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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.
Folio 1.
Dit is het rechtboeck toebehorende den ambacht van de Zouteveen.
Nr. 1 folio 2 rechtdag d.d. 24-10-1572.
Mees Sijmonsz. heeft boel.eest gewonnen dat hij verkopen mag en kopen.
Nr. 2 folio 2 d.d. ut supra.
Willem Jorijsz. erfgenaam van Maritgen Jorijsdr. die Mees Sijmonsz. huisvrouw was, met zijn
evenknieën, wint gifte van het land dat hun aanbestorven is, eerst 3 morgen land, belend ten O: het
Vrouweweer, ten W: Willem Ariensz. Plaet, ten N: de Zouteveenseweg en ten Z: de Zwet. Nog een
weiland gemeen gelegen met de helft van 11 morgen land naar inhoud van de brieven daarvan zijnde.
De namen van de evenknieën zijn; Pieter Jorijsz., Grietgen Jorisdr., Arijen Jorisz. en "Lenlege" Jorisdr.
Nr. 3 folio 2 d.d. ut supra.
Pieter Jansz. beklaagt Cornelis Arijensz. om een boete te betalen van f 4 min 4 st., spruitende 24 st.
van de koop van hooi, 25 st. van arbeidsloon, nog 21 st. van bier en 6 st. van verdronken wijn.
Nr. 4 folio 2 d.d. ut supra.
Pieter Jansz. beklaagt Jan Vranckesz. om te betalen 15 st.
Nr. 5 folio 2v. d.d. ut supra.
Gezworenen hebben vonnis gewezen dat zij de kennis gewonnen geven Dirk Willemsz. schout van
Zouteveen contra Jan Pietersz. van alzulke kennis als zij hebben op 03-10-1572 aangelegd.
Nr. 6 folio 2v. d.d. ut supra.
Trijntje Cornelisdr. weduwe Cornelis Aertsz. verzoekt boelhout.
Nr. 7 folio 2v. d.d. ut supra.
Jan Cornelisz. Stenen bekent de weduwe van Cornelis Aertsz. (de) Leew de helft van f 16 te betalen
voor Kerstmis toekomende.
Nr. 8 folio 2v. d.d. ut supra.
Arijen Lenertsz. wonende te Vlaardingen bekent schuldig te zijn Arijen Arijensz. de somme van £ 2
Hollands van arbeidsloon, ter presentie van Cornelis Pietersz. en Burgert Pietersz. als gezworenen.
Nr. 9 folio 3 d.d. rechtdag d.d. 08-11-1572.
Jan Cornelisz. Steffensz. heeft pachtinge gedaan op ene Dirck Jacobsz. op de hoeck. Heijndrick
Jacopsz. Boot belooft het gerecht kosteloos en schadeloos te houden.
Nr. 10 folio 3 d.d. ut supra.
Jan Cornelisz. voorsz. belooft de voorn. Heijndrick Jacopsz. kosteloos en schadeloos te houden en
verbindt hieraan zijn goederen.
Nr. 11 folio 3 d.d. ut supra.
Dirck Jacobsz. heeft geappelleerd op de pachting van Jan Cornelisz. voor het Hof van Holland.
Nr. 12 folio 3 d.d. ut supra.
Aangezien Goessen Rasensz. in persoon is gearresteerd wegens de schout van Zouteveen en geen
goederen kan stellen in kennis van de bode Jan Cornelisz. Steffensz. en er geen genoegen wordt
genomen met zijn klederen, zo zal hij door deze instantie ontslagen worden.
Nr. 13 folio 2v. d.d. ut supra.
Jacob Pietersz. op het Vrouweweer doet panden Cornelis Adriaen Mathijsz. na uitwijzen zijn obligatie
en dat die panding staan zal over 14 dagen.
Nr. 14 folio 3v. d.d. ut supra.
Cornelis Arij Mathijsz. eist van IJsbrant Jorisz. de schuld aan hem te voldoen van bonen die hij van
hem gekocht heeft.
Nr. 15 folio 3v. d.d. ut supra.
Willem Heijndricxz. zet zijn pachtdag op van Ariaen Pietersz. tGraet over de andere rechtdag
naastkomende.
Nr. 16 folio 3v. d.d. ut supra.
Cornelis Ariaen Mathijsz. bekent Ariaen Pietersz. brief en voorwaarden te doen van een zeker huis en
erf naar uitwijzen zijn eis.
Nr. 17 folio 4 d.d. rechtdag d.d. 20-11-1572.
Schepenen wijzen voor vonnis tussen Doe Willemsz. en Heijndrick Aertsz. Tou van de naasting van
een obligatie sprekende op Heijndrick Aertsz. voorsz. alsdat Doe Willemsz. zal komen te naasten.
Nr. 18 folio 4 d.d. ut supra.

Gielis Tonisz. en Jan Cornelis Steffensz. beloven beiden het bodeambt van Zouteveen te bedienen,
gelijk zij hiervoor bij de andere schout gedaan hebben en nu bij de schout Dirck Willemsz.
Nr. 19 folio 4v. d.d. rechtdag d.d. 05-12-1572.
Adriaen Pietersz. beklaagt Cornelis Arij Mathijsz. en eist van hem £ 3 groot Vlaams van de koop van
een huis en erf.
Nr. 20 folio 4v. d.d. ut supra.
Heijndrick Jacobsz. beklaagt Claes Heijnen en zegt dat zijn knecht hem een beest in het water
gejaagd heeft twelk verdronken is en eist betaling hiervoor.
Nr. 21 folio 4v. d.d. ut supra.
De schout heeft Cornelis Ariaensz. Bonte Koe en Wijnaert Gerritsz. een boete opgelegd naar schepen
vonnis.
Nr. 22 folio 4v. d.d. ut supra.
Mees Sijmonsz. ontvangt van Willem Jorisz. de gifte van een besterfenis van Maritgen Jorisdr. zaliger,
van het land als zijlieden in bestorven zijn, ten eerste in 3 morgen, belend ten O: het Vrouweweer, ten
W: Willem Ariaensz. Plaet, ten N: de Zouteveenseweg en ten Z: de Zwet.Nog 2 morgen gemeen met
de helft van 11 morgen naar uitwijzen de brieven.
Nr. 23 folio 5 d.d. ut supra.
Dirck Jacobsz. op den Hoek bekent schuldig te zijn Jacob Baerthoutsz. de somme van f 69 carolus,
spruitende van verlopen kusting van zijn huis en erf waarin hij woont, jaarlijks £ 4.
Nr. 24 folio 5 d.d. ut supra.
Schepenen hebben vonnis gewezen dat Cornelis Pietersz. boete moet betalen omdat hij absent
geweest is op zijn rechtdag en niet waar heeft laten nemen.
Nr. 25 folio 5 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. als gemachtigde van zijn moeder Maritgen Heijnen, is pachtdag gewezen over 14
dagen ten naaste rechtdag op en tegen Claes Heijmensz.
Nr. 26 folio 5 d.d. ut supra.
Cornelis Ariensz. Bonte Koe bekent IJsbrant Jorisz. als gemachtigde van Ariaen Jorisz. schout op
Vijfsluizen, te leveren een zak tarwe of 18 sch. daarvoor.
Nr. 27 folio 5v. d.d. ut supra.
Pieter Jansz. Son heeft verwonnen Cornelis Arij Mathijsz. voor de somme van f 4 min 4 st.
Nr. 28 folio 5v. d.d. rechtdag d.d. 19-12-1572.
Ariaen Ariaensz. jonge smid heeft verwonnen bij contumatie Vop Pietersz. voor een somme van f 3
carolus naar uitwijzen zijn obligatie.
Nr. 29 folio 5v. d.d. ut supra.
Op de pachtdag van Jan Willemsz. als gemachtigde van zijn moeder Maritgen Gielisdr. contra Claes
Heijmen, heeft dezelve Claes op de zaak een pandkenning geboden.
Nr. 30 folio 5v. d.d. rechtdag d.d. 22-12-1572.
Op de pachting van IJsbrant Jorisz. contra Neel Ariaen Bonte Koe heeft Cornelis voorsz. een
pandkenning geboden.
Nr. 31 folio 6 d.d. ut supra.
Dirck Heijndricxz. aan Negenhuizen bekent dat IJsbrant Jorisz. enige kosten of moeiten had van het
slot tussen dit en de naaste rechtdag en dat hij zal helpen hetzelve te dragen en dat de derde penning
voor zijn portie is.
Nr. 32 folio 6 d.d. ut supra.
Trijntgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Aertsz. Leu constitueert IJsbrant Jorisz.
Nr. 33 folio 6 d.d. ut supra.
Ariaen Pietersz. tGraet heeft verwillekeurd voor de schout van Zouteveen Dirck Willemsz. te betalen
Willem Heijndricxz. de somma van £ 3 Vlaams van de koop van een huis. Hij belooft de penningen te
betalen op 29 januari toekomende. Bij gebrek van betaling wordt het door de schout uitgelegd op
dubbel geld. Hij stelt tot hijpotheek zijn huis waarin hij woont en nog als onderpand het huis en erf met
een boomgaard waarin Cornelis Ariensz. Bonte Koe woont. Gedaan op 13-12-1572 in presentie van
Cornelis Cornelisz. vervangende Maerten Jansz. als gezworenen van Zouteveen.
Nr. 34 folio 6v. d.d. rechtdag d.d. 09-01-1573.
Jacob Baerthoutsz. wonende (thuijs Trijeneger) heeft pachting gewezen op ene Dirck Jacobsz. op de
Hoek op Vrijdag aanstaande 16 januari.
Nr. 35 folio 6v. d.d. ut supra.
Heijndrick Jacobsz. Boot heeft een kenning aangelegd contra Claes Heijmensz.
Nr. 36 folio 6v. d.d. ut supra.
Isbrant Jorisz. heeft beklaagd als gemachtigde van Trijntgen Cornelisdr., Jan Cornelis Steffensz. zegt
dat hij verweerder, haar schuldig is f 16.

Nr. 37 folio 6v. d.d. ut supra.
Jan Cornelis Steffensz. constitueert Dirck Willemsz. schout.
Nr. 38 folio 6v. d.d. ut supra.
Cornelis Pietersz. Decker bekent schuldig te zijn Dirck Willemsz. als gemachtigde van Jan Cornelis
Steffensz. de somme van 15 sch.
Nr. 39 folio 7 d.d. ut supra.
Dirck Jacobsz. op de Hoek klaagt over Jan Cornelis Steffensz. en zegt hem schuldig te zijn f 2.
Nr. 40 folio 7 d.d. ut supra.
Isbrant Jorisz. eist van Jan Cornelis Steffensz. dat hij binnen 14 dagen met hem zal afrekenen.
Nr. 41 folio 7 d.d. ut supra.
Heijndrick Jacobsz. heeft beklaagd Heijn Tou Aertsz. dat hij hem schuldig is 8-09-00 van tienden.
Nr. 42 folio 7v. d.d. ut supra.
Gezworenen wijzen vonnis in de kwestie tussen IJsbrant Jorisz. en Cornelis Arij Mathijsz. Zij geven
IJsbrant Jorisz. de kenning gewonnen en Cornelis Arij Mathijsz. verloren.
Nr. 43 folio 7v. d.d. rechtdag d.d. 12-01-1573.
De schepenen hebben de kosten getaxeerd tussen IJsbrant Jorisz. en Cornelis Ariaensz. Bonte Koe,
bedragende te samen 16 st.
Nr. 44 folio 7v. d.d. rechtdag d.d. 16-01-1573.
Jacob Bartoutsz. heeft zijn pachtdag vermaakt op Dirck Jacobsz. volgens zijn verwijs, waar Pieter
Gerritsz. als gemachtigde van Dirck Jacobsz. op geappelleerd heeft.
Nr. 45 folio 7v. d.d. ut supra.
De penningen die Jan Jorisz. onder het recht gelegd heeft, sprekende op Jop Ariaensz., heeft dezelve
gelicht op cautie.
Heijndrick Jacobsz. heeft zich borg gesteld voor de penningen.
Nr. 46 folio 7v. d.d. rechtdag d.d. 23-01-1573.
De erfgenamen van Maritgen Willem Heijnen eisen van Claes Heijnen f 100 carolus, henlieden
verschenen van het jaar '71 en dat hij af zal rekenen binnen 14 dagen.
Nr. 47 folio 7v. d.d. ut supra.
Dezelve erfgenamen eisen nog van dezelve Claes Heijnen £ 2 groot Vlaams.
Nr. 48 folio 7v. d.d. ut supra.
De gezworenen wijzen voor vonnis tussen Adriaen Pietersz. tGraet alzo hij recht gemaakt heeft op
Neel Arij Mathijsz., dat hij pachtdag zal hebben over 14 dagen.
Nr. 49 folio 8 d.d. ut supra.
Nog eisen de erfgenamen van Maritgen Willem Heijnen van Claes Heijmansz. dat hij brief en
voorwaarden zal doen van een rente van f 100 per jaar.
Nr. 50 folio 8 d.d. ut supra.
De schout heeft Pieter Dircxz. Verhoern van boeten beslagen.
Nr. 51 folio 8v. d.d. rechtdag d.d. 06-02-1573.
Jan Jorisz. bekent schuldig te zijn aan Ariaen Willemsz. Holij de somme van £ 2 Vlaams
achtervolgende de inventaris van de weduwe van Arijs Cornelisz.
Nr. 52 folio 8v. d.d. ut supra.
Lenaert Pietersz. Goudtappel gemachtigde van Jop Ariaensz. presenteert te leggen onderrecht
alzulke uitkoopbrief die hij heeft, gekomen van de besterfenis van ene Pieter Jansz., tot de tijd dat Jop
Ariaensz. betaald is van zijn obligatie in dato 27-12-1570.
Nr. 53 folio 8v. d.d. ut supra.
De voorn. presentatie is niet geaccepteerd en wordt uitgesteld tot de volgende rechtdag.
Nr. 54 folio 8v. d.d. ut supra.
Heijndrick Jacobsz. eist van Heijn Tou van tiende f 8-09-00.
Nr. 55 folio 8v. d.d. ut supra.
Nog klaagt dezelve over Heijn Tou en zegt dat hij in gebreke blijft voor de betaling van f 5-05-00.
Nr. 56 folio 9 d.d. ut supra.
Schepenen wijzen voor vonnis zo ver de schout enig geld uitlegt aangaande het willekeur van Ariaen
Pietersz. tGraet, tussen nu en 14 dagen, zo zal hij daarvoor hebben 2 scat aan geld en 4 aan pand.
Nr. 57 folio 9 d.d. ut supra.
Jacob Bartoutsz. zet zijn pachtdag op van Dirck Jacopsz. ten naaste rechtdag uiterlijk over 14 dagen.
Nr. 58 folio 9 d.d. ut supra.
Aangezien de huisvrouw van Arien Pietersz. tGraet pachtinge verpacht heeft aangaande Neel Ariaen
Bontekoe en hetzelve bij schepenvonnis gewezen is dat zij pachting hebben zal, zo appelleert de
schout als gemachtigde van Neel Ariaen voorsz.
Nr. 59 folio 9 d.d. ut supra.

Lenaert Jansz. constitueert Heijndrick Jacobsz. Boot.
Nr. 60 folio 9v. rechtdag d.d. 20-02-1573.
Op de pachtdag van Jacob Bartoutsz. tegen Dirck Jacobsz. op te Hoeck, waarop Dirck Willemsz. de
schout als gemachtigde van Dirck Jacobsz. voorsz. een pandkenning geboden heeft en dat uiterlijk
over 14 dagen.
Nr. 61 folio 9v. d.d. ut supra.
Ariaen Aertsz. klaagt over Lenaert Jansz. en zegt dat hij tekort komt f 6 naar uitwijzen zijn obligatie.
Nr. 62 folio 9v. d.d. ut supra.
Dirck Jacobsz. op te Hoeck transporteert aan de weeskinderen van Frans Duijst Fransz. te Delft f 16
carolus, te ontvangen van zekere beesten deze winter gehouden, toekomende dezelve beesten een
man wonende Overmaas. Cornelis Harmansz. vanwege de voorn. weeskinderen, compareerde en
accepteerde het transport, onverminderd het goed recht van de weeskinderen en consenteren ene
Cornelis Cornelisz.
Nr. 63 folio 10 d.d. ut supra.
Heijndrick Aertsz. Tou bekent schuldig te zijn Heijndrick Jacobsz. £ 7 Hollands, spruitende van zekere
tienden.
Nr. 64 folio 10 d.d. ut supra.
De kwestie van Heijndrik Jacobsz. Boot contra Heijn Tou Aertsz. aangaande de somme van f 8-09-00
van tienden die Heijn Tou van hem gehad heeft, waarop partijen kenning aangegaan zijn.
Nr. 65 folio 10 d.d. ut supra. (doorgehaald).
Isbrant Jorisz. doet ontwaring op de weduwe van Jan Cornelisz. Soet genaamd Griete Ariaensdr.
Nr. 66 folio 10 d.d. ut supra.
Isbrant Jorisz. doet ontwaring van een erf en grond met Griete Ariaensdr. weduwe Jan Cornelisz. Soet
goedtijds voor St. Pieter naastkomende.
Nr. 67 folio 10 d.d. ut supra.
Jacob Cornelisz. Tou baljuw van de Lier en Zouteveen maakt zijn recht op ene Jacob Ariaensz. tVoel
en dat op de naaste rechtdag over 14 dagen.
Nr. 68 folio 10v. d.d. ut supra.
Isbrant Jorisz. getuigt alzo hij verzocht is getuigenis der waarheid te geven van Jan Jorisz. man en
voogd van Appolonia Cornelisdr., dat het waarachtig is, nu onlangs geleden de juiste dag niet precies
meer wetende, dat zij met elkaar naar 's-Gravenhage gegaan waren, naar ene Cornelis Druijf, die Jan
Jorisz. voorn. "dag gelegd" had om te "maarten" van een rentebrief die Jan Jorisz. moest "Vlijen" ene
Jop Ariaensz., spruitende van een uitkoopbrief waar Jan Jorisz. en Mr. Cornelis voorn. accordeerden
en waar IJsbrant Jorisz. borg voor werd, wat hij met eed bevestigd.
Nr. 69 folio 10v. d.d. ut supra.
Cors Jacobsz. en Cornelis Claesz. getuigen dat zij te samen ter stede gezeten hebben bij Willem
Jansz. Montgen te Schipluiden, alsdat Cornelis Claesz. als voogd van Appolonia Cornelisdr. toen ter
tijde ziek was, en er kwestie was tussen ene Jop Ariaensz. en Appolonia voorn. aangaande alzulke
koopbrief waarop een obligatie gemaakt werd, die op Jop Ariaensz. sprak aangaande zijn persoon en
zij wist toen niet meer waar de brief gebleven was.
Nr. 70 folio 10v. d.d. ut supra.
Heijndrick Aertsz. Tou bekent Bastiaentgen Dircxdr. en Jannitgen Dircxdr. brief en voorwaarden te
doen maken van een somma van £ 10 Vlaams, spruitende van een besterfenis van Maritgen Dircxdr.
zaliger die huisvrouw was van Heijndrick Aertsz., achtervolgende de uitspraak, of dat te beteren met f
100 carolus.
Nr. 71 folio 11 d.d. ut supra.
De gezworenen hebben getuigen gehoord tussen partijen als Jan Jorisz. en Jop Ariaensz., zo geven
zij Jop Ariaensz. de kenning gewonnen en Jan Jorisz. verloren, mits dat Jop Ariaensz. gehouden zal
zijn de brief te leggen in de ambachtskist.
Nr. 72 folio 11 d.d. ut supra.
Burchert Pietersz. getuigt aangezien hij gedaagd is om getuigenis der waarheid te geven, daar hij
daartoe gedaagd was door Heijndrick Jacobsz. Boot, dat hij gezien heeft dat de jongen van Claes
Heijnen gekomen was van de weg en is de haver ingegaan om een beest eruit te halen en dat beest
verdronken is en daarna is de jongen gelopen naar Burchert voorn. om te helpen het beest uit de sloot
te halen. Toen het beest uit de sloot was gehaald was het reeds dood.
Nr. 73 folio 11 d.d. ut supra.
Lenaert Ariaensz. deposeert waarachtig te zijn dat hij op die tijd niet thuis was en van de zaak niets
weet.
Nr. 74 folio 11 d.d. ut supra.

