144-146
Lenert – Langelaan 211
Louris 143
Mathijs 34-119-120-121-138-139-142
Mathijs – de Bije 169
Philips – Ham 144-146
Pieter 200-201-203-205
Pieter – van der Houck 36-100
Pieter – Sloof 35-101-130
Pieter – verhouck 229
Pleun 49-52
Reier – van der Burch 86
Rembrant 199
Rochus 51-52
Vries 56-80-81-88-100-101-122-130-133-167-184-189-214-223-224
Willem 91-172-174
Willem – Outhooren 211
Willem – Thou 179-182-205-214-216-219-220-221
Jaspersz. Lenert 66
Lenert – Koeijt 92-93-103-105
Vrank 57
Jonge Arent Jansz. de 227
Jan Jansz. de 227-228
Mr. Cornelis de 65-66
Joost – meester 1-185
Joostendr. Neeltgen 14
Joostensz. Dirk 35
Heindrik 86
Willem – van Bon 116-117-128-129
Joppendr. Aaltgen 139
Joppensz. Arien 35
Cornelis 216
Jorisdr. Ariaantgen 151-152-213
Jacobmijntgen 213
Maritgen 213
Neeltgen 213

Jorisz. Jan 37-60-213
Jan – Opmeer 223-224
Jan – Quack 217
Claas 208
Cornelis 142-151-152-213
Cornelis – den Elssen 191
Cors 79
Lenert 125-151-178-180-227-228
Simon 151-152
Simon – den Elssen 191-213
IJsbrant 79
Juijst Heindrik Jacobsz. 79
Camerling Maritgen Gerritsdr. 224
Capelle Jan Ariensz. 168
Pieter van 206
Cappiteijn Lenert Ariensz. 1-10-16-17-22-24-26-27-36-39-58
Kees Arent Pouwelsz. 101
Kemp Aart Jacobsz. 14
Kerckhove Adriaan van 211
Keulen Jan Dirksz. van 31-37-40-47-48-59-60-73-74-75-100-125-149-154-163-178-180-194-195-224
Christiaansz. Dirk 58
Dirk – van Groenewegen 56
Claasdr. Annitgen 98-208
Geertgen 162-174
Maritgen 51-52
Trijntgen 49-51-52
Claasz. Abraham 189
Arien 111-112-192-193-207-211
Arien – van der Graeff 102
Arien – Moeijt 172-174-208
Bonifaas – Braeck 89-90-96-106
Gerrit – Braeck 86-89-90-96-102-106-122
Hillebrant – Swanevelt 169
Jacob 87
Jacob – Duijn 148-208
jonge Jan 87
Jan – Couwenhoven 51-52
Jan – van Lijn 206
Jan – van Warmenhuijsen 87-103-105
Claas – jonge Trapper 182
Claas – van Voorburch 141-142-143
Cornelis 14
Lambrecht – Lambrechtsz. 1-3
Lenert 42-98
Lenert – Couwenhoven 51-52
Pieter 1
Pieter – Vercrocht 120-184-215-224
Pouwels 122
Roel 214
Simon 181
Cleef Jacob van 36-201-203
Jacob Pietersz. van 79
Cloppenburch Jacob Jacobsz. (van) 87-88-92-93-97-103-105
Knechgen Cornelis Ariensz. 20-24-26-29-30-80-81-82-83-100-120-135-148-150-162-163-165-179231
Knoll Govert Pietersz. 223-224
Koeijt Lenert Jaspersz. 92-93-103-105
Coning Arien Jansz. 91-133
Cornelis Lenertsz. 64
Cornelis Lenertsz. jonge 64