De schout heeft geappelleerd op het vonnis van de gezworenen als dat de schout van elke klacht wil
hebben 2 st. en voor de baljuw van de Lier en wel horen manen en hetzelve is gewezen door de
gezworenen dat de schout daarvan niet hebben zal.
Nr. 75 folio 11v rechtdag d.d. 06-03-1573.
Schepenen wijzen vonnis tussen Dirck Jacobsz. en Jacob Bertoutsz., dat Dirck Jacobsz. zal hebben
copie van de principale brief en Jan Doesz. als gemachtigde van Dirck Jacobsz. protesteert van de
schade en onkosten.
Nr. 76 folio 11v. d.d. ut supra.
Een kenning aangelegd door IJsbrant Jorisz. contra Griete Ariaensz. weduwe Jan Soet, op elk zijn
meer zeggen.
Nr. 77 folio 11v. d.d. ut supra.
De gezworenen geven in de kwestie tussen Heijndrick Jacobsz. Boot en Claes Heijmansz., na
getuigenis en onderzoek, Claes Heijmansz. de kenning gewonnen en Heijndrick Jacobsz. Boot
verloren.
Nr. 78 folio 11v. d.d. ut supra.
Leentgen Ariaensdr. weduwe Jan Cornelis Steffensz. constitueert Dirck Willemsz. schout.
Nr. 79 folio 11v. d.d. ut supra.
Heijndrick Jacobsz. Boot appelleert op het vonnis tussen Claes Heijnensz. en Heijndrick Jacobsz.
Boot, aangaande de kenning.
Nr. 80 folio 12 d.d. ut supra.
Ariaen Pietersz. tGraet constitueert Jan Doesz.
Nr. 81 folio 12 d.d. ut supra.
Cornelis Arij Mathijsz. eist van Lenaert Ariensz. Wittebol f 2½ van wei-en berekend geld.
Nr. 82 folio 12 d.d. ut supra.
Cornelis Pietersz. Decker wonende op het Vrouweweer draagt op aan Jan Lenaertsz. wonende bij de
Lange HoeI in Maasland, een rode koe voor de prijs van f 11 carolus.
Nr. 83 folio 12 d.d. ut supra.
Arij Pietersz. tGraet ontslaat Cornelis Ariaensz. Bontekoe van het recht als hij tot nu toe met hem had
uitstaan, mitsgaders de kosten daarvan zal Arij Pietersz. betalen.
Nr. 84 folio 12v. d.d. ut supra.
Cornelis Arij Mathijsz. persisteert de eed te doen dat hij voldaan heeft zekere penningen van een koe
waar de weduwe van Jan Cornelis Steffensz. de helft van betalen zou, bedragende f 21 en de
wederhelft hetzelve portie.
Nr. 85 folio 12v. d.d. ut supra.
Aangaande het vonnis waarop Jan Jorisz. geappelleerd had tegen Jop Ariaensz., dat gaat Jan Jorisz.
te buiten en laat hetzelve vallen.
Nr. 86 folio 12v. d.d. ut supra.
De kwestie tussen Jacob Cornelisz. Tou als baljuw van de Lier en Zouteveen contra Cors Heijndricxz.,
na gezworen dingtaal gehoord hebbende, zo hebben zij voor vonnis gewezen als dat de baljuw voorn.
zal tonen procuratie van de ambachtsvrouw van de Lier en Zouteveen.
Nr. 87 folio 12v. d.d. ut supra.
De voorn. baljuw appelleert op het vonnis voor mannen van de Lier, aangaande zeker hofgeld van 8
morgen land, gelegen op Zouteveen.
Nr. 88 folio 12v. d.d. ut supra.
Hij protesteert nog van schade en intresten.
Nr. 89 folio 12v. d.d. ut supra.
IJsbrant Jorisz. maakt zijn recht op Dirck Jacobsz. op de hoek van de dijk en dat op woensdag
toekomende den 21° maart.
Nr. 90 folio 13 d.d. ut supra.
Lenart Jansz. op het Gat bekent schuldig te zijn Ariaen Aertsz. naar uitwijzen zijn obligatie.
Nr. 91 folio 13 rechtdag d.d. 11-03-1573.
Jacop Cornelisz. Tou baljuw van de Lier en Zouteveen zet pachtdag op de naaste rechtdag, zijnde de
27° maart.
Nr. 92 folio 13 d.d. ut supra.
Isbrant Jorisz. zet zijn pachtdag op tegen Dirck Jacobsz. op de hoek en dat op de naaste rechtdag.
Nr. 93 folio 13 d.d. ut supra.
Extract uit het mannenboek van de Lier.
Op heden 02-03-1573 stilo corie zo hebben mannen voor vonnis verklaard aangezien Jan Jorisz.
gepresenteerd heeft het recht te voldoen en vrij gewezen door het gerecht van Zouteveen en zulks

hier mede gepresenteerd heeft, in zo verre dat het recht was 2 st. te geven van de eed te staven van
een buurman, absolveren dezelve Jan Jorisz. voor deze instantie.
Nr. 94 folio 13v. rechydag d.d. 27-03-1573.
Willem Heijndricxz. constitueert Dirck Willemsz. schout alhier.
Nr. 95 d.d. 13v. d.d. ut supra.
In de kwestie tussen Jacob Baertoutsz. en Dirck Jacobsz. op de hoek geven gezworenen Jacob
Bartoutsz. de pandkenning gewonnen en Dirck Jacobsz. gewonnen, bedragende f 69 carolus van 3
jaren verlopen penningen van de koop van huis en erf.
Nr. 96 folio 13v. d.d. ut supra.
Pieter Gerritsz. Tol als gemachtigde van Dirck Jacobsz. appelleert op hetzelve vonnis.
Nr. 97 folio 13v. d.d. ut supra.
Jan Jorisz. geeft een kenning aan Jop Ariaensz. en dat elk op zijn meerzeggen naar uitwijzen een
obligatie daarvan zijnde.
Kanttekening: Deze zaak af bij accoord, mits dat Jan Jorisz. de schout zal betalen de rekening.
Nr. 98 folio 13v. d.d. ut supra.
Jan Doesz. als gemachtigde van Arij Pietersz. tGraet eist van Neel Arij Mathijsz. de somma van f 3
Vlaams, van de koop van een huis en erf, verschenen Alle Heiligen 1572, waarop Dirck Willemsz.
schout als gemachtigde van Neel Arien geappelleerd heeft.
Nr. 99 folio 14 d.d. ut supra.
Nog eist dezelve Arien Pietersz. van de voorn.Cornelis Ariensz. brief en voorwaarden naar uitwijzen
de koop van het huis en erf.
Nr. 100 folio 14 d.d. ut supra.
Gezworenen wijzen voor vonnis als dat Dirck Willemsz. schout alzo zijn ge……. gearresteerd zijn en
hem die weet gedaan is vanwege Arij Pietersz. tGraet, als dat hij antwoorden zal.
Nr. 101 folio 14 d.d. ut supra.
De kwestie tussen IJsbrant Jorisz. en Grietgen Ariaensdr., na gezworenen bescheid gezien te hebben
van IJsbrant Jorisz. en alzo Grietgen Ariensdr. voorsz. geen bescheid gebracht heeft, zo geven zij
IJsbrant Jorisz. de kenning gewonnen en Grietgen Ariensdr. verloren.
Nr. 102 folio 14v. rechtdag d.d. 10-04-1573.
Dirck Willemsz. schout gaat aan een kenning contra Arien Pietersz. tGraet, elk op zijn meer zeggen.
Nr. 103 folio 14v. d.d. ut supra.
Cornelis Ariaensz. Bontekoe bekent Ariaen Pietersz. schuldig te zijn £ 3 Vlaams van de koop van het
huis en erf waarin dezelve Cornelis Ariaensz. woont, naar uitwijzen de koop daarvan verschenen Alle
Heiligen anno 1572.
Nr. 104 folio 14v. d.d. ut supra.
Nog bekent dezelve hem brief en voorwaarden te maken van het voorn. huis en erf met boomgaard.
Nr. 105 folio 14v. d.d. ut supra.
Bastiaentgen Dircxdr. en Jannetgen Dircxdr. maken hun recht op Heijndrick Aertsz. Tou, de naaste
rechtdag.
Nr. 106 folio 14v. d.d. ut supra.
De schout Dirck Willemsz. als gemachtigde maakt zijn recht van Willem Heijndricxz. op Adriaen
Pietersz., naar uitwijzen zijn brief daarvan zijnde en dat op alzulke penningen als Arij Pietersz.
toekomen van Cornelis Ariaensz. Bontekoe.
Nr. 107 folio 15 d.d. ut supra.
Jacob Baertoutsz. "thuijs triener" protesteert van onkosten, schaden en intresten op ene Dirck
Jacobsz. op de hoek, die hij geleden heeft van het ophouden van de penningen die hij hem schuldig
is.
Nr. 108 folio 15 d.d. ut supra.
Dirck Heijndricxz. aan Negenhuizen maakt zijn recht op ene Claes Heijmansz. achetrvolgende de
bede dat hem daarvan komt, spruitende van 35½ sch.
Nr. 109 folio 15 d.d. ut supra.
Dirck Willemsz. schout als gemachtigde van Michiel Cornelisz. maakt zijn recht op Cornelis Pitersz.
Decker, de naaste rechtdag.
Nr. 110 folio 15v. rechtdag d.d. 14-04-1573.
Dirck Heijndricxz.aan Negenhuizen heeft verzocht "ploecxgaar en tijdschaar" en heeft daarop verzocht
vonnis, zo is hem bij de gezworenen met vonnis gewezen als dat hij terecht verzocht heeft, zo is hem
"ploechsgaar en tijdschaar" gewezen en dat op vrijdag toekomende 17 april, mits hebben partijen een
rechtelijke weet die met hetzelve land gemeen liggen.
Nr. 111 folio 15v. d.d. ut supra.

Op de pachting van Willem Heijndricxz. contra Adriaen Pietersz. waarop Ariaen Pietersz. voorsz.
hetzelve gekeerd heeft met een pandkenning tegen de naaste rechtdag.
Nr. 112 folio 16 d.d. ut supra.
De kwestie tussen Cornelis Pietersz. Decker contra Dirck Willemsz. schout als gemachtigde van
Michiel Cornelisz. aangaande zekere onkosten, zijn door de gezworenen getaxeerd, waarop Cornelis
Pietersz. geappelleerd heeft.
Nr. 113 folio 16 d.d. ut supra.
Jacob Ariaensz. heeft verwillekeurd te betalen ene jonge Dirck Heijndricxz.van sherenbede, de
somma van 29 st. 1 oortje.
Nr. 114 folio 16v. rechtdag d.d. 24-04-1573.
Dirck Willemsz. schout als gemachtigde van de weduwe van Jan Cornelis Steffensz. bekend ene Joris
Dircxz. te Berkel schuld ter goede rekening naar uitwijzen zijn obligatie.
Nr. 115 folio 16v. d.d. ut supra.
De kwestie tussen Willem Heijndricxz. en Ariaen Pietersz. tGraet aangaande de pandkenning, wijzen
gezworenen voor vonnis alzo aan Ariaen Pietersz. die weet te laat gedaan is, zo geven zij Ariaen
Pietersz. de kenning gewonnen en Willem Heijndricxz.verloren.
Nr. 116 folio 16v. d.d. ut supra.
Op de klacht van Cors Heijndricxz. op de Hooren contra Alewijn Jacobsz. hebben de gezworenen
gewezen dat als Cors Heijndricxz. geen procuratie gegeven heeft, zal Alewijn Jacobsz. ontslagen
worden.
Nr. 117 folio 16v. d.d. ut supra.
In de kwestie van Jan Dircxz. ketelboeter wijzen de gezworenen voor vonnis dat Cornelis Ariensz.
Bontekoe zal komen rekenen met hem tussen nu en 14 dagen.
Nr. 118 folio 17 d.d. ut supra.
Heijndrick Aertsz. Tou bekent Bastiaentgen Dircxdr. en Jannitgen Dircxdr. te betalen tussen nu en 14
dagen.
Nr. 119 folio 17 d.d. ut supra.
Mees Sijmonsz. bekent schuldig te zijn aan Heijndrick Jacobsz. Boot de somma van 25 sch.
Nr. 120 folio 17 d.d. ut supra.
Cornelis Pietersz. Decker heeft verwillekeurd te betalen Dirck Willemsz. schout als gemachtigde van
Michiel Cornelisz., de somma van 5 sch. groot Vlaams.
Nr. 121 folio 17v. rechtdag d.d. 14-05-1573.
Gezworenen hebben besloten dat Jan Doesz. als gemachtigde van Ariaen Pietersz. zijn recht
gemaakt heeft naar uitwijzen de bekentenis van Cornelis Ariaensz. Bontekoe als dat Jan Doesz. zijn
pachtdag zal hebben de naaste rechtdag.
Nr. 122 folio 17v. d.d. ut supra.
Gezworenen wijzen in de kwestie tussen Cornelis Ariaensz. Bontekoe contra Lenaert Ariensz.
Wittebol, zo wat Lenaert Ariaensz. bewijzen kan dat hij deugdelijk daarop betaald heeft.
Nr. 123 folio 17v. d.d. ut supra.
Jijsbrant Jorisz. eist van Leentgen Ariaensdr. weduwe Jan Cornelis Steffensz. f 2 carolus van nagras,
nog 50 st. van de koop van 2 lammeren, nog 22½ sch. van de koop van huiden.
Nr. 124 folio 18 d.d. ut supra.
Isbrant Jorisz. draagt op aan Dirck Ghijsbrechtsz. wonende te Delft 3½ morgen haver van dit jaar en
nog de 4 toekomende jaren. Hij belooft op het land 55 schuiten mest te brengen en het land te vrijen
en waren. Borg Alewijn Jacobsz. en Jan Jorisz.
Nr. 125 folio 18 rechtdag d.d. 29-05-1573.
Lenert Jansz. zoon van Jan Cornelisz. Stevensz. vervangende zijn broeders en zusters, doet afstand
van hun vaders erfenis.
Nr. 126 folio 18 d.d. ut supra.
Legijn Ariensdr. weduwe Jan Cornelis Stevensz. verzoekt de boedel te verkopen.
Nr. 127 folio 18 d.d. ut supra.
Heijndrick Jacobsz. Boet presenteert zijn eed te doen.
Nr. 128 folio 18 d.d. ut supra.
Legijn Ariensdr. zegt haar buurrecht op en bedankt de buren.
Nr. 129 folio 18v. d.d. ut supra.
Jacob Baerthoutsz. protesteert van de schade omdat Dirck Jacobsz. hem zijn geld onthoudt.
Nr. 130 folio 18v. d.d. ut supra.
Jacob Baerthoutsz. presenteert onder protestatie dat Dirck Jacobsz. zal betalen St. Gielis toekomende
£ 4 groot, mits dat Dirck Jacobsz. de rechtelijke kosten doet.
Nr. 131 folio 18v. d.d. ut supra.

Dirck Jacobsz. presenteert Jacob Baertout hetzelve huis en erf tot buren zeggen.
Nr. 132 folio 18v. d.d. ut supra.
Voor het gerecht van Zouteveen is gebleken dat Dirck Jacobsz. zal betalen St. Gielis f 15 en St. Gielis
1564 (dit moet zijn 1574) f 15 en voorts iedere St. Gielisdag f 12 tot de volle betaling toe.
Nr. 133 folio 19 d.d. ut supra.
Claes Henrijsz. presenteert zijn eed te doen.
Nr. 134 folio 19 d.d. ut supra.
Mees Tonisz. presenteert zijn eed te doen.
Nr. 135 folio 19 rechtdag d.d. 12-06-1573.
Jan Doesen als gemachtigde van Arijen Pietersz. Bontekoe tGraet, zegt zijn pachtdag op tot Cornelis
Ariensz.
Nr. 136 folio 19 d.d. ut supra.
Lenert Pietersz. Goutappel gemachtigde van Grijete Arijensdr. weduwe Jan Soet eist van IJsbrant
Jorijsz. betaling van 30½ st. van geleend geld.
Nr. 137 folio 19 d.d. ut supra.
Kenning aangelegd door Cornelis Pietersz. Decker contra Arijen Arijensz. Bont, elk op hun meer
zeggen.
Nr. 138 folio 19 d.d. ut supra.
Arijen Aerijensz. is geaccordeerd de boete te betalen.
Nr. 139 folio 19 d.d. ut supra.
Hiervan heeft Arijen Arijensz. geprotesteerd.
Nr. 140 folio 19 d.d. ut supra.
Arijen Arijensz. Hoenderbout de appellant.
Nr. 141 folio 19 d.d. ut supra.
Jan Doesen wordt gewezen in de boete daar hij zijn muts op zijn hoofd hield of zijn hoed.
Nr. 142 folio 19 d.d. ut supra.
Van welk vonnis Jan Doesen protesteert voor de schout en de mannen van de Lier.
Nr. 143 folio 19v. d.d. ut supra.
Dijrck Jacobsz. wordt in een boete gewezen.
Nr. 144 folio 19v. d.d. ut supra.
Henrick Jacobsz. gemachtigde van Michiel Cornelisz. bekent te komen rekenen met IJsbrant Jorisz.
op St. Jansdag bij Claes Wijegersz.
Nr. 145 folio 19v. d.d. ut supra.
Arijen Arijensz. jonge smid heeft zijn eed gedaan.
Nr. 146 folio 19v. d.d. ut supra.
Heijndrick Tou Aertsz. heeft zijn eed gedaan.
Nr. 147 folio 19v. d.d. ut supra.
Mees Tonisz. heeft zijn eed gedaan.
Nr. 148 folio 19v. d.d. ut supra.
Heijndrick Jacobsz. Boet heeft zijn eed gedaan.
Nr. 149 folio 19v. d.d. ut supra.
Claes Heijmensz .heeft zijn eed gedaan.
Nr. 150 folio 20 rechtdag d.d. 03-07-1573.
De gezworenen hebben bij vonnis ontslagen de weduwe van Jan (Locjan) van de eis door Willem
Heijnricxz. op haar gedaan.
Nr. 151 folio 20 d.d. ut supra.
De schout en gezworenen alhier hebben met de gemene erfgenamen van Marijtgen Willem Heijnen
een pachtdag gelegd vanaf nu tot 14 dagen tot Claes Heijmansz.
Nr. 152 folio 20 d.d. ut supra.
Dirck Willemsz. schout alhier deposeert en tuigt ten verzoeke van Arent Thonisz. na behoorlijke eed,
dat recht was tussen Arien Pietersz. en de voorn. schout waarachtig te zijn, dat hij in de winter
laatstleden met Leentgen de huisvrouw van Arien Pietersz. geaccordeerd is met de voorn. schout, te
weten dat hij 14 dagen zou ophouden zekere uitlegging van geld die ten verzoeke van Willem
Heijnricxz. door de schout uitgelegd zijn tlv. Arien Pietersz. voorsz., mits dat Leentgen de schout zou
schenken 25 sch.
Nr. 153 folio 20 rechtdag d.d. 17-07-1573.
De schout appelleert het vonnis gewezen tussen Jan Doesen en hem.
Nr. 154 folio 20 d.d. ut supra.
De schout laat zijn appel vallen in kennis van gezworenen.
Nr. 155 folio 20 d.d. ut supra.

Henrick Jacobsz. als gemachtigde van Jan Willemsz. pachting gedaan.
Nr. 156 folio 20v. d.d. ut supra.
Gezworenen wijzen voor vonnis dat Willem Henricxz. recht zal hebben uitwijzende de brief.
Nr. 157 folio 20v. d.d. ut supra.
Gezworenen wijzen voor vonnis dat hij verwin hebben zal op het hijpotheek.
Nr. 158 folio 20v. d.d. ut supra.
Henrick Tou Aertsz. beklaagt Arijen Arijensz. jonge Hoenderbout voor betaling van 52 st. van vlees en
andere schulden.
Nr. 159 folio 20v. d.d. ut supra.
De erfgenamen van Maritgen Willem Reijnsz. zeggen hun pachtdag op van Claes Heijmensz. tot hun
vermaning.
Nr. 160 folio 20v. d.d. ut supra.
Claes Heijmensz. legt onder recht zekere penningen tbv. de erfgenamen van Anna Jan Drogen.
Nr. 161 folio 20v. d.d. ut supra.
Gezworenen wijzen voor vonnis dat hij die penningen lichten mag mits zettende borg, voor welke
penningen Henrick Jacobsz. zijn eigen schuld daar op maakt en het gerecht kent dezelve Henrick
Jacobsz. kloek genoeg voor deze penningen.
Nr. 162 folio 20v. d.d. ut supra.
De schout eist voor het gerecht van deel personen.
Nr. 163 folio 21 d.d. ut supra.
De schout neemt de eed op van Mees Tonisz. ten naaste rechtdag, daarop te bezinnen tegen Aerijen
Cornelisz. Buertgen.
Nr. 164 folio 21 rechtdag d.d. 31-07-1573.
Isbrant Jorisz. gemachtigde van Trijntgen Cornelisdr. bekent schuldig te zijn Pieter Tol 20 sch. van de
koop van een schaap.
Nr. 165 folio 21 rechtdag d.d. 14-08-1573.
Gezworenen wijzen voor vonnis tussen de kenning van Dirck Willemsz. schout en Jan Doesen
gemachtigde van Aerijen tGraet. Dirck Willemsz. krijgt de kenning gewonnen en Jan Doesen verloren.
Nr. 166 folio 21 d.d. ut supra.
Aerijen Pietersz. tGraet is boetschuldig van de kenning.
Nr. 167 folio 21 d.d. ut supra.
Jan Doesen gemachtigde van Aerijen tGraet protesteert van appellatie.
Nr. 168 folio 21 d.d. ut supra.
Lenert Aerijensz. bekent schuldig te zijn Dirck Willemsz. de schout 30 st. en belooft te betalen de
eerste rechtdag. Actum 21-08-1573. Gedaan in kennis van de secretaris Claes Cornelisz. Nepos.
Nr. 169 folio 21v. rechtdag d.d. 11-09-1573.
De weduwe van Jan Soet verklaart bij eed dat nog komt van Isbrant Jorisz. 28½ st. van geleende
penningen, welke hij gezegd heeft in het ziekbed en toen hij nog gezond was.
Nr. 170 folio 21v. d.d. ut supra.
Aerijen Aerijensz. bekent schuldig te zijn Cornelis Pietersz. als voogd van zijn zoon genaamd Pieter
Cornelisz. f 4½.
Nr. 171 folio 21v. d.d. ut supra.
Cornelis Pietersz. zet de schout in handen twee ooischapen.
Nr. 172 folio 21v. d.d. ut supra.
Gezworenen geven Willem Henricxz. zijn pachtdag op heden tot 14 dagen.
Nr. 173 folio 22 d.d. ut supra.
Isbrant Jorisz. bekent schuldig te zijn de vrouw van Monster of Willem van Palesteijn, de somma van f
30 carolus, ter zake van de helft van het oostblok van de tiende die hij overgenomen heeft van ene
Arijen Jansz. gewezene brouwer te Delft. Gedaan in kennis van de secretaris Claes Cornelisz. Nepos
op 11-09-1573.
Nr. 174 folio 22 rechtdag d.d. 31-07-1573.
De weduwe van Jan Stevensz. genaamd Leentgen Arijensdr. met haar gekozen voogds hand, draagt
op alzulke goederen als hierna gespecificeerd staan; 2 nieuwe bedden met ieder 2 lakens, nog 1
dekens, een lange tafel, twee witte banken, een windschut, wat stoelen en andere rommeling, tbv.de
schout van Zouteveen als gemachtigde van ene Tonis Dircxz. te Berkel, voor de somme van £ 2 groot
Vlaams, volgens de obligatie. Aldus gedaan ter presentie van Cornelis Vranckensz., vervangende
Aelewijn Jacobsz. en secretaris Claes Cornelisz. Nepos.
Nr. 175 folio 22 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. bekent rekening te doen tussen nu en 14 dagen.
Nr. 176 folio 22v. rechtdag d.d. 25-09-1573.

Isbrant Jorisz. eist van Maerten Cornelisz. van landhuur f 18½.
Nr. 177 folio 22v. d.d. ut supra.
Gezworenen wijzen voor vonnis Maerten Cornelisz. omdat Isbrant Jorisz. verwin hebben zal waar hij
om klaagt.
Nr. 178 folio 22v rechtdag d.d. 09-10-1573.
Gerrit Vranckensz. van Montfoort heeft gifte ontvangen van 10 morgen land die Vranck Vranckensz.
zijn zaliger vader, met de dood geruimd heeft. De 10 morgen strekken 4 voet in de grote vaart, belend
ten W: en O: de Zouteveense watering, ten Z: de erfgenamen van Cornelis Huijgensz. met de
Cathuizers van Leuven en ten N: de erfgenamen van Cornelis Huijgensz. en Meerten Jansz. als
bruiker.
Nr. 179 folio 23 d.d. ut supra.
Dirck Willemsz. klaagt op Dirck Jacobsz. voor 25 st.
Nr. 180 folio 23 d.d. ut supra.
Dezelfde klaagt op Dirck Jacobsz. dat hij een jaar lang gediend heeft en eist daarvoor 25 st.
Nr. 181 folio 23 d.d. ut supra.
Gezworenen wijzen voor vonnis dat Dirck Jacobsz. zijn verwin hebben zal.
Nr. 182 folio 23 d.d. ut supra.
Dirck Willemsz. klaagt op de boel van Neel Aerijensz. Bontekoe en zegt dat hij hem eertijds lange tijd
gediend heeft en eist daarvoor 25 st.
Nr. 183 folio 23 d.d. ut supra.
Dirck Willemsz. klaagt nog op dezelve boel en zegt dat hij Neel Aerijen gediend heeft van een zaak
waarvoor hij 15 sch. verwonnen heeft.
Nr. 184 folio 23 d.d. ut supra.
De schout als gemachtigde van Dirck Willemsz. klaagt op de boel van Neel Aerijen Bontekoe en zegt
dat hij hen gevoerd heeft.
Nr. 185 folio 23v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. en Jan Jorisz. hebben al hun kwesties gesubmitteerd aan de gezworenen van
Zouteveen. De gezworenen spreken uit dat Pieter Cornelis aan Jan Jorisz. zal uitreiken de somma
van f 11 carolus en in het gelag zal Pieter geven f 1 carolus. Zij zullen wezen goede vrienden gelijk zij
hiervoor altijd geweest zijn. Gedaan in presentie van Aelewijn Jacobsz., Mees Tonisz., Burchgert
Pietersz., Jan Jorisz., Meerten Jansz. en Aerijen Aerijensz. gezworenen en arbiters, klerk Claes
Cornelisz.
Nr. 186 folio 23v. rechtdag d.d. d.d. 23-10-1573.
De erfgenamen van Neel Aerijensz. Bontekoe begeren van hun vader nu te erven of te delen, wat zij
te goed hebben. De namen zijn oude Maertgen Cornelisdr. en jonge Maertgen Cornelisdr.
Nr. 187 folio 24 d.d. ut supra.
Neeltgen Claes Wigger legt zekere penningen onder het recht tbv. Tonis Bom, ter somme van f 3½.
Zij heeft ze wederom gelicht en stelt borg Aelewijn Jacobsz.
Nr. 188 folio 24 d.d. ut supra.
Claes Heijmansz. legt onder.het gerecht zekere penningen tbv. Dirck de costers zwager uit de Lier.
Claes heeft de penningen wederom gelicht op cautie. Lenert Jansz. stelt zich borg.
Nr. 189 folio 24 rechtdag d.d. 29-10-1573.
De schout scheldt Cornelis Pietersz. kwijt alle schouwboeten.
Nr. 190 folio 24 d.d. ut supra.
De schout scheldt Dirck Jacobsz. op ten Hoeck kwijt alle kwesties en geschillen van breuken,
mitsgaders dat Dirck Jacobsz. zal geven 18 st. en nog 4 st. van gelag.
Nr. 191 folio 24v. rechtdag d.d. 07-05-1574.
Appolonia Lenaertsdr. weduwe Cornelis Vranckensz. verzoekt boelhout.
Nr. 192 folio 24v. d.d. ut supra.
Jacob Jansz. Kock voogd van het weeskind achtergebleven van Cornelis (Tonisz. Verkercke) zaliger,
verzoekt gifte te winnen van een boomgaard met huis. Het weeskind is genaamd Cornelis Cornelisz.
Nr. 193 folio 24v. d.d. ut supra.
Frans Cornelisz. voogd van de achtergebleven weeskinderen van Sijmon Sijmonsz. verzoekt gifte te
winnen van een boomgaard aan de Korte Dijk. De vier kinderen zijn genaamd Claes Sijmonsz.,
Aechgen Sijmonsdr., Maritgen Sijmonsdr. en Trijntgen Sijmonsdr.
Nr. 194 folio 24v. d.d. ut supra.
Lenaert Ariensz. momber en bestorven voogd van de achtergebleven weeskinderen van Arien
Ariensz. smid, genaamd Arien Ariensz., Pieter Ariensz., Floris Ariensz., Neeltgen Ariensdr. en
Maritgen Ariensdr., verzoekt gifte te winnen van de helft van 2 morgen land, naar uitwijzen de brief
daarvan zijnde.

Nr. 195 folio 25 d.d. ut supra.
Vranck Claesz. bestorven voogd van de 6 weeskinderen achtergebleven van Aechte Claesdr.,
genaamd Claes Ariensz., Cornelis IJsbrantsz., Arien Ariensdr., Maritgen Ariensdr., Koentgen IJsbrants
en Trijntgen IJsbrants, verzoekt gifte te winnen van de helft van 14 morgen land, gelegen in 4 weren.
Nr. 196 folio 25 d.d. ut supra.
Maritgen Florisdr. weduwe Arien Ariensz. smid verzoekt boelhout.
Nr. 197 folio 25 d.d. ut supra.
Maritgen Jansdr. weduwe Mees Thonisz. verzoekt boelhout.
Nr. 198 folio 25 d.d. ut supra.
Gielis Thonisz. momber en bestorven voogd van de achtergebleven weeskinderen van Mees
Thonisz., genaamd Arien Meesz. en Cornelis Meesz., verzoekt gifte te winnen van de helft van 1½
morgen land.
Nr. 199 folio 25 d.d. ut supra.
Het gerecht verklaart voor vonnis dat Jan Aertsz. zijn buurrecht terecht opgezegd heeft.
Nr. 200 folio 25v. rechtdag d.d. d.d. 21-06-1574.
Barbara Jorisdr. weduwe Maertijn Jansz. verzoekt boelhout.
Nr. 201 folio 25v. rechtdag d.d. d.d. 14-10-1575.
Cornelis Sijmonsz. man en voogd van Neeltgen Maertijnsdr. verzoekt gifte te winnen van 4 morgen
land, haar aanbestorven door haar vader.
Nr. 202 folio 25v. d.d. ut supra.
Arien Michielsz. verzoekt gifte te winnen van de helft van 3 morgen land, hem door zijn broeder Crijn
Michielsz. aanbestorven, belend ten Z: de Zwet, ten N: de Slinksloot, ten W: Claes Heijmansz. met
eigen en bruikwaar en Lenert Jansz. met bruikwaar en ten O: Pieter Bregman en dezelve Claes
Heijmansz. met het huisweer. Ten zelve dage heeft Neeltge Jansdr. verzocht met haar gekozen
voogds hand Claes Heijmansz. gezworene, de gifte wederom te ontvangen. De huisvrouw van Jan
Dircxz. (is dit Neeltgen Jansdr?).
Nr. 203 folio 26 d.d. ut supra.
Pieter Jansz. verzoekt gifte te winnen van Grietgen Bonifaesdr. weduwe van Arien Pietersz., van 2
morgen land. Burgert Pietersz. is voogd in deze van Grietgen Bonifaesdr.
Nr. 204 folio 26 d.d. ut supra.
Gezworenen verklaren voor vonnis alzo Leendert Ariensz. geïnsinueerd is op recht te dienen en te
helpen administreren en verklaren hem in een boete van 2 st.
Nr. 205 folio 26v. rechtdag d.d. 25-11-1575.
Cornelis Michielsz. voor zichzelf en vervangende zijn broeder en zuster, genaamd Louweris Michielsz.
en Ploentgen Michielsdr., verzoekt gifte te winnen van de helft van 6 morgen land, gelegen in een
weer, strekkende van de Zwet af tot Willem Maertsz. Swarten Hoop's land toe of zijn erfgenamen,
belend ten Z: de Zwet, ten O: de erfgenamen van heer Servaes, te weten; Cornelis Jacobsz. en Aernt
Bancrasz.en ten W: Maritgen Willem Heijnen, met Cornelis Claesz. en Mees Cornelisz. Hun
aanbestorven door hun vader Michiel Cornelisz. Gedaan voor Jan Aertsz. en Jan Jorisz. gezworenen.
Nr. 206 folio 26v. rechtdag d.d. 25-11-1575.
Rochus Claesz. momber en besproken voogd van zijn zaliger broeder Cornelis Claesz.
achtergebleven weeskinderen, genaamd; Claes Cornelisz. en Leentgen Cornelisdr., heeft tot hun
behoefte gewonnen en rechtelijk ontvangen de helft van 2 morgen land, mitsgaders de werf, naar de
brief van 05-11-1551. De 2 morgen land zijn gelegen in 2 weren, belend ten N: de bruikwaar van Arijs
Cornelisz., ten O: de Zouteveenseweg, ten W: de grote vaart en ten Z: Jan Aertsz. met bruikwaar. De
voorn. weeskinderen aanbestorven door overlijden van hun vader.
Nr. 207 folio 26v. rechtdag d.d. 25-11-1575.
Compareerde voor Jan Aertsz. en Jan Jorisz. als gezworenen van het gerecht van Zouteveen,
Cornelis Ariensz. en heeft gerenunchieerd als vader en voogd van zijn 2 weeskinderen, genaamd
Arien Cornelisz. en Maritgen Cornelisdr., verwekt bij de dochter van Heijnrick Jacobsz. Boot. Van de
boedel van de voorn. Heijnrick en van Maritgen Heijnricxdr. is de weeskinderen alles aanbestorven,
niets uitgezonderd.
Nr. 208 folio 27 d.d. ut supra.
Pieter Willemsz. en Cornelis Willemsz. gebroeders, Jan Lenaertsz. vervangende de drie dochters,
genaamd Ariaentgen Willemsdr., Marritgen Willemsdr. en Jannetgen Willemsdr., hebben gifte
gewonnen van de helft van 3 morgen land gelegen in een weer, belend ten Z: de Zwet, ten N: de
Kapelweg, strekkende naar de kade toe, ten O: Mees Sijmonsz. met eigen en ten W: Arien Ariensz.
jonge smid. De erfgenamen aanbestorven door hun vader Willem Ariensz. Plaet. Gedaan voor Jan
Aertsz. en Jan Jorisz. gezworenen.
Nr. 209 folio 27 d.d. ut supra.