Coninck Mr. Franchois de 85
Coolwijck – ontvanger 60
Coonincq Arien Jansz. 7-8-133
Koos Arien Cornelisz. 61-62-71-73-101-120-130-134-167
Coppel Jan Ariensz. (van) 53-54-94
Coppert Huig Ariensz. 199
Cornelis – den dienaar 83
Cornelisdr. Annitgen 41
Anthonia 116-117
Anthonia – Stelman 199
Apolonia 60
Ariaantgen 87-88-92-93-97-103-105-181
Ariaantgen – Stelman 199
Ermpgen 101
Etgen 53-54-168
Geertgen 181
Leentgen 42-45
Lijsbeth 162-181
Maritgen 42-45-181-182
Pietertgen 224
Trijntgen 42-45
Trijntgen – Goutappel 91
Cornelisz. Alewijn 194
Arent – Goutappel 91
Arent – Koos 61-62-71-73-101-120-130-134-167
Arent – Stam 215-229
Arent – Stam van Leeuwen 36-53-54-168-223-224
Arien 42-45
Arien – van der Burch 223-224
Arien – Goutappel 91
Arien – van der Meer 100
Arien – Stelman 199
Aris 118
Dirk 91-127-128
Dirk – Bosch 102
Gerrit 162-172-174-188-215
Heindrik 123-205
Huig – den Haen 49-51-52
Isaac 101-130
Jacob 94-182-198
Jan 49-51-52-58-74-75-78-94-119-121-135-138-139-152-153-172-174-179-184-185-192193-198-216-222
Jan – Goutappel 91
Jan – Poot 52
Jan – Soet 49-51
Jan – Stoop 78
Joris 79-170-171
Claas 1-71-73-121-184-185
Claas – Heijnsbroeck 189
Cornelis 3-118
Cornelis – Colster 143
Cornelis – Stelman 199
Cornelis – jonge Stelman 199
Lenert 4-5-15-24-26-29-30-36-40-55-59-67-68-70-82-83-135-153-160-172-174-186-187206-220
Lenert – Heijman 147-152
Lenert – jonge Heijman 32-33-65-66-144
Louris 23
Mees 181-194-201
Meindert 163

Pieter 150
Sasbout 209
Sebastiaan 73-83
Willem – Voorsat 22
Willem – van Vorstadt 107
Corsdr. Catharina 219-220
Corsz. Cornelis 155
Coster Cornelis Cornelisz. 143
Couwenhoven Jan Claasz. 51-52
Lenert Claasz. 51-52
Cranevelt Joost van 152-153
Crijnsdr. Annitgen 224
Maritgen 225-226
Niesgen 224
Crijnsz. Arien – van der Burch 211
Jasper 224
Pieter – Wagenaer 83
Culenburch Margrieta van 40
Lambrechtsz. Lambrecht Claas 1-3
Langelaan Lenert Jansz. 210
Lap Jacob Pietersz. 215
Lasson Jacobus 134
Leeuwen Arent Cornelisz. Stam van 36-53-54-168-223-224
Lenertsdr. Ariaantgen – van der Houve 157-158
Grietgen – de Bije 188
Grietgen – van der Houve 157-158
Hilletgen – van der Houve 1570158
Lenertsz. Arien 93-103-105
Dammis 177
Dirk – Bogart 211
Dirk – van der Houve 157-158
Engel 23-41-46-90-94-95-96-102-106-107-108
Gerrit 109-110-170-171
Gillis 186-187-216-219-220-230-231
Huibrecht 42-45
Claas – van der Houve 157-158
Cornelis 15-29-37-47-77
Cornelis – Goutappel 59-85-123-133-134-136-137-144-145-146
Cornelis – jonge Goutappel 7-8-18-19-48-55-91
Cornelis – van der Houve 157-158
Cornelis Coning 63
Cornelis – jonge Coning 64
Cornelis – Voorburch 61-62-71-73-101
Cors 167
Cors – Bontebal 51-52
Mees – van der Houve 158
Philips 124-131-175
Pieter 226
Pieter – Goutappel 91
Rochus 98
Simon – van der Beest 57
Leijst Mr. Jan van 207
Lindeborn Anthonij 134
Lodesteijn Arent Jacobsz. 17-19-48
Everardus van 151-208
Lourisz. Lenert 181
Maarten 119-120-121-139-142
Lijn Jan Claasz. van 206
Lijsberth 40
Maen Cornelis Meesz. ’t Mannetgen uijten 194-200-201-202-203