Arien Michielsz. momber en bestorven voogd over het weeskind achtergelaten door Cornelis
Michielsz., heeft gifte gewonnen van een erf, eertijds gekocht van Michiel Ariensz. zijn zaliger vader,
gelegen aan de kapel in het huis van Mees Sijmonsz. Gedaan voor Jan Aertsz. en Jan Jorisz.
gezworenen.
Nr. 210 folio 27v. rechtdag d.d. 23-03-1576. (doorgehaald).
Lijdewij Arijns eist van Aelwijn Jacopsz. f 2 van een schuit die zijn zoon verkocht had.
Nr. 211 folio 27v. d.d. ut supra.
Aelwijn Jacopsz. eist van Lijdewij Arijns £ 1 groot omdat zijn zoon de paarden (gebelscht?) heeft.
Nr. 212 folio 27v. d.d. ut supra.
Nog eist Aelwijn Jacopsz. van Lijdewij Arijns f 26 van 3 morgen land die zij gebruikt heeft, wat zij niet
gedaan heeft.
Nr. 213 folio 27v. d.d. ut supra. (doorgehaald).
Gijclijs (=Gillis) Wijllems eist van Claes Heijmans alzulke penningen als de erfgenamen van Moetijnn
(=Maritgen) Willem Heijnen achtervolgen.
Nr. 214 folio 27v. d.d. ut supra (doorgehaald).
Nog eist dezelve de brieven van f 900 of f 1.200 daarvoor.
Nr. 215 folio 28 d.d. ut supra.
Claes Heijmans eist van Leenaert Arijn f 9 van de koop van haver.
Nr. 216 folio 28 d.d. ut supra.
Arijn Leenderts een kennis gezonden van Jan Pijeters.
Nr. 217 folio 28 rechtdag d.d. 06-04-1576.
Huijch Cornelisz. heeft voor Jan Aertsz. en Jan Jorisz. als gezworenen van zouteveen, de gift
gewonnen voor zijn prive naam, van de gerechte helft van 10 morgen en 4½ hond land, gelegen in 2
weren. De ene belend ten N: Jan Aertsz. met bruikwaar waarvan eigenaar is St. Joris Gasthuis te
Delft, ten O: de Zouteveenseweg, ten Z: de voorn. Jan Aertsz. met huis en erf met grond van land en
ten W: de vaart. Het andere weer Jan Aertsz. met zijn werf belend ten N: en Z: St. Aechten binnen
Delft, ten O: Pieter Cornelisz. nazaat van jonge Dirck Heijnricxz. met bruikwaar en ten W: St. Aechten
voorn. De voorn. Huijch Cornelisz. aanbestorven door zijn vader Cornelis Huijgensz. Ten zelve dage
is het dezelve Huijch Cornelisz. en Jan Vranckesz. vervangende zijn broeder en zuster kinderen hier
na genomineerd, aanbestorven door overlijden van hun moeder genaamd Aechte Jansdr.
Nr. 218 folio 28v. d.d. ut supra.
Cent Vranckensz., Gerrit Vranckensz., het kind van Griete Vranckensdr. en de kinderen van Pieter
Vranckensz., hebben gifte gewonnen en rechtelijk ontvangen.
Nr. 219 folio 28v. d.d. ut supra.
Gielis Willemsz. en Lenaert Ariensz. eisers en Claes Heijmansz. verweerder.
Nr. 220 folio 28v. d.d. ut supra.
Compareerde voor Jan Aertsz. en Jan Jorisz. gezworenen, Jan Pietersz. van Overmaas en heeft
geconstitueerd Lenaert Dircxz. en Wijnert Gerritsz., om al zijn belangen te behartigen.
Nr. 221 folio 28v. rechtdag d.d. 16-06-1576.
Jan Jorisz. beklaagt Claes Heijmansz. van zekere weigering. Claes Heijmansz. blijft op zijn boete
zitten.
Nr. 222 folio 28v. d.d. ut supra.
Nog beklaagt dezelve Jan Jorisz., Claes Heijmansz. voor 24 sch.
Nr. 223 folio 28v. d.d. ut supra.
Nog beklaagt Jan Jorisz. als gemachtigde van zijn broeder en zusters, Claes Heijmansz.
Nr. 224 folio 29 rechtdag d.d. 30-06-1576.
Bartelmees Cornelisz. voogd over de kinderen van jonge Dirck Heijnricxz. heeft afstand gedaan van
alzulke goederen en landen, als hun zijn aanbestorven van hun vader, genaamd de kinderen:
Heijnrick Dircxz. en Marritgen Dircxdr.
Nr. 225 folio 29 rechtdag d.d. 12-07-1576.
Geen vierschaar gehouden overmits dat daar niet gezworenen genoeg en kwamen.
Nr. 226 folio 29 rechtdag d.d. 26-07-1576.
Claes Heijmansz. beklaagt Lenaert Adriaensz. om aan de uitspraak te voldoen, als gedaan is door
Aelwijn Jacobsz. en Jan Aertsz.
Nr. 227 folio 29 rechtdag d.d. 21-09-1576.
Sebaijliaen (=Bastiaentgen) Dircxdochter heeft verwonnen de boel van Heijn Touw Aertsz.
achtervolgende de brief van obligatie.
Nr. 228 folio 29 rechtdag d.d. 19-10-1576.
Arijn Jorijsz. eist van Katrina Cornelis van Leeuwen of haar goederen, de somma van f 10 carolus,
van smaltienden.

Nr. 229 folio 29 d.d. ut supra.
Jan Jorisz. eist van Dirck Jacobsz. de inhoud van al de obligatie als hij op hem sprekende heeft.
Nr. 230 folio 29 d.d. ut supra.
Jan Jorisz. eist van Claes Heijmansz. 54 sch. van weiden.
Nr. 231 folio 29 d.d. ut supra.
Jan Jorisz. eist nog van Claes Heijmansz. zijn portie van £ 1 groot, dat zijn broer gewonnen heeft.
Nr. 232 folio 29v. d.d. ut supra.
Dirck Heijnricxz. heeft zijn recht gemaakt achtervolgende zijn obligatie.
233 folio 29v. rechtdag d.d. 02-11-1576.
Claes Heijmansz. doet een kenning contra Lenaert Ariensz. dat Claes Heijmansz. was eisende van de
uitspraak gedaan door Aelwijn Jacobsz. en Jan Aertsz. Lenaert Ariensz. zei dat hij wel bekennen
wilde, mits dat hij de uitspraak voldaan had.
Nr. 234 folio 29v. d.d. ut supra.
Dirck Geijnricxz. is 33 schelling aangetaxeerd van rechtelijke kosten van de pachting van Heijn Tou
Aernt. Dirck Heijnricxz. komt van verschenen geld f 16-06-00.
Nr. 235 folio 29v. d.d. ut supra.
Arijen Jorisz. eist van Claes Heijmansz. 3 jaren smaltienden, elk jaar 5 sch. groot.
Nr. 236 folio 29v. rechtdag d.d. 29-03-1577.
Gezworenen verklaren voor vonnis Arien Jorisz. pachting te doen.
Nr. 237 folio 29v. d.d. ut supra.
Door het gerecht is in de boel van IJsbrant Jorisz. gesteld als curator Lenaert Ariensz. alias Cappiteijn.
Nr. 238 folio 30 d.d. ut supra.
Lenaert Philipsz. schout heeft uit naam van Trijntgen de weduwe van Cornelis van Leeuwen, pachting
geschut contra Arien Jorisz. die zei dat er geen pachting zou geschieden, maar bij kerkgeboden de
goederen verkocht zouden worden ten behoeve van de gemene crediteuren.
Nr. 239 folio 30v. d.d. ut supra.
Arien Jorisz., Gielis Willemsz., Lenaert Ariensz., Maertijn Jorisz. vervangende de weeskinderen van
Jan Willemsz. op de Tempel en de weeskinderen van Lenaert Jansz. opt Gadt, maken machtig
Wijnert Gerritsz. talman,om hun zaken waar te nemen.
Nr. 240 folio 30v. d.d. ut supra.
Jan Pietersz. molenaar wonende te Rotterdam, maakt machtig Wijnert Gerritsz. talman, tegen een
ieder.
Nr. 241 folio 31 rechtdag d.d. 26-04-1577.
Wijnert Gerritsz. gemachtigde van Jan Pietersz. molenaar met Gerrit Pancrasz., hun zaken in staat
gesteld, mits dat dezelve Gerrit de gearresteerde goederen in arrest zal laten blijven, overmits dat de
huisvrouw van hem Gerrit naar Rotterdam getrokken is tot de voorsz. Jan Pietersz.
Nr. 242 folio 31 d.d. ut supra.
In de zaak van preferentie hangende voor het gerecht alhier, aangaande een huis, barg geboomte,
mitsgaders de grond waarop hetzelve staat, door het gerecht op 29-03-1577 verkocht en door
Heijnrick Tou Aertsz. met de dood geruimd, zijn gezworenen gehoord en hebben hetzelve gevisiteerd,
waarna zij vonnis gewezen hebben.
Nr. 243 folio 31 d.d. ut supra.
Eerst voor alles de kosten gemaakt door de schout en gerecht, klerk en bode. Nog voor de schout en
het gerecht van de verkoping, de 50° penning en de klerk met de bode op de verkoopdag van het
schrijven en roepen, elk 15 st., samen 6 penn. Hollands. Hierna degenen die aangeprocedeerd zijn,
met namen; Bastiaentgen Dircxdr. en Jannetgen Dircxdr., of hun gerechte erfgenamen.
Nr. 244 folio 31v. d.d. 24-05-1577.
Lenaert Ariensz. heeft voor het gerecht beleend aan Claes Heijmansz., de somme van f 7-05-00.
Nr. 245 folio 31v. rechtdag d.d. 20-09-1577.
Dirck Heijnricxz. heeft zich borg gesteld voor Bastiaentgen Dircxdr. ter somme van f 29-08-00, die
dezelve Bastiaentgen ontvangen zal van ene Cornelis Ariensz. over de koop van een huis, barg en
geboomte, nagelaten door Heijnrick Tou Aertsz.
Nr. 246 folio 32 rechtdag d.d. 7-02-1578 stilo curie.
Het gerecht heeft Claes Heijmansz. gedimineerd om recht te helpen.
Nr. 247 folio 32 d.d. ut supra.
Maertijn Jorisz. constitueert Cornelis Jansz. Coster contra een ieder. Gezworenen Jan Jorisz.,
Cornelis Sijmonsz. en Lenaert Ariensz.
Nr. 248 folio 32 rechtdag d.d. 18-04-1578.

Dirck Sijmonsz. gemachtigde van Wouter Jacobsz. brouwer te Delft eist een uitgedaagd erf of
boomgaardje, nagelaten door Willem Heijnricxz. nazaat van Jan Cornelisz. alias Jansoon, waarvan
ten achteren is 14 jaren verlopen en onbetaalde renten, als f 3 per jaar.
Nr. 249 folio 32 rechtdag d.d. 02-05-1578.
Wijnert Gerritsz. heeft een kenning gegeven aan Jan Dircxz. schipper wonende te Honselersdijk.
Nr. 250 folio 32v. d.d. de naastlesten mei 1578.
Wijnert Gerritsz. heeft ten ver zoeke van Jan Dircxz. schipper, de kenning tot de maaste rechtdag
gecontinueerd, zeggende dat Jan Kocxz. zulks begeerd heeft. Wijnant Gerritsz. protesteert van
schade en interest.
Nr. 251 folio 32v. d.d. ut supra.
Maritgen Ariensdr. belooft met haar voogds hand in dezen (Arien) Michielsz., als procuratie hebbende
van Jan Jansz. Song, momber en voogd over de weeskinderen van Pieter Jansz., verwekt bij
Maritgen Ariensdr. voorn.,met namen: Hadewij Pietersdr. en Maritgen Pietersdr., de somme van f 10
carolus.van 40 groten het stuk, ter zake van hun vaderlijke erfenis.
Nr. 252 folio 32v. d.d. ut supra.
Jan Willemsz. belooft te voldoen hetgeen hij nog schuldig is van de penningen door hem belooft van
de koop van het huisje van Claes Wiggersz. volgens de voorwaarden daarvan zijnde, mitsgaders nog
16 st. als restant van verteerde kosten, toekomende Jan Jorisz.
Nr. 253 folio 33 rechtdag d.d. 20-06-1578.
Louweris Cornelisz. met transport van Mathijs Heijnricxz. kuiper eist de inhoud van een obligatlie,
staande op ene Arien Jansz. De obligatie houdt in de somme van f 22 in dato 7-02-1578.
Nr. 254 folio 33 rechtdag d.d. 18-07-1578.
Jan Aertsz. beklaagt Pieter Cornelisz. Decker.
Nr. 255 folio 33 d.d. ut supra.
Jan Dircxz.gehuwd met Neeltgen Jansdr. heeft de gift neergelegd tbv. Arien Burgersz. molenaar, van
3 morgen land, welke gift dezelve Arien Burgersz. gewonnen heeft.
Nr. 256 folio 33 d.d. ut supra.
Louweris Verbeek uit den Briel, heeft de gift neergelegd tbv. van jonker Johan den Noorden en Willem
Gouwenaar te Brielle, van 10 morgen land, geweest zijnde van Willem Maertsz. Swarten Hoep, nu
gebruikt wordende door zijn nazaat genaamd Sijmon Louwerisz., welke gift door Jacob Jansz. bode,
als procuratie hebbende van jonker Johan, tot zijn behoef gewonnen heeft.
Nr. 257 folio 33v. d.d. ut supra.
Arien Ariensz. eist van Jan Fransz. molenaar betaling van 18 Rins guldens, ter zake van de koop van
een schip waarvan nu de obligatie is in dato 12-01-1578.
Nr. 258 folio 33v. d.d. ut supra.
Lenaert Ariensz. eist van Pieter Jacobsz. de betaling van de helft van 2½ morgen land.
Nr. 259 folio 33v. d.d. ut supra.
Arien Ariensz. constitueert Cornelis Jansz. Copier tegen een ieder.
Nr. 260 folio 34 rechtdag d.d. 02-08-1578.
Lenaert Pietersz. talman gemachtigde van Jacob Korsz. en Gielis Gerritsz.
Nr. 261 folio 34 d.d. ut supra.
Op de uitgedaagde nagelaten boedel van Kors Jacobsz. gedaan door Jacob Korsz. en Gielis Gerritsz.
als voogden over Rusgen Gerritsdr. nagelaten kinderen, is de zaak door partijen gecontinueerd tot de
eerste rechtdag.
Nr. 262 folio 34 d.d. ut supra.
Jan Jorisz. waard gehuwd met Marritgen zijn huisvrouw waardinne, eist van Jan Willemsz. ook waard,
betaling van 8 Rins guldens, ter zake van verteerde kosten.
Nr. 263 folio 34 rechtdag d.d. 27-09-1578.
Arien Jansz. eist van Louweris Cornelisz. de somme van 13 Rins guldens.
Nr. 264 folio 34 d.d. ut supra.
Jan Aertsz. heeft zijn buurrecht opgezegd voor Lenaert Ariensz. vervangende Crijn Sijmonsz.
gezworene van Zouteveen, door hem Lenaert Ariensz. te boek gebracht.
Nr. 265 folio 34v. d.d. ut supra.
Dirck Sijmonsz. Latenburch gemachtigde van Wouter Jacobsz. brouwer te Delft, heeft recht gemaakt
op zeker boomgaardje.
Nr. 266 folio 34v. d.d. ut supra.
Arien Ariensz. heeft recht gemaakt op ene Jan Fransz. molenaar zijn gearresteerde koeien.
Nr. 267 folio 34v. rechtdag d.d. 10-10-1578.
Gielis Willemsz. en Lenert Ariensz. voor hunzelf en als voogden vervangende de weeskinderen van
Jan Willemsz. en Lenaert Jansz., constitueren Wijnert Gerritsz.

Nr. 268 folio 34v. d.d. ut supra.
Gielis Gerritsz. van der Hoeff en Jacob Korstantsz. voogden over de 3 nagelaten weeskinderen van
Rusgen Gerritsdr., eisen voor de schout uit de nagelaten boedel van Kors Jacobsz., betaling van ⅜
parten van 26½ honderd carolus gulden van 40 groten het stuk, komende voor elk kindsportie f 33105-00. ln het geheel voor hun drieën f 993-15-00, volgens de originele uitkoopbrief.
Nr. 269 folio 35 d.d. ut supra.
Gezworenen hebben voor vonnis gewezen dat de eisers de boel gewonnen hebben, daar er niemand
compareert.
Nr. 270 folio 35 d.d. ut supra.
Jasper Huijbrechtsz. heeft zijn eed gedaan ten verzoeke van Claes Dammesz. inzake de kwestie
tussen hun beiden.
Nr. 271 folio 35 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker bekent Jan Aertsz. 14 Rins gulden ter zake van arbeidsloon.
Nr. 272 folio 35 rechtdag d.d. 07-11-1578.
Claes Haijmmens protesteert van vonnis.
Nr. 273 folio 35 rechtdag d.d. 21-11-1578.
Jacob Korsz. uit naam zo hij procedeert, heeft recht gemaakt op Marritge Dircxdr. weduwe Kors
Jacobsz.
Nr. 274 folio 35 d.d. ut supra.
Winert Gerritsz. gemachtigde van Gielis Willemsz. en Lenert Ariensz. cum socius, hebben Claes
Heijmansz. het recht verdogen en renuncieren van geld.
Nr. 275 folio 35v. d.d. ut supra.
Het gerecht heeft Dirck Heijnricxz. en Lenert Engelsz. gecondemneerd in de hoogste boete van 10
sch.
Nr. 276 folio 35v. rechtdag d.d. 05-12-1578.
Jacob Korsz. en Gielis Gerritsz. voogden over de nagelaten weeskinderen van wijlen Rusgen
Gerritsdr. en Kors Jacobsz., hebben hun pachtdag gecontinueerd tot de naaste rechtdag, contra
Maritgen Dircxdr. weduwe van de voorn. Kors Jacobsz.
Nr. 277 folio d.d. ut supra.
Dirck Jacobsz. beklaagt Pieter Cornelisz. Decker.
Nr. 278 folio 35v. d.d. ut supra.
Het gerecht heeft Dirck Heijnricxz. gecondemneerd in de boete van 10 sch.
Nr. 279 folio 36 rechtdag d.d. 20-03-1579 stilo curie.
Winert Gerritsz. gemachtigde van de nagelaten weeskinderen van Cornelis Cornelisz. snijder te
Naaldwijk, vertoont een klacht op een zeker erf, gelegen bij de Vlaardingse koren (molen?), waarvan
Cornelis Ariensz. alias Bontekoe possesseur is geweest, om betaling te hebben van het restant van
een kustingbrief.
Nr. 280 folio 36 d.d. ut supra.
Sijmon Jansz. wonende in Naaldwijkerbroek heeft voor het gerecht doen dagen ene Cornelis
Cornelisz. van Leeuwen.
Nr. 281 folio 36 rechtdag d.d. 25-03-1578.
Compareerde voor het gerecht Arien Jorisz. alias Jonxste, Arien Ariensz. alias Gorisgen als gehuwd
hebbende de zuster van IJsbrant Jorisz., Jan Adriaensz. mede (gehuwd) met een zuster van IJsbrant
voorsz., Arien Ariensz. mede een zwager en Dammes Jansz. mede een zuster van IJsbrant Jorisz.
Sijde voorsz. gehuwd hebbende, te samen vervangende in deze zaak (doorgehaald is; Lenaert
Ariensz. alias Cappeteijn als een broeder) Claes Ariensz. als erfgenaam van Aechte Claesdr. Sijde.
Nr. 282 folio 36 d.d. ut supra.
Nadat de gemene erfgenamen van IJsbrant Jorisz. en Aechte Claesdr., zijn huisvrouw beiden
overleden, in leven wonende op de Zouteveen, hun nagelaten boedel, woning en goederen,
gerenunchieerd en geabandonneerd hebben, verklaren zij de boedel desolaat.
Nr. 283 folio 36v. rechtdag d.d. 10-04-1579 stilo curie.
Het gerecht heeft voor vonnis gewezen tvv. Aernt Danckertsz. burgemeester van Schiedam, de
grondkaveling die hij had verzocht tegen Jan Jansz. als curator van de nagelaten boedel van Willem
Dircxz. te Delft.
Nr. 284 folio 36v. d.d. ut supra.
Marritgen Cornelisdr. dochter van Cornelis Ariensz. alias Bontekoe, met haar gekozen voogds hand
Wijnert Gerritsz. talman, abandonneert en renunchieert de goederen van haar zaliger vader en doet
hiervan afstand.
Nr. 285 folio 36v. d.d. ut supra.

Het gerecht heeft voor vonnis gewezen dat de erfgenamen van Mees Thonisz. zullen verantwoorden
de eis van Marritgen Dircxdr. volgens haar obligatie, inhoudende de somme van 6½ groot Vlaams,
van welk vonnis Cornelis Jansz. uit naam van de erfgenamen geappeleerd heeft.
Nr. 286 folio 37 d.d. ut supra.
Aangezien de nagelaten boedel van Cornelis Ariensz. Buntekoe desolaat is en de erfgenamen
gerenunchieerd hebben, is door het gerecht verklaard dat Wijnert Gerritsz., zo hij procedeert,
geklaagd heeft dat men 3 zondaagse geboden zal geven van het erf, met de andere goederen, tbv. de
gemene crediteuren.
Nr. 287 folio 37 rechtdag d.d. 02-05-1579.
Dammes Jansz. timmerman vervangende de erfgenamen van IJsbrant Jorisz. d'Sijde, inzake de
nagelaten boedel.
Nr. 288 folio 37 d.d. ut supra.
Het gerecht heeft geauthoriseerd Lenert Ariensz. als curator van de desolaten boedel van wijlen
IJsbrant Jorijsz., in leven wonende op de Zouteveen, om de woning, landen en andere goederen die
de voorn. IJsbrant Jorisz. met de dood geruimd heeft, in het openbaar te verkopen tbv. de gemene
crediteuren.
Nr. 289 folio 37v. d.d. 05-06-1579.
Jam Pietersz. beklaagt Pieter Cornlisz. Decker.
Nr. 290 folio 37v. d.d. ut supra.
Dirck Jacobsz. maakt recht op Claes Dammesz.
Nr. 291 folio 37v. d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. als gemachtigde van Vranck Cornelisz. en Lenert Cornelisz., bekent Marritgen
Dircxdr. weduwe van Kors Jacobsz., £ 6 groot Vlaams volgens obligatie, te betalen de ene helft St.
Jacob en de andere helft Heiliger mis.
Nr. 292 folio 37v. d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. als gemachtigde van Vranck Cornelisz. en Lenert Cornelisz. contra Arien Cornelisz.
nazaat van Pieter Thonisz. Cornelis Jansz. uit naam zo hij procedeert, persisteert de eis.
Nr. 293 folio 37v. d.d. ut supra.
Compareerden Alewijn Jacobsz. en Mees (zijn zoon?), Pieter Jansz. Sloeff en constitueerden zich
borgen voor Lenert Ariensz. Cappeteijn, voor de somme van f 2.700 carolus,ter zake van de koop van
de desolaten boedel van IJsbrant Jorisz.
Nr. 294 folio 38 rechtdag d.d. 19-06-1579.
Lenert Engelsz. constitueert zich borg voor Cornelis Jansz. als gemachtigde van Vranck Cornelisz. en
Lenaert Cornelisz., voor £ 6 groot Vlaams, toekomende Marritgen Kors Jacobsz. weduwe.
Nr. 295 folio 38 d.d. ut supra.
Wijnert Gerritsz. voor Dirck Jansz. eist van Jan Jorisz. betaling van 4 morgen haver, de morgen £ 5
Vlaams.
Nr. 296 folio 38 d.d. ut supra.
Het gerecht heeft voor vonnis gewezen dat de verweerder moet antwoorden. Jan Jorisz. verweerder
heeft de betaling herroepen.
Nr. 297 folio 38 d.d. ut supra.
Dirck Jansz. eist van Jan Jorisz. van de koop van 11 hond eigen land, met de toegift van bruikwaar,
samen tot 8 morgen toe, de somme van f 300, waarvan f 100 gereed.
Nr. 298 folio 38v. d.d. ut supra.
Claes Boensz. dekker contra Jan Lenaertsz. wonende op Vlaardingerbroek eiser, persisteert bij zijn
eis.
Nr. 299 folio 38v. d.d. ut supra.
Claes Dammisz. verwillekeurt te betalen Dirck Jacobsz. 5 sch. groot.
Nr. 300 folio 38v. d.d. ut supra.
Compareerde Arien Jansz. alias Buechouder oud 44 jaar, (doorgehaald is; Jacob Aertsz. oud 38 jaar)
en Jan Pietersz. oud 33 jaar, zijn rechtelijk gedaagd om getuigenis te geven ten verzoeke van Dirck
Jansz. requirant. Arien Jansz. getuigde dat hij deposant 5 weken geleden ten huize van Jan Jorisz.
bode op de Zouteveen is geweest bij de requirant en Jan Jorisz. en meer andere lieden en aldaar
gehoord heeft dat Jan Jorisz. van de requirant voorsz. gekocht heeft 3½ morgen haver op het veld
staande, voor de somme van £ 20 groten Vlaams. Jan Pietersz. getuigde mede in het voorsz.
gezelschap te zijn geweest en dat de haver te koop werd aangeboden voor £ 33 groten Vlaams,
waarop Jan Jorisz. zei, ik begeer ze niet te kopen. Dirck Jansz. requirant gaf £ 33 Vlaams, etc.
Nr. 301 folio 39 d.d. ut supra.
Jan Jorisz. bode beklaagt Jacob Lenaertsz. Schep voor betaling van 3 Rins gulden.
Nr. 302 folio 39 rechtdag d.d. 17-07-1579.

Claes Heijmansz. beklaagt en eist van Lenaert Ariensz. alias Cappeteijn, betaling van 5-05-00,
volgens obligatie in dato 20-11-1576.
Nr. 303 folio 39 d.d. ut supra.
De ontwaring door Heijnrick Cornelisz. wonende te Delft van ettelijke landen hem toekomende en
gebruikt wordende door Jacob Jansz. molenaer, is te niet gedaan.
Nr. 304 folio 39v. rechtdag d.d. 01-08-1579.
Jan Pietersz. eist van Pieter Cornelisz. Decker betaling van f 10 Rins, ter zake van “maggelinge" van
een paard.
Nr. 305 folio 39v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker is gecondemneerd.
Nr. 306 folio 39v. d.d. ut supra.
Gerrit Jacobsz. schout eist van Niclaes Dammesz. decker betaling van 3 Rins guldens.
Nr. 307 folio 39v. rechtdag d.d. 14-08-1579.
Claes Boensz. dekker eiser ter ene zijde en Jan Lenaertsz. verweerder ter andere zijde.
Nr. 308 folio 40 d.d. ut supra.
Kors Cornelisz. heeft verzocht interrogatorium van Claes Boensz. dekker.
Nr. 309 folio 40 d.d. ut supra.
Dirck Heijnricxz., Arien Willernsz. en Mees Sijmonsz. worden tot taxateurs van de 100° penning
benoemd.
Nr. 310 folio 40 rechtdag d.d. 25-09-1579.
Lenert Ariensz. alias Cappeteijn heeft verwillekeurd te betalen Claes Heijmansz. £ 6 Hollands.
Nr. 311 folio 40v. rechtdag d.d. 10-10-1579.
Claes Boensz. heeft recht gemaakt op Jan Lenaertsz. of zijn borg.
Nr. 312 folio 40v. d.d. ut supra.
Jan Jorisz. waard eist van Jan Willemsz.
Nr. 313 folio 40v. d.d. ut supra.
Gerrit Jacobsz. schout heeft geëist en beklaagd.
Nr. 314 folio 40v. rechtdag d.d. 23-10-1579.
Claes Boensz. heeft zijn pachtdag vermaand en pachting verzocht op ene Jan Lenaertsz.
Nr. 315 folio 40v. d.d. ut supra.
Lenaert Ariensz. Cappiteijn is gecondemneerd.
Nr. 316 folio 40v. d.d. ut supra.
Claes Heijmansz. kapelmeester eist van Pieter Cornelisz. Decker als laatst geweest zijnde
kapelmeester, zijn rekening.
Nr. 317 folio 41 d.d. ut supra.
Jan Lenaertsz. heeft een kenning gelegd contra Jan Willernsz. Vaeck.
Nr. 318 folio 41 rechtdag d.d. 06-11-1579.
Jan Pietersz. eist op het nagelaten erf van Jan Stevensz., gelegen aan de Kortedijk, betaling van £ 10
groot Vlaams.
Nr. 319 folio 41 folio d.d. ut supra.
Jan Lenertsz. verwillekeurt te betalen Claes Boensz. dekker, de somme van 5 Rins guldens.
Nr. 320 folio 41 d.d. ut supra.
Het gerecht verklaart voor vonnis indien de schout enig geld op Jan Lenertsz. uitlegd, dat hij wederom
geld zal hebben voor zijn uitlegging.
Nr. 321 folio 41 rechtdag d.d. 15-01-1580.
Arien Cornelisz. gehuwd met Anna Jansdr. weduwe van Jan Gerritsz. Broeck in Vlaardinger-ambacht,
beklaagt op zekere penningen berustende onder Lenert Engelsz., competerende Jan Jansz. Woeijs,
wonende in het dorp Spijkenisse.
Nr. 322 folio 41v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. voogd van zijn broeders nagelaten weeskind, genaamd Neel Vrancken, verwekt in
echt bij Appolonia Lenertsdr., eist van Jan Pietersz. alias Clompge Gouts, over de betaling van 3 rins
guldens.
Daar Jan Pietersz. niet compareert, heeft Pieter Cornelisz. gewonnen. Door het gerecht is dezelve
Jan Pietersz. gecondemneerd in de kosten van 10 st.
Nr. 323 folio 41v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. voogd van Neel Vranck, zijn zaliger broeders nagelaten weeskind, constitueert
Wijnert Gerritsz. talman.
Nr. 324 folio 41v. rechtdag d.d. 12-02-1580 stilo corie.
Er wordt voor vonnis verklaard dat Claes Dammesz. geen eis zal hebben die door Alewijn Jacobsz. op
hem gedaan heeft nopende zeker land door dezelve Claes Dammisz. gebruikt.

Claes Dammisz. protesteert hier tegen.
Nr. 325 folio 42 d.d. ut supra.
Alewijn Jacobsz. geeft een kenning contra Claes Dammisz.
Nr. 326 folio 42 rechtdag d.d. 27-02-1580 stilo corie.
Op heden 21 Maart anno 1580 stilo corie heeft Jan Jansz. van der Woeijs van Spijkenisse bekent
Arien Cornelisz. Krijger in bijzijn van goede mannen, namelijk Willem Ariensz. schout Holij, Wijnert
Gerritsz. of Pieter Cornelisz. Barchman, te voldoen wat Arien Cornelisz. heeft bedongen.
Nr. 327 folio 42 rechtdag d.d. 25-03-1580.
Claes Dammisz. heeft bekent Alewijn Jacobsz. te indemneren vrij kosteloos en schuldeloos te
houden, of de rentmeester Oudraet van Loidensteijn Cornelisz., van de huur van £ 5 groot Vlaams
(min) vijf st., van het jaar 1579.
Nr. 328 folio 42v. rechtdag d.d. 22-04-1580.
Nadat gezwore partijen aan beiden zijden zijn gehoord, is voor vonnis verklaard dat de desolate
boedel van IJsbrant Jorisz. nog eens voor de tijd van 14 dagen in de eis zal blijven, gedaan op en
tegen de weduwe van Willem Ariensz. Plaet.
Nr. 329 folio 42v. d.d. ut supra.
De weduwe en erfgenamen van Willem Ariensz. Plaet hebben een kenning gelegd contra Cornelis
Florisz., Joris Florisz. en Marritgen Florisdr. weduwe van Arien Ariensz. smid.
Nr. 330 folio 42v. d.d. ut supra.
Jan Jorisz. waard beklaagt Arien Ariensz. wonende op het Frouweweer.
Nr. 331 folio 43 d.d. 06-05-1580.
Dirck Heijnricxz., Jacob Ariensz., Lenaert Ariensz. Cappeteijn, Alewijn Jacobsz., Claes Heijmansz.,
Jan Jorisz., Mees Sijmonsz., Arien Willemsz. en Burgert Pietersz. hebben bekent aan schout Gerrit
Jacobsz. uit naam van Lenaert Phillipsz. baljuw alhier, ten behoeve van Mr. Aernt Vranckesz.
secretaris te Delft, portie porties gelijk elk nu zijn haver gehad heeft.
Nr. 332 folio 43 d.d. ut supra.
Gerrit Jansz. schout uit naam van Lenaert Philipsz. baljuw alhier, geeft een kenning contra Lenaert
Ariensz. alias Wittebol, nopens £ 3 groot Vlaams, gesproten van haver competerende Mr. Aernt
Vranckesz. secretaris van Delft.
Nr. 333 folio 43v. d.d. ut supra.
Huijbrecht Heijnricxz. heeft een kenning gegeven contra Claes Dammesz. ivm. de ontruiming van de
woning die Claes Dammesz. aan Huijbrecht Heijnricxz.heeft verkocht, of honderd pond Vlaams.
De verweerder zegt dat hij geen ontruiming doen zal voor de lopende maand mei.
Nr. 334 folio 43v. rechtdag d.d. 21-05-1580.
Jan Pietersz. Cloffgen heeft een kenning gelegd contra (geen voornaam ingevuld, waarschijnlijk
Claes) Dammesz.
Nr. 335 folio 43v. d.d. ut supra.
Ten zelven dage heeft Jan Pietersz. Cloffgen een kenning gelegd contra Claes Dammesz.
Nr. 336 folio 43v. d.d. ut supra.
Ten zelve dage heeft Huijbrecht Heijnricxz. de kenning gewonnen van Claes Dammesz.
Nr. 337 folio 43v. d.d. ut supra.
Ten zelve dage heeft Huijbrecht Heijnricxz. geprotesteerd van schulden en intrest tegen Claes
Dammesz.
Nr. 338 folio 43v. d.d. ut supra.
Ten zelve dage heeft Huijbrecht Heijnricxz. onder recht gelegd 11 st. 1 oortje van de penningen die te
kort waren, tbv. Claes Dammesz.
Nr. 339 folio 44 rechtdag d.d. 17-06-1580.
Op heden 02-07-1580 hebben Pieter Willemsz. cum socius, hun zaken gecontinueerd van de
rekeningen contra Pieter Aertsz. talman als gemachtigde van de gemene erfgenamen van Floris
Jorisz., ook namelijk ten verzoeke van Maritgen Florendr., tot de naaste rechtdag.
Nr. 340 folio 44 d.d. ut supra.
Pieter Aertsz. voorsz. aangaande de zaak van het weeskind van Arien Ariensz. jonge smid, mede in
staat gesteld de naaste rechtdag contra de voorsz. Marritge Florendr.
Nr. 341 folio 44 d.d. ut supra.
Ten voorsz. dage heeft Claes Dammesz. uit het recht gelicht wat door Huijbrecht Heijnricxz. was
ingelegd, ter somme van f 14-15-00.
Nr. 342 folio 44 rechtdag d.d. 16-07-1580.
In de zaak hangende voor het gerecht van Zouteveen tussen de weduwe en erfgenamen van Willem
Ariensz. Plaet eisers ter ene zijde, contra Cornelis Florisz., Joris Florisz. en Marritgen Florendr.
weduwe Arien Ariensz. smid, erfgenamen van Floris Jorisz. in Kethel, in kas van garantie,