Maartensdr. Neeltgen – Storm 100
Maartensz. Arien – Hogenhouck 228
Dirk 61-62
Jan – Hogenhoock 188-209
Jan – Versijden 83
Cornelis 36-201-203
Cornelis – Huijdecooper 27
Simon 152
Maet Arien Ariensz. 116-117-128-129-183-190-191-218
Arien Ariensz. (alias) Arien 6-12-13-35-117
Arien Ariensz. jonge Arien 6-35-204
Gerrit Ariensz. jonge Arien 6-35
Mandekens Nicolaas 89-90
Mannetgen Cornelis Meesz. ‘t – uijten Maen 194-200-201-202-203
Marinusdr. Maritgen 159
Matheusz. Arien 53
Mathijsz. Gerrit 6-117-128-129-130
Meer Arent van der 205
Adriaan Cornelisz. van der 100
Engelbrecht Ariensz. van der 212
Frank van der 224-229
Claas Pietersz. van der 172-174
Clara van der 60
Cornelis Ariensz. van der 100
Meer van Berendrecht Baarthout van der 214
Vrank van der 214
Meesdr. Jannitgen 181
Maritgen 80
Meesz. Alewijn 118
Dirk 71-73-82-83-98-99-109-110-121-181-184-185-212-216
Jan 216
Cornelis 29-36-37-39-47-55-58-59-79-85-100-123-134-167-216
Cornelis – Bontekoe van den Broek 181
Cornelis – ’t Mannetgen uiten Maen 194-200-201-202-203
Meindertsz. Cornelis 163
Meindert 163
Meuch Cornelis Willemsz. 186-187
Michielsdr. Machtelt Doe 207
Maritgen 209
Russent 207-208
Michielsz. Abraham – van Walgen 224
Doe 207-208
Moeijman Arien Ariensz. jonge 135-225
Moeijt Arien Claasz. 172-174-208
Molijn Pieter 188
Moster(t) Arien Dirksz. 130-170-173-174-186-187-189-199-207
Dirk Dirksz. 130
Dirk Dircksz. jonge 130
Dirk Simonsz. 59-61-82-83-85-101-130
Dirk Willemsz. 130
Jan Dirksz. 130
Claas Dirksz. 130
Muijlwijck Mathijs van 94-95-96
Muijs Lidewij 229
Nath Dirk van der 206
Cornelia van der 206
Cornelis van der 1-2-3
Nes Franchois van 192-195
Nieupoort Joris 199-216
Willem van 98-123-144

Noort Crijn Jacobsz. van 211
Noortlander Jacob Jacobsz. 65
Opmeer Jan Jansz. 223-224
Ottensz. Heindrik 57
Outhooren Willem Jansz. 211
d’Overschie Isbrant Govertsz. 86
Paets Jacob 229
Passchiersz. Jacob 73-82-83-109-110-170-171
Philipsdr. Annitgen 114-136-137-144-145-146
Philipsz. Cornelis 136-17-144
Pier Jan Jansz. jonge Jan 11-31-36-39-40-55-58-59-78-139-144-152-153-181-188
Jan Pietersz. de ouden Jan 92-93
Pietersdr. Aafgen 122
Annitgen 224
Machtelt 79
Maritgen 165-224
Pietersz. Anthonis – van Spijck 34-119-120-121-139
Arien 4-5-15-16-17-18-20-22-24-26-27-29-30-32-33-36-37-47-48-55-59-66-144
Arien – Groenevelt 92-93
Arien – van der Polder 56
Arien – Rechtop 124-131-155-156-159-175-213
Arien – het Roetgen 134-152-153
Arien – Troetgen 150
Burgert 1-9-34-38-119-120-121-138-139-160-161-162-184-185-211
Dirk – van Vliet 210
Govert – Cnol 223-224
Huig 32-33
Jacob 71-72-73-80-81-120-223-224
Jacob – van Cleef 79
Jacob – Lap 215
Jan 5-10-11-15-24-26-57-136-137-191-204-213-218-221-224
Jan – de ouden Jan Pijer 92-93
Jan – Bleijck 122
Jan – Dou 227-228
Jan – Stoop 78
Joris 12-13-124-131-155-156-159-190-204-213
Claas 122
Claas – Block 207
Claas – Bock 85
Claas – van der Meer 172-174
Claas – Vermeer 230-231
Cornelis 49-51-52-130
Cornelis – Barchman 155-156-159-213
Cornelis – Sloothaeck 51-52
Lenert – Stockert 77
Mees 32-33-65-66-77-101-130-147
Pieter 125
Pieter – Bregman 130
Pieter – van der Burch 15-36-39-40-58-59-114-136-137-144-146-157-158-178-180-201-203
Pieter – Poot 181
Pouwels 130
Mr. Servaas 96
IJsbrant 121
Plaet Pieter Ariensz. 213
Pieter Willemsz. 116-117-128-129
Pleunsdr. Grietgen 49-52
Liedewij 49-52
Pleunsz. Louris 51-52
Polder Arien Pietersz. van der 56
Poot Jan Cornelisz. 52