verweerders ter andere zijde, is recht gewezen. De verweerders worden gecondemneerd in de eisers
eis met de kosten van dien.
Nr. 343 folio 44 d.d. ut supra.
Gezworenen hebben vonnis gewezen en verklaard alzo als van een oude zaak gesproten is dat de
weduwe en erfgenamen van Willem Ariensz. Plaet zullen procederen.
Nr. 344 folio 44v. rechtdag d.d. 29-07-1580.
In de zaak hangende voor het gerecht van Zouteveen tussen de voogden Cornelis Claesz. en Lenert
Woutersz. van het weeskind van Arien Ariensz. jonge smid, genaamd Neeltgen Ariensdr., verwekt bij
Annetgen Woutersdr., eisers ter ene zijde en Lenert Adriaensz. als verantwoordende zijn snaar,
genaamd Marritgen Florendr. weduwe van de voorsz. Arien Ariensz. jonge smid, verweerder ter
andere zijde, nopende het weeskinds bewezen moederlijke erfenis, bedragende de somme van £ 500
Hollands, eisen de voogden betaling van dien. Mitsgaders nog een bruitstuk indien het weeskind tot
haar huwelijke staat komt, van £ 50 Hollands, of eerlijk te kleden naar staat, alles breder bij de
principale uitkoopbrief in dato 19-09-1567, waarop de verweerders kwijtschelding verzoeken, overmits
de schaden en verliezen door de oorlog, ongebruikt liggen van de landen en brand van de woning,
geleden hebben. Er wordt voor vonnis gewezen, gezien de voorn. oorzaken, dat de verweerders
kwijtschelding zullen hebben van de bewezen penningen, de somme van £ 100 Hollands, mitsgaders
het bruitstuk of kleding, hiervoor verhaald. De rest te betalen volgens de uitkoopbrief, op 6 St.
Gielisdagen, waarvan St. Gielisdag anno 1581 het eerste jaar zal zijn. Constitueren zich borgen;
Lenaert Ariensz. alias Cappeteijn en Mees Sijmonsz.
Nr. 345 folio 45 rechtdag d.d. 21-10-1580.
De boomgaard welke heeft toebehoord Jan Cornelisz. nazaat van Huijch Jorisz., heeft Wouter
Jacobsz. brouwer te Delft een losrente op sprekende van f 3 carolus per jaar volgens zijn brief.
Nr. 346 folio 45 d.d. ut supra.
Jan Jorisz. heeft zich geconstitueerd als borg voor Petronella Arijsdr. weduwe Pieter Aertsz. Decker,
voor 9 Rins guldens, als door ene Jacob Jansz. molenaer onder het gerecht gelegd. Vrijelis Arijsz. van
Schipluiden die mede compareerde belooft dezelve Jan Jorisz. te indemneren vrij kosteloos.
Nr. 347 folio 45 rechtdag d.d. 07-10-1580.
Compareerde Maritgen Florisdr. weduwe Adriaen Adriaensz. jonge smid met haar gekozen voogds
hand Lenert Ariensz. haar zwager alias Cappitteijn, bekende geaccordeerd te zijn met Jacob Pietersz.
en Maerten Jansz. lijndraaier, nopens de verlopen renten van f 9 per jaar, door hun verschoten en
betaald en door hun verzekert op 2 morgen land, volgens de constitutiebrief in dato 26-01-1568 stilo
corie. De comparante belooft de renten af te lossen en de borgen te ontheffen binnen 3 jaren. De
rente is toekomende Huijch Claes Lambrechtsz.
Nr. 348 folio 46 rechtdag d.d. 04-11-1580.
Huijbrecht Heijndricxz. bekent Anthonis Pietersz. Mekint de somma van f 7 carolus, blijkens zijn
obligatie in dato 10-04-1580.
Nr. 349 folio 46 d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. alhier heeft onder protest betaald aan Adriaen Pietersz. negen groot, van het maken
van een stuk banwerk, gelegen in de Slinksloot westwaarts van Pieter Deckers.
Nr. 350 folio 46 d.d. ut supra.
Gezworenen verklaren voor vonnis alzo Lenert Ariensz. Wittebol door de schout gedaagd was in de
hoogste boete om de laatste schouw te helpen schouwen. Aangezien hij niet gecompareerd is, wordt
hij gecondemneerd in de hoogste boete van 10 st.
Nr. 351 folio 46 rechtdag d.d. 16-12-1580. (doorgehaald).
Aernt Pietersz. Schol eiser contra Jan Pietersz. molenaer voor de levering van 6 hoed haver.
Nr. 352 folio 46v. d.d. 18-11-1580.
Gezworenen verklaren voor vonnis alzo zij de personen niet kennen alwaar Wijnert Gerritsz. als
gemacht van ene Arien Foeijsz. voor ageert, nog dat haar niet is gebleken dat dezelve Arien Foeijsz.
alleen erfgenaam is van Foeijs Ariensz., volgens de obligatie gementioneerd in dato 27-01-1562, zo
absolveren zij Jan Willemsz. gedaagde, voor deze instantie.
Nr. 353 folio 46v. d.d. ut supra.
Aert Pietersz. heeft geeist van Huijbrecht Heijnricxz. de betaling van f 36 volgens zijn brief van
obligatie in dato 05-06-1580. Daar Huijbrecht niet compareerde, hebben gezworenen de eiser gegund
het eerste default en de gedaagde gecondemneerd de somme in handen te stellen van de eiser.
Nr. 354 folio 46v. rechtdag d.d. 03-12-1580
Aernt Pietersz. eiser contra Huijbrecht Heijndricxz. om betaling volgens de retroacte, alzo niemend
compareert om te antwoorden hebben de schepenen partijen gecondemneerd in het 2° default.
Nr. 355 folio 47 d.d. 16-12-1580.

Aernt Pietersz. impetrant van het 2° default contra Huijbrecht Heijndricxz. gedaagde om het 2° default
te pugeren.
Nr. 356 folio 47 d.d. ut supra.
Aernt Pietersz. Scholl eiser contra Jan Pietersz. molenaer gedaagde voor de levering van zes hoed
haver.
Nr. 357 folio 47 rechtdag d.d. 12-01-1581 stilo corie.
Jan Willemsz. alias Vaeck bekent Jan Jorisz. waard uit zake van lijfschuld, de somme van 18 st.
Nr. 358 folio 47 d.d. ut supra.
Wijnert Gerritsz. gemachtigde van Aernt Pietersz. Scholl zijn eis andermaal vernieuwd contra Jan
Pietersz. gedaagde. Aangezien de gedaagde niet is gecompareerd, wordt hij gecondemneerd in de 2°
default.
Nr. 359 folio 47v. d.d. ut supra.
Jan Jorisz. waard eist van Arien Jansz. voor betaling van lijfschuld. Arien Jansz. wordt
gecondemneerd in het 1° default.
Nr. 360 folio 47v. rechtdag d.d. 27-01-1581.
Rochus Claesz. eiser contra Huijbrecht Heijndricxz. gedaagde, voor de betaling van f 15 ter zake van
de koop van haver en gerst. Huijbrecht Heijndricxz. wordt gecondemneerd in het 1° default.
Nr. 361 folio 47v. d.d. ut supra.
Rochus Claesz. eiser voorsz. contra de voorn. Huijbrecht Heijndricxz. gedaagde, voor betaling van 45
st. over de koop van een varken. De gedaagde wordt gecondemneerd in het 1° default.
Nr. 362 folio 48 d.d. ut supra.
Aernt Pietersz. Scholl impetrant contra Jan Pietersz. molenaer gedaagde, om te pugeren het 2°
default volgens de retroacte.
Nr. 363 folio 48 d.d. ut supra.
Jan Jorisz. waard op tGat eiser contra Jan Willemsz. Vaeck gedaagde voor betaling van f 3 carolus
die hij in het gelag gemaakt heeft, van de afkoop van zekere obligatie die Jan Willemsz. schuldig was.
Jan Willemsz. Vaeck wordt gecondemneerd f 3 te betalen.
Jan Willemsz. Vaeck heeft van het vonnis geappelleerd.
Nr. 364 folio 48 d.d. ut supra.
Rochus Claesz. machtigt Wijnant Gerritsz. voor deze vierschaar.
Nr. 365 folio 48 rechtdag d.d. 10-03-1581. (doorgehaald).
Rochus Claesz. eiser contra Huijbrecht Heijndricxz. gedaagde, voor de betaling van f 15 volgens
retroacte.
Nr. 366 folio 48 d.d. ut supra. (doorgehaald).
Rochus Claesz. eiser contra Huijbrecht Heijndricxz. gedaagde, voor betaling.
Nr. 367 folio 48v. rechtdag d.d. 24-02-1581.
Rochus Claesz. eiser contra Huijbrecht Heijndricxz. voor betaling van f 15 volgens retroacte en te
pugeren in het 1° default.
Nr. 368 folio 48v. d.d. ut supra.
Rochus Claesz. eiser contra Huijbrecht Heijndricxz. voor betaling van 45 st. volgens retroacte en om
te pugeren in het 1° default.
Nr. 369 folio 48v. rechtdag d.d. 10-03-1581.
Rochus Claesz. eiser contra Huijbrecht Heijndricxz. gedaagde voor betaling van f 15 volgens retroacte
en om te pugeren het 2° default.
Nr. 370 folio 48v. d.d. ut supra.
Rochus Claesz. eiser contra Huijbrecht Heijndricxz. gedaagde voor betaling van 45 st. volgens
retroacte en om te pugeren in het 2° default.
Nr. 371 folio 49 rechtdag d.d. de lesten maart 1581.
Jan van Zanten schout van Maasland contra Jan Jorisz. waard op tGat, voor betaling van f 8½ van 40
gr. Vlaams, spruitende ter zake van de huur van een kampje vliethooi, verschenen Kerstmis en
Lichtmis anno 1581, volgens zijn obligatie.
Nr. 372 folio 49 d.d. ut supra.
Cornelis Vranckesz. gemachtigde van Jan Jacopsz. het weeskind van Jacop Dammesz. contra Dirck
Heijndricxz.op de Zouteveen, voor de betaling van £ 5 gr. Vlaams, daar hij gedaagde aan de voogd
van het voorn. weeskind rente betaald heeft de penning 16, blijkens de rekening van anno 67, of wil
de gedaagde bij eed verklaren dezelve somme aan de voogd van het weeskind betaald te hebben.
Nr. 373 folio 49 d.d. ut supra.
Jan Jorisz. waard alhier eiser contra Adriaen Jorisz. voor betaling van 36 st. ter zake van verteerde
kosten.
Nr. 374 folio 49v. rechtdag d.d. 26-05-1581.

Adriaen Willemsz. gedaagde contra Dirck Heijndricxz. en Burgert Pietersz. gedaagden, om van hun te
vorderen geen riet uit hun bruikwaar te snijden.
Nr. 375 folio 49v. rechtdag d.d. 17-11-1581.
Pieter Ariensz. Post eiser contra Pieter Cornelisz. gedaagde, voor de betaling van f 5½ ter zake van
de koop van vlees, verschenen mei ‘81.
Nr. 376 folio 49v. d.d. ut supra.
Nog eist dezelve Pieter Cornelisz. van de voorn. Pieter Cornelisz., borg en voorwaarden van £ 15
groot Vlaams, van het overnemen van zeker bruikwaar aan zijn woning.
Nr. 377 folio 50 d.d. ut supra.
Pieter Jansz. schout en baljuw van Zouteveen eiser contra Cornelis Bouwensz. als verantwoordende
Maritgen Dircxdr. zijn vrouw, voor de betaling van zekere boete van 10 st., die hij verbeurde als
komende voor de vierschaar zonder procuratie
Nr. 378 folio 50 d.d. 01-12-1581.
Pieter Ariensz. Post eiser contra Pieter Cornelisz. gedaagde om te pugeren het 1° default.
Nr. 379 folio 50 d.d. ut supra.
Idem eist dezelve voorwaarden van £ 15 groot Vlaams en voorts te pugeren het 1° default.
Nr. 380 folio 50v. d.d. ut supra.
Jacop Fransz. van Putten eiser contra Jan Joorisz. bode alhier gedaagde. De eiser als collecteur van
de dijkage komt volgens zijn boek de somme van f 4 min 2 st. van 18½ tonnen bier, elke ton 4 st.. Jan
Jorisz. belooft te betalen tussen nu en 8 dagen. Jacop Fransz. van Putten zal als borg nemen een
hokkeling.
Dit is de 22° maart door Jacob Fransz. ontslagen.
Nr. 381 folio 50v. rechtdag d.d. 15-12-1581.
Pieter Ariensz. Post eiser contra Pieter Cornelisz. gedaagde voor de betaling volgens retroacte en te
pugeren het 2° default.
Pieter Cornelisz. bekent de eiser f 5½.
Nr. 382 folio 50v. d.d. ut supra.
Idem eiser contra dezelve gedaagde om voorwaarden van £ 15 groot Vlaams en te pugeren het 2°
default volgens de retroacte.
Pieter Cornelisz. bekent borgen te stellen voor de somme van £ 15 groot Vlaams tussen nu en de
naaste rechtdag.
Nr. 383 folio 51 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker eiser contra Lenert Ariensz. Wittebol gedaagde voor de betaling van 15 st.
van het dekken van een nieuwe barg en nog 15 st. van tenen latten.
Nr. 384 folio 51 d.d. ut supra.
Idem eiser contra dezelve Lenert Ariensz. voor betaling van 20 st. die hij hem toegezegd had,
vanwege Arien Ariensz. aan het Vrouweweer, van landhuur.
Nr. 385 folio 51 d.d. ut supra.
Lenert Ariensz. Wittebol eiser contra Jan Willemsz. Vaeck gedaagde, voor betaling van 7 zakken
haver, elke zak 32 st..
Nr. 386 folio 51v. rechtdag d.d. 26-01-1582.
Adriaen Jorisz. heeft zijn voogdij opgezegd en ipv. Pieter Ariensz. voor zijn voogd in zijn absentie
(alzo hij in de krijg is) Cornelis Ariensz. zijn oom, om van zijnswegen te ontvangen en alles te doen
wat nodig is.
Nr. 387 folio 51v. rechtdag d.d. 23-02-1582.
Adriaen Pietersz. en Maerten Cornelisz. eisers contra Huijbrecht Heijnricxz. gedaagde. De eisers
zeggen dat zij zich verbonden hebben als borg voor de voorn. Huijbrecht Heijnricxz., voor de koop van
zijn woning, gekocht van Claes Dammesz. Hiervoor hebben zij moeten betalen in handen van Pieter
Hoflant (als transport op de penningbrief der zelver woning hebbende) de somme van f 33 carolus
over het eerste jaar paai van de koop der zelver woning en nog borg staande voor de landhuur,
waarvan zij hebben moeten betalen de verschenen huur anno 1580 en 1581, met f 19 die de
eigenaren aan timmerage van het huis hebben verschoten en zij eisers nu moeten betalen de somme
van f 150 carolus. Nog van ongelden als morgengeld, molengeld 100° penning, de somme vanf 33,
makende te samen f 216 carolus, buiten de jaarpenningen die nog van de woning resten.
De bode verklaart de weet gedaan te hebben aan de huisvrouw, houdende vuur en licht op de woning,
in presentie van Sijmon Huijbrechtsz. en Jan Claesz. Watelaer, aangezien de man in Walcheren is,
niet wetende waar.
Nr. 388 folio 52 d.d. ut supra.
Lenert Philipsz. in de Lier eiser contra Lenert Ariensz. Cappitteijn, voor de betaling van f 7½.
Nr. 389 folio 52 d.d. ut supra.

Dezelve eiser contra Jan Pietersz. gedaagde voor betaling van f 10 van 2 zakken tarwe.
Nr. 390 folio 52 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. Vaeck geeft over indien hij Adriaen Pietersz. en Maerten Cornelisz. niet betaald van 2
verlopen jaren pacht van de 10 hond land, door hem gebruikt tussen nu en St. Jacopsdag, al dat hij
verstoken zal wezen van de huur der zelver landen en de vruchten daarop staande.
Nr. 391 folio 52v. rechtdag d.d. 23-03-1582.
Adriaen Pietersz. en Maerten Cornelisz. eisers contra Huijbrecht Heijndricxz. gedaagde, om te
procederen naar retroacte en te pugeren het 1° default.
Nr. 392 folio 52v. d.d. ut supra.
Lenert Philipsz. eiser contra Lenert Ariensz. Cappitteijn gedaagde op het 1° default, om voorts te
procederen naar retroacte.
Nr. 393 folio 52v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Jan Pietersz. gedaagde op het 1° default, om voorts te procederen naar
retroacte.
Nr. 394 folio 52v. d.d. ut supra.
Burgert Pietersz. eiser kapelmeester contra Goosen Jansz. van Vlaanderen gedaagde. De eiser zegt
dat hij de gedaagde verordonneerd heeft hem in de voorsz. kapel te houden en logeren een stuk met
"baggen" en aldaar zijn mest in te leggen en die te gebruiken tot zijn appetie, zonder eisers consent,
hoewel hem hetzelve door de eiser tot meermalen geinterdiceerd is.
Deiser concludeert dat de gedaagde voor het gebruik van de kapel dient te betalen de somme van f 6
carolus en de mest uit de kapel te ruimen en andere vuiligheid en weer in de oude staat dient te
herstellen.
Nr. 395 folio 53 d.d. ut supra.
Jacop Fransz. van Putten collecteur van de hoornbeesten contra Sijmon Huijbrechtsz. De gezworenen
verklaren, nadat Sijmon Huijbrechtsz. bekent dat zijn koebeesten in het recht van Zouteveen staan,
dat daarom alhier hoorngeld betaald moet worden.
Nr. 396 folio 53 d.d. ut supra.
In de zaak van ontwaring tussen Frans Cornelisz. en Abraham Dircxz. als gecommitteerde van de drie
gerechten van Vlaardinger parochie, van wege de pastorie van Vlaardingen, contra Jan Jorisz. Quack
en Lenert Engelsz. en mitsdien aan gedaagden geen rechtdag is gelegd om ontwaring te doen,
hebben de gedaagden geconcludeerd tot absolutie.
Nr. 397 folio 53v. d.d. ut supra.
Aangezien Pieter Jansz. schout geëist had Lenert Ariensz. Wittebol, Boot schuldig te wezen ter
oorzake dat hij gecompareerd is en daarvan vonnis verzocht had, hebben gezworenen verklaard Boot
schuldig te zijn.
Nr. 398 folio 53v. rechtdag d.d. 20-04-1582.
Adriaen Pietersz. en Maerten Cornelisz. eisers contra Huijbrecht Heijndricxz. gedaagde, om te
procederen naar retroacte en te pugeren in het 2° default.
Nr. 399 folio 53v. d.d. ut supra.
Lenert Philipsz. eiser contra Jan Pietersz. gedaagde, om te pugeren het 1° default en te procederen
naar retroacte.
Nr. 400 folio 54 d.d. ut supra. (doorgehaald).
Dezelve eiser contra Lenert Ariensz. Cappitteijn gedaagde, om te procederen naar retroacte en te
pugeren het 1° default.
Nr. 401 folio 54 d.d. ut supra.
Jan Jorisz. eiser contra Frans Cornelisz. en Abraham Dircxz. om te justitueren hun actie van
ontwaring van zekere landen van wegen de kerk of pastorie van Vlaardingen.
Nr. 402 folio 54 d.d. ut supra.
Lenert Engelsz. eiser contra dezelve Frans Cornelisz. en Abraham Dircxz. te Vlaardingen, om te
justitueren hun actie van ontwaring.
Nr. 403 folio 54v. rechtdag d.d. 29-06-1582.
Jan Jorisz. eiser contra Frans Cornelisz. en Abraham Dircxz. om te justitueren hun actie van
ontwaring en voorts te procederen naar retroacte.
Nr. 404 folio 54v. d.d. ut supra.
Lenert Engelsz. eiser contra dezelve Frans Cornelisz.en Abraham Dircxz. om te justitueren hun actie
en voorts te procederen naar retroacte.
Nr. 405 folio 54v. d.d. ut supra.
Burgert Pietersz. kappelmeester van Zouteveen eiser contra Goosen Jansz. voor de betaling van f 2
als restant van f 3, van geaccordeerde penningen tot profijt van de kapel.
Nr. 406 folio 54v. d.d. ut supra.