Pieter Pietersz. 181
Portengen Willem van 181
Pouwelsdr. Leuntgen 125-126-127-189
Pouwelsz. Arent – Kees 101
Jan 127
Pieter 100-101-123-130-134-186-187-189-229-230-231
Quack Jan Jorisz. 217
Rechtop Arien Pietersz. 124-131-155-156-159-175-213
Reiniersz. Mr. Frederik – Brunt 206
Rembrantsz. Arien 60
Renoij Anna van 67-70
Renoij van der Goes – Gerard 67-68-70
Riddersme Joriaan 97
Riddersdr. Grietgen – Dockum 189
Riddersz. Heindrik 56
Jacob – Dockum 189
Cornelis – Dockum 189
Rietdijck Jan 222
Rochusz. Jan 51-52
Roelensz. Cornelis 182
Roetgen Arien Pietersz. het 134-152-153
Ruijchgen Pieter Ariensz. 191
Ruijven Maritgen Jansdr. van 114
Rijn Arien van 172-174-186
Arien Ariensz. van 50-82-83-109-110-170-171-187-205-220
Cornelis Dirksz. van 101
Santen heer van 85-123
Beukel Dirksz. van 60
Cornelis van 37
Willem van 59-60-134-195
Willem Fransz. van 194
Sasboutsz. Arien – van der Dussen 80
Sebastiaansz. Jan 34-71-119-120-121-138-139
Seeuw Annitgen Jacobsdr. 225-226
Arien Jacobsz. 225-226
Jacob Ariensz. de 140-141-142-151-225
Schinckel Bruin Harmensz. 169-179
Simonsdr. Maritgen 155-156-213
Simonsz. Arien 180
Dirk 15-16-17-22-27-36-37-47-56
Dirk – Moster(t) 59-61-82-83-85-101-130
Frans 121-161-184-185-189-216-223-224
Cornelis 49-51-52-103-105-169-181
Matheus 14
Mees 14-53-61-62-63-64-67-70-71-80-212
Mees – Slachtoe 73-81
Willem 200-201-202-203
Slachtoe Mees Simonsz. 73-81
Sloof Pieter Jansz. 35-101-130
Sloothaeck Cornelis Pietersz. 51-52
Smalevelt Annetgen Ariensdr. van 15
Soet Jan Cornelisz. 49-51-52
Spaerwoude Clara van 205
Spiegelle Ferdinand van den 134
Spijck Anthonis Pietersz. van 34-119-120-121-139
Stam Arent Cornelisz. 215-229
Arien Ariensz. 23
Arien Ariensz. jonge 23
Cornelis Arentsz. 223-224
Stam van Leeuwen Arent Cornelisz. 36-53-54-168-223-224