Pieter Jansz. schout eist Pieter Cornelisz. Decker boetschuldig, alzo hij niet gecompareerd is op de
rechtdag om te helpen recht te doen, zo het behoord gezworenen te doen.
Nr. 407 folio 55 rechtdag d.d. 20-07-1582.
Compareerde voor Lodewijck Fransz. secretaris van Zouteveen, Abraham Dircxz. die renunchieerde
van alzulk appel als hij op vrijdag laatstleden voor het gerecht van Zouteveen gehad heeft voor vonnis
tussen hem en Jan Jorisz. en Lenert Engelsz.
Nr. 408 folio 55 rechtdag d.d. 27-07-1582.
Jan Jorisz. eiser contra Frans Cornelisz. en Abraham Dircxz. om hun actie te justitueren van
ontwaring en voorts te procederen naar retroakte.
Nr. 409 folio 55 d.d. ut supra.
Lenert Engelsz. eiser contra dezelve Frans Cornelisz. en Abraham Dircxz. om te justitueren hun aktie
van ontwaring en voorts om te procederen naar retroakte.
Nr. 410 folio 55 rechtdag d.d. 27-07-1582.
Pieter Aertsz. Pols als gemachtigde van Abraham Dircxz.en Frans Cornelisz., heeft gerenunchieerd
van alzulke procedure als voor deze vierschaar is geweest contra hunlieden en Lenert Engelsz. en
contra Jan Jorisz.
Nr. 411 folio 55 rechtdag d.d. 10-08-1582.
Jan Maertsz. te Schipluiden eiser contra zekere gearresteerde penningen rustende onder Jan Claesz.
Watelaer, toekomende Jan Pietersz. Cloffgen, om daaraan te verhalen de somme van f 9 van
gerekende penningen en nog 28 st. van verteerde kosten.
Nr. 412 folio 55v. d.d. ut supra.
Pieter Jansz. van Everdingen eiser contra een gearresteerd paard, gaande in de wei van Lenert
Ariensz. Cappittijn.
Nr. 413 folio 55v. rechtdag d.d. 07-09-1582.
Jan Maertsz. of zijn huisvrouw, waardin en eisers contra de gearresteerde penningen rustende onder
Jan Claesz. Watelaer, toekomende Jan Pietersz. Cloffgen, om daaraan te verhalen volgens retroakte.
Nr. 414 folio 55v. d.d. ut supra.
Jan Ariensz. Vos eiser contra Jan Pietersz. op de Zouteveen. gedaagde om te verhalen f 9 als restant
van de koop van een zwart roggelde koe.
Nr. 415 folio 55v. d.d. ut supra.
Jan Ariensz. Vos maakt machtig Lodewijck Fransz. secretaris, om zijn zaken waar te nemen.
Nr. 416 folio 55v. d.d. ut supra.
Anthonis Pietersz. maakt machtig Pieter Jansz. van Everdingen schout.
Nr. 417 folio 56 rechtdag d.d. 21-09-1582.
Jan Maertsz. of zijn huisvrouw waardin, eisers contra de gearresteerde penningen rustende onder Jan
Claesz. Watelaer, toekomende Jan Pietersz. Cloffgen, om daaraan te verhalen volgens retroakte.
Nr. 418 folio 56 d.d. ut supra.
Jan Ariensz. Vos eiser contra Jan Pietersz. op de Zouteveen gedaagde om te verhalen f 9 als restant
van de koop van een zwart roggelde koe.
Nr. 419 folio 56 d.d. ut supra.
Aechte Philips huisvrouw van Jan Maertsz. waard te Schipluiden constitueert Lodewijck Fransz.
secretaris.
Nr. 420 folio 56v. rechtdag d.d. 05-10-1582.
Jan Maertsz. of zijn huisvrouw te Schipluiden eisers contra de gearresteerde penningen rustende
onder Jan Claesz. Watelaer, toekomende Jan Pietersz. Cloffgen.
Nr. 421 folio 56v. d.d. ut supra.
Jan Ariensz. Vos eiser contra Jan Pietersz. op de Zouteveen gedaagde voor betaling van f 9.
Nr. 422 folio 56v. d.d. ut supra.
De Heilige Geestmeesters van Vlaardingen cum socijs eisers contra Pieter Cornelisz. Barchman
gedaagde voor betaling van f 6 van een jaar landpacht, de Heilige Geest verschenen anno 81.
Nr. 423 folio 56v. d.d. ut supra.
Jan Maertsz. of zijn huisvrouw te Schipluiden eisers contra Jan Willemsz. Vaeck gedaagde, voor
betaling van 23 st. van gehaald brood anno 81.
Nr. 424 folio 57 d.d. ut supra.
Dezelve Jan Maertsz. of zijn huisvrouw eisers contra Arien Jansz. Coninck gedaagde, voor betaling
van 8 st. over verteerd gelag anno 81.
Nr. 425 folio 57 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker eiser contra Lenert Ariensz. Wittebol gedaagde om te voldoen zeker verblijf
van de gezworenen tussen hem en de eiser roerende arbeidsloon van dekken van een barg, of
anders te betalen de somme van f 4.

Nr. 426 folio 57 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker contra Jan Willemsz. gedaagde voor restitutie van 1½ achtendeel haver en
nog 7½ st. van hooi, of te beteren met f 4.
Nr. 427 folio 57 d.d. ut supra.
Jan Jorisz. komt van de woning van Joorman 33 st. van verteerde kosten.
Nr. 428 folio 57v. rechtdag d.d. 05-10-1581.
Compareerde voor het gerecht van Zouteveen Adriaen Pietersz. en Meerten Cornelisz. die mitsdesen
renunchieerden van de verkoping van zeker huis, barg en geboomte, eertijds toekomende ene
Huijbrecht Heijndricxz., waarvan de verkoping op heden tot hunlieder verzoek gelegd was.
Nr. 429 folio 57v. rechtdag d.d. 19-10-1582.
Jan Maertsz. huisvrouw eiseresse contra de gearresteerde penningen onder Jan Claesz. Watelaer
toekomende Jan Pietersz. Cloffgen.
Nr. 430 folio 57v. d.d. ut supra.
Jan Ariensz. Vos eiser contra Jan Pietersz. op de Zouteveen gedaagde voor betaling van f 9.
Nr. 431 folio d.d. ut supra.
Lodewijck Fransz. als gemachtigde heeft ontvangen van Jan Pietersz. f 8½ in volle betaling en indien
Jan Ariensz. Vos daarmede niet te vreden is zal hij Jan Pietersz. de naaste rechtdag zijn geld
wederom geven.
Nr. 432 folio 57v. d.d. ut supra.
De Heilige Geestmeesters van Vlaardingen eisers contra Pieter Cornelisz. Barchman voor betaling
van f 6 volgens retroakte.
Nr. 433 folio 58 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. Vaeck verwillekeurt te betalen Grietgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Ariensz. Jonck, de
somme van f 6.
Nr. 434 folio 58 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. Vaeck verwillekeurt te betalen Jan Jorisz. waard de somme van f 3 van verteerde
kosten, welke door het gerecht zijn verteerd bij de koop van zijn huis op de termijn '79.
Nr. 435 folio 58 rechtdag d.d. 02-11-1582.
De Heilige Geestmeesters van Vlaardingen eisers contra Pieter Cornelisz. Barchman gedaagde voor
betaling van f 6 van een jaar landpacht.
Nr. 436 folio 58 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker eiser contra Dirck Jacobsz. opt Houcken gedaagde om hem eiser te
garanderen van de kosten die hij voor hem betaald heeft van henneptienden anno 72, daar hij
gedaagde huurman was en de eisers vader borg.
Nr. 437 folio 58v. rechtdag d.d. 16-11-1582.
Dirck Sijmonsz. Latenburch baljuw te Vlaardingen met aktie van Claes Jansz. decker eiser contra
Herman Heijnricxz. gedaagde voor betaling van f 10 naar inhoud van de obligatie, de ene helft
verschenen Jacobi laatstleden en de andere helft Martini laatstleden, zijnde in dato 17-04-1582.
Nr. 438 folio 58v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker eiser contra Dirck Jacopsz. opt Houcken gedaagde om te voldoen volgens
retroakte.
Nr. 439 folio 58v. rechtdag d.d. 18-03-1583.
Wouter Maertsz. eiser contra Pieter Cornelisz. opt Vrouweweer gedaagde voor betaling van f 9 van
een nieuwe schuit, verschenen Kerstmis laatstleden en nog 7 st.van een paar riemen.
Nr. 440 folio 59 d.d. ut supra.
Aangezien Pieter Jansz. schout alhier aan de vierschaar geëist had dat Lenert Adriaensz. Wittebol,
Cornelis Jansz. en Claes Heijmansz. gezworenen alhier, overmits zij op heden achtergebleven zijn en
geen recht helpen, dat zij overmits verbeurd hadden de gewoonlijke boeten en verzoekt vonnis. Zo
verklaren gezworenen dat zij boetschuldig zijn.
Nr. 441 folio 59 d.d. ut supra.
Wouter Maertsz. constitueert Lodewijck Fransz. secretaris.
Nr. 442 folio 59 rechtdag d.d. 13-05-1583.
Goossen Jansz. uit Vlaanderen eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde voor betaling van f 12
van toegezegde penningen volgens de eis en kopie hem overgeleverd.
Nr. 443 folio 59v. d.d. ut supra.
Ten verzoeke van Cornelis Lenertsz. in de Lier verklaart Lenert Ariensz. Cappitteijn oud omtrent 36
jaar, dat hij van de requirant gehad heeft zeven zakken min een achtendeel haver, die de baljuw hem
aldaar opgehaald heeft op mijn vrouws naam.
Nr. 444 folio 59v. d.d. ut supra.

Jan Jorisz. gezworene van Zouteveen verklaart dat hij gehad heeft 6 zakken haver die stonden bij
Pieter Jorisz. toen wonende in de Lier, niet wetende waarvan het gekomen was. Lenert Ariensz.
Cappitteijn getuigt nog dat de haver gekomen is van de voorn. Cornelis Lenertsz.
Nr. 445 folio 59v. d.d. ut supra.
Lenert Ariensz. Wittebol gezworene van Zouteveen verklaart dat hij en ene Burgert Pietersz. in
presentie van de baljuw Lenert Philipsz.,ten huize en van de zolder van de requirant afgemeten is 6
zakken haver en dat ook van mijn vrouwen wegen van Monsau.
Nr. 446 folio 59v. rechtdag d.d. 08-07-1583.
Aelewijn Jacopsz. eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde. De eiser zegt dat hij de gedaagde
met recht heeft moeten betalen als zijnde zijn borg, in handen van Claes Dircxz. van der A, de somme
van f 8-12-00 van onkosten volgens obligatie alhier geexhibeerd.
Nr. 447 folio 60 rechtdag d.d. 12-11-1583.
Cornelis Herpersz. eiser contra Jan Willemsz. Vaeck, zegt dat hem toekomt 50 st. van verschenen
penningen, volgens zijn obligatie.
Nr. 448 folio 60 rechtdag d.d. 25-11-1583.
Cornelis Herpersz. gehuwd met de weduwe van Pieter Pietersz. Poot eiser contra Jan Willemsz.
Vaeck gedaagde voor de voldoening volgens retroakte.
Nr. 449 folio 60 rechtdag d.d. 09-12-1583.
Adriaen Willemsz. Holij boelhouder (doorgehaald is, vertijdende het verlies van zijn huisvrouw Grietge
Ariensdr.) zegt dat hij zal verkopen, eten en drinken en de boedel goede rekening doen, verzoekende
vonnis.
Nr. 450 folio 60v. rechtdag d.d. 14-01-1584.
Compareerde voor schout en gezworenen van Zouteveen Adriaen Fijck Jacopsz. en bekende op 0705-1580 overgegeven te hebben aan Adriaen Pietersz. op de Oostveen, alzulke koop als hij heeft van
de woning van Cornelis Aertsz. van Leeuwen, in manieren zoals hij het van het gerecht gekocht heeft.
Nr. 451 folio 60v. rechtdag d.d. 10-02-1584.
Claes Hemsz. (=Heijmansz.) eist van Jan Willemsz. Vaeck betaling te doen van f 49 volgens obligatie.
Nr. 452 folio 60v. rechtdag d.d. 02-03-1584.
Claes Heijmansz. eiser contra Jan Willemsz. Vaeck gedaagde voor betaling van f 49 spruitende uit 2
obligaties.
Nr. 453 folio 60v. rechtdag d.d. 15-03-1584.
Claes Heijmansz. eiser contra Jan Willemsz. Vaeck gedaagde voor betaling van f 49 volgens
retroakte.
Nr. 454 folio 61 d.d. ut supra.
Katherine weduwe van Lenert Gerritsz. oude Starre eiseresse contra Jan Willemsz. Vaeck. De
eiseresse zegt dat de gedaagde bij decreet van het gerecht van Zouteveen gekocht heeft zeker huis
en erve, eertijds toekomende Claes Wiggersz. en dat op zekere jaarpenningen, waarop preferentie
gegaan is. Hiervan komt de eiseresse toe volgens calculatie door gezworenen gemaakt, de somme
van f 11-14-00 over haar portie in het termijn anno 79, f 1-01-00 anno 80, 81, 82 en mei 83 telkens f 1
van haar f 26-02-00, belopende ter voorsz. somme toe.
Nr. 455 folio 61 rechtdag d.d. 16-03-1584.
Cornelis Jansz. heeft vonnis verzocht, wat men de bode van deze ambacht geven zal indien hij in de
ambacht iemand verdacht aan rechten. Gezworenen wijzen dat de bode voortaan hebben zal om een
buurman te dagen, een halve st. en op elke faulte te dagen ook een halve st.
Nr. 456 folio 61 d.d. ut supra.
Ten voorsz. dage hebben gezworenen van Zouteveen en de gemene buren geconsenteerd Willem
Claesz. dat hij op de kade bij de Schipluidense korenmolen ten einde Kors Anthonisz. land, mag
timmeren een huisje om daar in te wonen en dat met welbehagen van de dijkgraaf en hoge
heemraden van Delfland.
Nr. 457 folio 61v. rechtdag d.d. 23-03-1584.
Cornelis Jansz. ambachtsbewaarder van Zouteveen eiser in de voorn. kwaliteit contra Aelewijn
Jacopsz. gedaagde. De eiser zegt dat de gedaagde hem met zijn consorten borg geconstitueerd heeft
voor ene Gerrit Matheusz. eertijds secretaris in de Lier en Zouteveen, voor het collecteren van de
contributie die betaald moest worden ten comptoire van Mr. Jacop Boll rentmeester generaal over
Holland, waarin de secretaris onbetrouwbaar gehandeld heeft, zodat een grote som geld ten
comptoire schuldig gebleven was. Hiervoor is het ambacht aangesproken en heeft moeten betalen,
waartoe zij een obligatie gelicht hebben o.a. op heer Otto van f 13 per jaar, waarvan de voorn.
Aelewijn Jacopsz. met Jacop Ariensz. t’Voel alsnog jaarlijks betalen f 6-10-00 en het ambacht ook f
6½ per jaar, gepasseerd op naam van het ambacht. Aelewijn Jacopsz. cum socijs wordt verzocht
volgens accoord en uitspraak van arbiters, bij provisie gehouden zal worden te lossen de hoofdsom

van de rente van f 6½ per jaar met het verloop van dien en de constitutiebrief gecasseerd te leveren in
handen van het voorn. gerecht en ook de andere rente van f 6½ per jaar te losen of ten minste de
constitutiebrief op naam van het ambacht te leveren, of hetzelve te beteren met f 200.
Nr. 458 folio 62 d.d. ut supra.
Katelijna weduwe van Lenert Gerritsz. de oude Starre eiseresse contra Jan Willemsz. Vaeck
gedaagde voor betaling volgens retroakte.
Nr. 459 folio 62 d.d. ut supra.
Compareerde Lenert Pietersz. Goutappel en constitueerde zich borg voor de geëiste somme,
daaronder verbindende al zijn goederen tot verband van zijn rechten. Lenert Pietersz. heeft verklaard
dat de obligatie van deze schuld, toekomende de voorsz. eiseresse onder hem berust, aangezien hij
de weduwe gediend heeft.
Nr. 460 folio 62 d.d. ut supra.
Alzo hier voor borg gesteld is zo condemneren gezworenen Jan Willemsz. Vaeck de geëiste somme
te betalen, tot dien einde wordt het voorsz. huis, barg en geboomte executabel gesteld.
Nr. 461 folio 62v. d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. ambachtsbewaarder van Zouteveen eiser contra Aelewijn Jacopsz. gedaagde voor
betaling volgens retroakte.
Nr. 462 folio 62v. d.d. ut supra.
Katelijna weduwe van Lenert Gerritsz. de oude Starre eiseresse contra Jan Willemsz. Vaeck
gedaagde voor betaling volgens retroakte.
Nr. 463 folio 62v. rechtdag d.d. 04-05-1584.
Cornelis Sijmonsz. heeft onder het gerecht geconsigneerd £ 6 Vlaams, wat hij opgenomen heeft van
het weeskind van Arien Ariensz. jonge smid, in presentie en met wille van Lenert Ariensz. Cappiteijn
en Lenert Woutersz., haar voogden. Lenert Ariensz. Cappitteijn heeft de penningen gelicht ten
behoeve van het weeskind om kleding te kopen.
Nr. 464 folio 62v. d.d. ut supra.
Nog is ontvangen van deze £ 6 Vlaams in handen van Lenert Woutersz. de somme van f 6, waarvan
hij rekening moet doen en blijft onder het gerecht f 13½.
Nr. 465 folio 62v. rechtdag d.d. 18-05-1584.
Lenert Ariensz. heeft het gerecht bewijs gedaan dat hij voor het weeskind voorsz. betaald heeft aan
laken en andere waar, de somme van £ 30-07-00 en 1 blank. Lenert Ariensz. Cappitteijn wordt
aangeteld f 13-10-00, zijnde de volle betaling van de voorsz. £ 6 Vlaams.
Nr. 466 folio 62v. d.d. ut supra.
Het weeskind heeft in presentie van de voogden en het gerecht ontvangen f 14, makende te samen f
50.
Nr. 467 folio 63 d.d. 13-07-1584.
De schout protesteert als dat Lenert Ariensz. Cappitteijn, Mees Sijmonsz., Arien Burgertsz. en Arien
Pietersz. gezworenen, niet hebben komen helpen recht te doen, sustinerende dat ze verbeurd hebben
de hoogste boete, volgens het octrooi daarvan zijnde.
Nr. 468 folio 63 rechtdag d.d. 02-08-1584.
Mees Sijmonsz. gestelde voogd door het gerecht van Maritgen Floren weduwe jonge Arien Ariensz.
smid eiseresse contra Lenert Ariaensz. Cappitteijn als de administratie en handeling hebbende van de
voorsz. weduwe, om te doen maken rekening en reliqua van de administratie sedert zijn laatste
rekening, binnen de tijd van 9 dagen, of hetzelve te beteren met f 1.000.
Nr. 469 folio 63 rechtdag d.d. 21-12-1584.
Lenert Cornelisz. gehuwd met jonge Tringen Corsdr. eiser contra Maritgen weduwe van Kors
Jacopsz., of degene die met recht verantwoordelijk is, gedaagde. De eiser zegt dat zijn huisvrouw
komt uit krachte van de uitkoop door haar vader in leven beloofd van haar moeders goed. Rusgen
Gerritsdr. rest voor haar bruidstuk de somme van f 50, waarop zij gehad heeft een bagge varken voor
een kroon. Voorts koopt dezelve uit zake van de voorsz. uitkoop als erfgenaam van Cornelis Korsz. de
somme van f 50 over 1/6 part van f 300 van zijn moeders erfenis, volgende de uitkoopbrief daarvan
zijnde, alhier geexhibeerd, waarvan de gedaagde kopie moet leveren.
Kanttekening: Maritgen Dircxdr. blijft zonder antwoord zitten op haar eerste default.
Nr. 470 folio 63v. d.d. ut supra.
Pieter Jansz. Harthout schout van deze ambacht eiser contra Arien Ariensz. aan het Vrouweweer
gedaagde. De eiser zegt in de voorn. kwaliteit dat de gedaagde eertijds bij decreet van het gerecht
alhier in het openbaar gekocht heeft zeker huis, in leven toebehorende Pieter Aertsz. Vermeer die
desolaat was verklaard. De schout sustineert aangezien de voorwaarden daarvan verloren en misleid
zijn, dat de gedaagde hier voor het gerecht verklaring en deklaring zal doen voor hoeveel hij het