Starrenburch Dirk Anthonisz. 157-158
Stelman Anthonia Cornelisdr. 199
Ariaantgen Cornelisdr. 199
Arien Cornelisz. 199
Cornelis Cornelisz. 199
Cornelis Cornelisz. jonge 199
Stockert Lenert Pietersz. 77
Stoop Jan Cornelisz. 78
Jan Pietersz. 78
Storm Neeltgen Maartensdr. 100
Suijcker Jan Gerritsz. 94-95
Swanevelt Hillebrant Claasz. 169
Swijs Arien Vincentsz. 179
Tarwoert Lenert 85
Tesmans Mr. Cornelis 85
Timmer Jan 59
Toeijt Joris Dirksz. 77
Tou Dirk Gerritsz. 102
Willem 187
Willem Jansz. 179-182-205-214-216-219-220-221
Trapper Claas Claasz. jonge 182
Troetgen Arien Pietersz. 150
Turck Jan Ariensz. 102
Uijtenbroeck 212
Vechter Gerrit Dirksz. 223-224
Velden Jacob Ewoutsz. van der 131-175
Vercrocht Gerrit Jansz. 101
Pieter Claasz. 120-184-215-225
Verhoog Alewijn 94
Verhouck Pieter Jansz. 229
Vermeer Mr. Aart 14
Arien Dirksz. 43-44-88-122-159-177-206
Claas 219-220
Claas Pietersz. 230-231
Cornelis Ariensz. 36
Versijden Jan Maartensz. 83
Vincentsz. Arien – Swijs 178
Vliet Dirk Pietersz. van 210
Jan Jacobsz. van 72
Vockestaert Heindrik 228
Vogelesanck Arent Dirksz. 157-158
Volkgen 207
Voorburch Dirk Jacobsz. van 179
Claas Claasz. van 141-142-143
Cornelis Lenertsz. 61-62-71-73-101
Voorhout Dirk Heindriksz. Duijst van 9
Voorsat Willem Cornelisz. van 22
Voorstadt Willem Cornelisz. van 107
Voppensz. Cornelis 41-95-106-107-108
Vosmer Cornelis 214
Vrankensdr. Ariaantgen – van der Wiel 178
Vrankensz. Gerrit 46-94-106
Pieter 213
Vrederiksz. Jan 101-130
Vuijtenbroock Vrank van 65-70
Vijgh Anna 123-134
Wagenaer Pieter Crijnsz. 83
Walgen Abraham Michielsz. van 224
Warmenhuijsen Jacob Jansz. 92-93-97-103-105
Jan Claasz. van 87-103-105

Johan Ariensz. van 123
Wel Joost Jansz. van der 213
Cornelis Jacobsz. 150
Wiel Ariaantgen Vrankensdr. van der 171
Wijelle Maria van der 52
Willem Mr. 224
Willemsdr. Annitgen 224
Ariaantgen 182
Geertgen 101-130
Willemsz. Abraham 182
Arien 82-118
Arien – Holij 49-52-209
Dirk 13-35-177
Dirk – Moster 130
Floris 49-51-52
Huibrecht 49-52-150
Jacob 182
Jan 28-37-60-82-86-118-125-130-149-154-163-165-178-180-182-202-203
Claas 182
Cornelis 101-130-182
Cornelis – Meuch 186-187
Lambrecht 207-208
Pieter – Plaet 116-117-128-129-177
IJsbrant 152-153-226
Wittebol 139
Lenert Ariensz. 14-15-16-17-29-30-34-37-38-47-55-56-59-67-70-85-88-100-101-119-121121-123-130-130-138-206-221
Wolff Gerrit Dirksz. van der 169
Woutersz. Nicolaas – van der Burch 14
Wijelle Dirk van der 207
Maritgen van der 52-148-208
Wijck Wouter van 56
IJsbrantsdr. Maritgen 147
IJsbrantsz. 46
Jacob 147
Zeijst Mr. Jan van 208

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN
Akkersdijk 7
Alkmaar 78
Antwerpen 174
Bergschenhoek 152
Berkel 61-84-138
Beukelsdijk 46
Bleiswijk 182
Blijdorp 46
Brabant 174
Den Briel 123-134
Delfgauw 31-112-158-188
Delfland 205-210-211
Delft 1-3-10-16-18-22-24-26-27-36-37-40-42-46-48-49-52-56-57-58-59-63-67-68-70-73-79-80-81-8586-90-91-92-93-94-97-98-100-102-106-119-120-121-125-127-131-133-136-139-145-149-150151-154-163-165-169-172-174-175-178-179-180-182-184-187-188-194-195-200-201-202-203207-208-212-215-216-223-224-228-229
Dordrecht 14-49-51-52
Dorp 94-95-97-107-108-114

Duifpolder 3-203
’s-Gravenhage 10-36-46-57-79-85-94-123-134-150-186-187-201-214-224
’s-Gravenzande 199
Hof van Delft 125-126-127-178-180-188
Honselersdijk 12-13
Den Hoorn 52
Kethel 26-61-62-79-92-93-144-152-153-163-202-206-223-227-228
Leiden 1-3-49-51-52-118-187-229
De Lier 1-3
St. Maartensrecht 208
Maasland 41-53-94-95-172-174-186-187-211-224
Maassluis 91-224
Monster 36-201-203-211
Naaldwijk 136-137-211
Neder- Betuwe 123
Negenhuizen 37
Noordbuurt 37-60-75-86-94-118-174
Kethel-noordpolder 77-92-93-144-146-147
Noordwijk 209
Oostveen 10-15-17-24-32-33-36-37-47-49-51-52-55-59-65-66-77-78-137-144-157-158-188-189-225226
Overschie 46
Papsou 32-33-215
Rotterdam 60-74-75-123-134-148-224
Rijswijk 36-39-49-51-52-58-59-211
Schiedam 1-2-3-7-9-15-31-36-37-39-40-47-48-55-58-59-60-74-75-79-94-95-96-98-100-114-123-136137-144-146-148-154-157-158-163-165-169-178-180-184-194-195-201-203-224-225
Schieland 208
Schipluiden 34-60-123-133-211
Spaland 101-130
Tanthof 125-126-127-149-154-163-165-169-178-180
Tiel 85
Vlaardingen 6-12-13-35-37-83-116-117-128-131-182-183-190-204-215-218-221-222
Vlaardinger-ambacht 1-56-63-64-65-66-77-101-130-142-151-182-184-185-223-224-225-226
Vlaardinger-broek 57-71-121-161
Vlaardinger-woud 36-39-101-130
Vokkestaart 65-66-93-103-105-125-126-149-151-154-163-178-180-181-227
Voorburg 143-211
Voorne 123-134
Vrouwenrecht 188
Vrouwenweer 111-112-192-193
Vijfsluizen 165
Warmenhuizen 87
Wateringen 211
Het Woud 91
Zevenhuizen 52
Zoelen 123
Zoeterwoude 182
Zuidbuurt 182

N A M E N V A N W E G E N, S L O T E N etc.
Biersloot te Vlaardingen 198-222
’t Gadt 109-110-170
Gatweg 219-220
Harreweg 65-92-93-103-105-169
Holierhoekseweg 140-141-142-223-224

Jokweg 35
Kapelweg 71-73-101-130-172-174-186-187-229
Keen 60-118-125-127-148-154-163-165-178-180-205
Kerkkade 26
Kethelweg 26-32-33-65-66-77-140-141-142
Kortedijk 6-12-13-35-83-116-124
Oudendijk 116-117-128-129-131-140-141-142-155-156-159-175-177-190-191-204-213
Oostgaag 95
Oostveenseweg 100-152-153-157-158-167-189-226
Papsouseweg 125-178-180
Peperstraat 102
Platvoetse vaart 138-139
Poldervaart 26
Schie 127
Slinksloot 1-9-10-14-15-16-17-24-26-31-34-36-37-38-40-42-47-49-51-52-55-56-59-79-85-100-101114-119-120-121-123-130-134-135-138-139-144-145-146-152-153-157-158-169-172-174179-184-185-200-201-202-203-205-206-208-212-214-216-221-229
Tanthofkade 92-93-103-105-227-228
Veenweg 7-10-20-24-26-29-30-37-40-65-77-133-135-136-144-145-146-147-230-231
Vlaardingsekade 109
Vlaardingse-vaart 9-34-38-46-71-73-74-75-82-83-94-106-119-120-121-172-174-179-210
Vliet te Voorburg 143
Vrouwenweerseweg 192-193
Westveenseweg 152
Woudweg 101-130-192-193
Wijckelaan te Voorburg 143
Zouteveenseweg 46-53-56-60-63-64-74-75-91-94-102-114-118-120-137-144-148-151-152-205-207210-221-225
Zuidbuurtseweg 182
Zuideinde te Delft 127
Zwet 1-7-10-14-24-26-29-30-31-33-36-37-40-42-47-49-51-52-55-58-59-63-64-67-70-71-73-77-78-7982-83-85-91-100-121-123-133-134-135-136-137-144-147-184-185-200-201-202-203-205-206214-216-219-223-224-226-229-230-231

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN
Huis?: Bell te Delft 73-83
Fraterhuis te Delft 73
Land: Brede Geer te Zouteveen 100-214
Brouwerij: Ham was te Delft 86
Land: de Hoeff te Vlaardinger-ambacht 223-224
Huis?: de Isserman te Delft 224
Herberg: St. Joris te Vlaardingen 35-177
Kapel te Zouteveen 53-56-61-62-71-73-167-194-195-207-223-224-229-230-231
Land: Kapelland te Zouteveen 184-185
Kerkbrug te Kethel 26
Vlaardingse korenmolen 6-12-13-128-129-155-156-159-175-190-213
Brouwerij: het Dubbel Cruijs te Delft 179
Kwakelbrug te Vlaardingen 198-222
Brouwerij: Witte Paert te Delft 36-58
Land: Vogelkensland in Vlaardinger-ambacht 223-224
Herberg: Voorschuijt te Zevenhuizen 52
Windas 93-103-105-181
Land: Plaeten Wooning te Zouteveen 191
Zwetheul 223

INSTELLINGEN
Abdij van Egmond 83-107-108-174
Armen van Monster 36-201-203
Bagijnhof te Delft 224
Convent St. Aagten te Delft 49-51-52
Convent St. Jeronimusdaal te Delft 52-79
Convent Koningsveld buiten Delft 92-93
Convent Kruisbroeders van Schiedam 100
Convent St. Ursulen te Delft 60
Gemene Land 79-100-135-139-153-187-200-201-202-224-229
Gemene Land van de Westsluizen 49-51-52-210
Gemene Landsmiddelen 151
Heilige Geest van Delft 1-24-26-37-79-100-200-201-202-203
Heilige Geest van De Lier 1-3-184-185
Heilige Geest van Schiedam 9-139
Heilige Geest van Schipluiden 60
Heilige Geest van Vlaardingen 223-224
Memorie van de Oude Kerk te Delft 94
Hof van Holland 85-89-90-107-108-134-139-214-226
St. Joris Gasthuis te Delft 98-212-216
Kerk van Vlaardingen 221-224
Latijnse School in ’s-Gravenhage 134
Oude Kerk van Delft 169
Oude- en Nieuwe Kerk van Delft 179
Oude Manhuis van Schiedam 136-137-225
Staten van Holland 9-49-59-85-157-158-228
Weeshuis van Delft 42-187-194-195-206-215
Weeshuis van Schiedam 184-194-195

B E R O E P E N E N / O F F U N C T I E S.
Advocaat 100-214-224
Ambachtbewaarder 211
Ambachtsvrouwe 40
Bakker 182
Baljuw 123-134-208
Bode 12-13-61-62
Brouwer 58-60-86-179
Burgemeester 78-94-95-96-100-182
Deurwaarder 134
Dienaar 83
Dokter 207-208
Droogscheerder 150
Dijkgraaf 134
Gerechtsbode 229
Goudsmid 2-172-174
Hoogheemraad 205
Kaaskoper 182
Kerkmeester 169-179
Kleermaker 83
Koopman 22-131-175
Korenkoper 100-149-154-165-182
Landman 228
Landmeter 200-201-202-203-227-228-229

Lakenkoper 37-47-60-102-118
Luitenant kolonel 123-134
Metselaar 117-128-129-190
Molenaar 170-171
Notaris 10-67-70-85-123-134-178-182-206-207-208-209-211-212-214-228-229
Ontvanger 60
Ontvanger generaal 85
Pondgaarder 100
Priester 96-102-169-207-208
Raad 60-85
Rector 134
Rentmeester 37-65-66-83-178-187
Scheepmaker 177
Schepen 56-61-199-216-228-229
Schoenmaker 38-186-187
Schoolmeester 224
Schout 81-97-142-151-181-199-216-225-226
Schuitvoerder 6-35-83-190-196-197-199-204-224
Secretaris 11-28-43-44-69-76-84-95-99-122-123-136-177-205-206
Smid 1-3
Snijder 198-222
Tafelhouder van lening 204-218
Timmerman 94-102-103-105-181-229
Visser 224
Vleeshouwer 63-85-91-133-136-137-195
Voerman 224
Vroedschap 228
Waard 52
Weesmeester 98
Wielmaker 127
Zeevarende man 204
Zeilmaker 91