voorsz. huis gekocht heeft en op welke dagen dat gedaan is voor de crediteuren hun preferentie.
Geconcludeerd wordt hetzelve te beteren met f 100.
Nr. 471 folio 64 rechtdag d.d. 17-01-1585.
Lenert Cornelisz. gehuwd met zijn huisvrouw, erfgenaam van Rusgen Gerritsdr. haar moeder en ook
als erfgenaam van haar broeder Cornelis Corsz. eiser contra Maritgen, Kors Jacopsz. weduwe, of die
zich in rechte wil verantwoorden, gedaagde voor betaling volgens retroakte in dato 21-12-1584 en te
purgeren het 1° default.
Nr. 472 folio 64 d.d. ut supra.
Gezworenen verklaren voor vonnis dat de gedaagde gehouden zal zijn te betalen voor haarlieder
bruitstuk f 50, afslaande hetgeen zij reeds ontvangen hebben van hun moeders goederen.
Kanttekening: Roerende de erfenis van Cornelis Corsz.
Nr. 473 folio 64 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. gehuwd met de weduwe van Pieter Pietersz. Poot eiser contra zekere uitgedaagde
huizing en erve, staande binnen deze ambacht, toekomende Jan Pietersz. Clompe Gouts, om
daaraan te verhalen volgens retroakte in dato 04-01-1585.
Nr. 474 folio 64 d.d. ut supra.
Nadat gezworenen gebleken is dat de voorn. Jan Pietersz. de weet gehad heeft door de bode van
Ouderkerk, zijnde de residentie van hem, en hij in recht niet gecompareerd is en geen gemacht van
zijne wegen voor de vierschaar is verantwoord, verklaren gezworenen het uitgedaagde huis en erve
executabel voor de 2 eisen, mits hebbende zijn behoorlijke kerkgeboden volgens de ordonnantie.
Nr. 475 folio 64 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. als aktie en transport hebbende van Lodewijck de Knibberch Fransz. eiser contra
de uitgedaagde huizing en erf toekomende Jan Pietersz., om daaraan te verhalen de somme van f 58,
zijnde de afgerekende penningen volgens retroakte.
Nr. 476 folio 64v. d.d. ut supra.
Jacop Pietersz. en de erfgenamen van Maerten Jansz. lijndraaier cum socijs eisers contra Maritgen
Florendr. weduwe Adriaen Ariensz. jonge smid gedaagde. De eisers zeggen dat zij zich borg
geconstitueerd hadden voor de jaarlijkse renten van f 9. Zij hebben zekere verlopen renten moeten
betalen. Deisers hebben het over gegeven aan het gerecht en beloven binnen 3 jaar de hoofdsom te
lossen, of dat zekere 2 morgen eigen land van de gedaagde daarvoor executabel verklaard zal
worden.
Nr. 477 folio 64v. d.d. ut supra.
Aangezien partijen niet gecompareerd zijn om te verantwoorden, condemneren zij de voorn. Maritgen
Floren in het 1° default.
Nr. 478 folio 65 d.d. ut supra.
Arien Ariensz. aan het Vrouweweer als koper van zekere huizing, door het gerecht verkocht, eertijds
toekomende Pieter Aertsz. Vermeer, contra de schout alhier als gearresteerde en het gerecht alhier
als gedaagde, om hem eiser te leveren van de gedane koop, behoorlijke decreetbrief naar kostume
van deze vierschaar, of hetzelve te beteren met f 100.
Nr. 479 folio 65 rechtdag d.d. 01-02-1585.
Lenert Cornelisz. gehuwd met zijn huisvrouw eiser contra Cornelis Bouwensz. gehuwd met Maritgen
Dircxdr. weduwe van Kors Jacopsz. gedaagde. De eiser zegt dat hem in de voorn. kwaliteit toekomt
als erfgenaam van haar broeder Cornelis Korsz. zaliger, de somme van f 50 over hunlieder portie en
deel in f 300, zijnde het deel van Cornelis Korsz. in zijn moederlijke erfenis.
Nr. 480 folio 65 d.d. ut supra.
Gezworenen condemneren Cornelis Bouwensz. zo hij procedeerd in de geëiste somme van f 50, naar
uitwijzen de eis alhier te boek cum expensis.
Nr. 481 folio 65v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. gehuwd met de weduwe van Pieter Pietersz. Poot eiser contra zeker uitgedaagde
huis, erf en boomgaard, toekomende Jan Pietersz. van Noort, om daaraan te verhalen zekere jaren
van verlopen renten, na uitwijzen zijn kustingbrief en retroakte.
Nr. 482 folio 65v. d.d. ut supra.
Gezworenen verklaren overmits de non comparitie van Jan Pietersz. dat hij bij provisie de geëiste
penningen zal "namptiseren", mits door de eiser cautie gesteld wordt.
Nr. 483 folio 65v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. met transport van Lodewijck de Knibberch Fransz. eiser contra de uitgedaagde
huizing, erf en tuin, toekomende Jan Pietersz. van Noort, om daaraan te verhalen de somme van f 58
van afgerekende penningen uit krachte van verlopen pacht en ongeld.
Nr. 484 folio 65v. d.d. ut supra.

Gezworenen verklaren overmits de non comparitie van Jan Pietersz. dat hij bij provisie de geëiste
penningen zal "nampteseren", mits door de eiser cautie wordt gesteld.
Nr. 485 folio 65v. d.d. ut supra.
Jacop Pietersz. en de erfgenamen van Maerten Jansz. lijndraaier eisers contra Maritgen Florendr.
weduwe Arien Ariensz. jonge smid gedaagde voor satisfactie naar uitwijzen de retroakte.
Nr. 486 folio 65v. d.d. ut supra.
De weduwe verzoekt, aangezienn de principaal niet eist om lossing en de borgen alsnu voor de
jaarlijkse renten niet met recht ge…. worden en mitsgaders de benarde tijd en de borgen wel
verzekerd zijn, dat haar gegund zal worden uitstelling van 5 jaren, om alsdan af te lossen,
presenterende ook nog om verdere verzekerheid te doen.
Nr. 487 folio 66 d.d. ut supra.
Arien Ariensz. aan het Vrouweweer als koper van het gerecht van zeker huis, eertijds toekomende
Pieter Aertsz. Vermeer, contra de schout alhier gearresteerde, om hem te leveren behoorlijke
decreetbrief van de koop van hetzelve huis.
Nr. 488 folio 66 d.d. ut supra.
Gezworenen verklaren voor vonnis aangezien de tegenwoordige schout en gezworenen van de
verkoping niets weten, dat de eiser gehouden zal zijn te roepen de schout, gezworenen en secretaris
ten tijde van de verkoping.
Nr. 489 folio 66 d.d. ut supra.
Compareerde Neeltgen Ariensdr. en consenteerde dat Lenert Woutersz. haar oom zal ontvangen uit
haar goed van Lenert Ariensz. Cappitteijn, de somme van f 12 en dat voor het onderhouden den tijd
van 2 jaar totdat zij huwelijkt, ten welke tijde hij gehouden zal zijn de penningen te restitueren of
eerder indien hij dat wil, mits betalende rente de penning 16. De penningen gelicht op 15-02-1585.
Borg Lenert Pietersz. Goutappel.
Nr. 490 folio 66 rechtdag d.d. 15-02-1585.
Pieter Cornelisz. Decker eiser contra Dirck Joostensz. gedaagde. De eiser zegt dat hij van de
gedaagde gekocht had zeker stuk haver te velde, waarvoor hij obligatie geleverd heeft van £ 16 groot
Vlaams. Daar hij de haver te velde niet heeft mogen nemen, aangezien de gedaagde dezelve aan een
ander verkocht had, blijkende dat dezelve door zijn consent door een ander gemund is. Hij
concludeert daarom dat de gedaagde gehouden zal zijn hem te restitueren en leveren zijn obligatie, of
hetzelve te beteren met f 100.
Nr. 491 folio 66v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. eiser contra de uitgedaagde huizing, erf en boomgaardje toekomende Jan
Pietersz. van Noordt, voor betaling van 3 jaar renten, om voorts te procederen naar retroakte.
Nr. 492 folio 66v. d.d. ut supra.
Gezworenen condemneren Jan Pietersz. overmits zijn non comparitie in het 2° default.
Nr. 493 folio 66v. d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. met transport van Lodewijck de Knibberch Fransz. contra de uitgedaagde huizinge,
erf en boomgaardje toekomende Jan Pietersz. van Noordt, om te procederen naar retroakte,
beroerende zekere verschoten penningen naar uitwijzen de huurcedulle.
Nr. 494 folio 67 d.d. ut supra.
Jacop Pietersz. en de erfgenamen van Maerten Jansz. lijndraaier eisers contra Maritgen Florendr.
gedaagde voor satisfactie volgens de retroakte.
Nr. 495 folio 67 d.d. ut supra.
Gezworenen wijzen dat de zaak zal blijven staan tot de naaste rechtdag om zijn bescheid in te
brengen en alsdan de sententie te aanhoren.
Nr. 496 folio 67 rechtdag d.d. 01-03-1585.
Cornelis Herpersz. zo hij procedeert eiser contra de uitgedaagde huizing, erf en tuin toekomende Jan
Pietersz. van Noordt, voor betaling van 3 jaar renten.
Nr. 497 folio 67 d.d. ut supra.
Aangezien Jan Pietersz. van Noordt noch iemand van zijn wegen gecompareerd is om te
verantwoorden, niettegenstaande hem een rechtelijke weet is besteed door de bode van Ouderkerk,
verklaren gezworenen hem te condemneren in de geëiste somme en verklaren de huizing, erf en
boomgaard executabel, mits hebbende behoorlijke kerkgeboden.
Nr. 498 folio 67 d.d. ut supra.
Dezelve Cornelis Herpersz. zo hij procedeert eiser contra de uitgedaagde huizing, erf en tuin
toekomende Jan Pietersz. voorn., voor betaling van f 57½ volgens de retroakte.
Nr. 499 folio 67 d.d. ut supra.
Jacop Pietersz. en de erfgenamen van Maerten Jansz. lijndraaier eisers contra Maritgen Florendr.
gedaagde voor satisfactie volgens de retroakte.

Nr. 500 folio 67 d.d. ut supra.
Gezworenen verklaren overmits zekere akte, de 2 morgen land executabel om daaraan te verhalen de
achtergestelde lossingen volgens gedane eis cum expensis, mits hebbende behoorlijke kerkgeboden.
Nr. 501 folio 67v. d.d. 12-07-1585.
Kors Cornelisz. eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde voor betaling van f 32 spruitende over
de leverantie van riet en anders.
Nr. 502 folio 67v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker bekent schuld en verwillekeurd hetzelve te betalen, de ene helft Allerheiligen
toekomende en de andere helft Kerstmis daaraan volgende anno 1585.
Nr. 503 folio 67v. d.d. ut supra.
Arien Ariensz. aan het Vrouweweer zegt bij zijn wetenschap dat het huisje en erf, eertijds van Pieter
Aertsz. Vermeer, door het gerecht verkocht is in het jaar 1577 voor de somme van f 37½, gereed f 5
en f 2 per jaar. Hij heeft de koop overgenomen van Pieter Cornelisz. aan het Vrouweweer.
Nr. 504 folio 67v. d.d. ut supra.
Jacop Doesz. eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde. De eiser zegt dat hem van de
gedaagde komt de somme van f 39 volgens zijn verleden obligatie, waarvan geaccordeerd is dat hij
de schuld zou bekennen in het gezworenen boek van Zouteveen, hetwelk hij gehouden was te doen in
de Vasten.
Nr. 505 folio 68 d.d. ut supra.
Aangezien Jan Jorisz. de voorleden rechtdag heeft helpen leggen en alsnu in het rechthuis door de
baljuw vermaand zijnde recht te helpen doen en daarvan niet heeft geobidieerd, heeft de schout
gesustineerd dat hij boetschuldig is.
Nr. 506 folio 68 d.d. ut supra.
Aangezien Jan Jorisz. na dit voorsz. gedane vonnis in de bank is komen zitten, sustinerende
daarmede te volstaan en ontslagen te zijn van de boeten. Zo wijzen schepenen, alzo hij de schout in
staande vierschaar geweigerd heeft recht te helpen doen en daarop uitgegaan is, dat hij om die
oorzaak alleen boetschuldig is.
Jan Jorisz. appelleert van dit vonnis. Jan Jorisz. heeft van dit appel gerenunchieerd.
Nr. 507 folio 68 rechtdag d.d. 27-07-1585.
Jacop Doesz. eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde. De eiser zegt dat hem van de
gedaagde toekomt de somme van f 39 volgens zijn verleden obligatie, alles volgens retroakte.
Nr. 508 folio 68 d.d. ut supra.
Overmits de non comparitie van de gedaagde of zijn gemachtigde, zo condemneren gezworenen in
het 2° default.
Nr. 509 folio 68 d.d. ut supra.
Aelewijn Jacopsz. als kapelmeester eiser contra Jan Jorisz. waard gedaagde voor betaling van f 13½
van landhuur van de kapel anno 84 met het rantsoen daarin begrepen.
Nr. 510 folio 68v. rechtdag d.d. 09-08-1585.
Vranck Doesz. eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde voor betaling van deugdelijke schulden
die hij overlangs beloofd had, te verwillekeuren in het gezworenen boek van Zouteveen. Te betalen
St. Gillis toekomende. Geconcludeerd wordt dat de gedaagde gehouden zal zijn hetzelve te volkomen
met f 27.
Nr. 151 folio 68v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker bekent het willekeur te doen de naaste rechtdag, mits dat Vranck Doesz. ook
van gelijke gehouden zal zijn de naaste rechtdag in te brengen en te casseren alle obligatien die door
Pieter Cornelisz. voorzaat verleden zouden zijn en alhier voor schepenen belofte te doen dat hij hem
van hemzelf, zijn broeders en zusters, vrij zal houden.
Nr. 512 folio 68v. d.d. ut supra.
Jacop Doesz. eiser contra Pieter Cornelisz. Decker gedaagde voor betaling volgens retroakte en te
purgeren het 2° default.
Nr. 513 folio 68v. d.d. ut supra.
Gezworenen wijzen dat Pieter Cornelisz. willekeur zal doen op eis, mits toe te geven de gezworenen
de penningen binnen een maand.
Nr. 514 folio 68v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. verwillekeurt deze penningen te betalen binnen een maand volgens de sententie van
gezworenen, hier voren geroerd, bekennende hiervoren ten vollen gecondemneerd te zijn.
Nr. 515 folio 68v. d.d. ut supra.
Aelewijn Jacopsz. eiser contra Jan Jorisz. waard gedaagde voor betaling van f 1½ landhuur van de
kapel anno 1579 volgens retroakte.
Nr. 516 folio 68v. d.d. ut supra.

Aangezien Jan Jorisz. niet antwoord, zo condemneren de gezworenen hem in het 1° default.
Nr. 517 folio 68v. d.d. ut supra.
Cornelis de Witte baljuw eiser contra Claes Jansz. Ham gedaagde. De eiser zegt dat de gedaagde
gehuurd heeft zeker tiende genaamd tOostblok, waarvan de gedaagde schuldig is voor zijn contigent
en portie van verteerde kosten f 48 en waarvan betaald is f 8-09-00. De voorwaarde houdt in te
betalen de facto na de verhuring van de tiende of scheiding, op peine van uitlegging op 2 schat aan
geld of 3 schat aan panden. De eiser concludeert daarom de gedaagde dat in kas van parate betaling
verklaard zal worden tot uitlegging van dien.
Nr. 518 folio 68v. d.d. ut supra.
De baljuw gunt Claes Jansz. dag tot zondag voor de middag om in de kerk te komen betalen, mits Jan
Claesz. zich laat condemneren.
Nr. 519 folio 69 rechtdag d.d. 25-10-1585.
Jan Pietersz. Cloffgen eiser contra Jan Claesz. van Warmenhuijsen gedaagde. De eiser zegt dat de
gedaagde beloofd heeft f 2 Vlaams per jaar zijn leven lang, in regard dat hij 6 morgen land in
bruikwaar heeft. Welke f 2 verschenen zijn anno 1584.
Nr. 520 folio 69 d.d. ut supra.
Aangezien de gezworenen gebleken is zekere kwitantie waarbij Jan Pietersz. bekent voldaan te zijn
van huis, erf met bruikwaar, zo groot en klein als hij het gebruikt heeft en niets blijkt van de geëiste
lijfpenningen, ontslaan gezworenen Jan Claesz. van de gedane eis.
Nr. 521 folio 69 rechtdag d.d. 11-04-1586.
Cornelis Ariensz. snijder in Maasland voogd van Grietgen weduwe Cornelis Ariensz. tJong te
Schipluiden, of van haar zoon Arien Cornelisz., maakt machtig Lodewijck de Knibberch Fransz., om
zijn recht waar te nemen vanwege hem en de weduwe, tegen Pieter Beije de andere voogd van Arien
Jorisz. zaliger en zijn broeder en voorts tegen een ieder.
Nr. 522 folio 69v. rechtdag d.d. 06-06-1586.
Jacop Jansz. wonende Schiedam maakt machtig Cornelis Claesz. aan de Vijfsluizen, voor de zaken
die hij binnen dit kwartier heeft, zo in de zaak van de erfenis van het weeskind van Arien Ariensz.
jonge smid, als zijn andere zaken.
Nr. 523 folio 69v. rechtdag d.d. 04-06-1586.
Jan Jorisz. eiser contra de gearresteerde penningen rustende onder Lenert Ariensz. Cappitteijn,
toekomende Lenert Woutersz. te Schipluiden, om daaraan te verhalen de somme van f 7½-3½-00,
spruitende uit verschenen penningen die verleden zijn bij obligatie door Cornelis Claesz. als principaal
en Lenert Woutersz. als borg.
Nr. 524 folio 69v. d.d. ut supra.
Aangezien Lenert Woutersz. de schuld bekende mits hebbende "gracelijke" termijn overmits hetzelve
als borg betalen moet, condemneren schepenen hem de somme te betalen.
Nr. 525 folio 70 d.d. ut supra.
Aelewijn Jacopsz. eiser contra Jan Jorisz. waard gedaagde voor betaling van f 2½ berekend geld als
restant van landhuur van de kapel.
Nr. 526 folio 70 d.d. ut supra.
Aangezien partijen niet gecompareerd zijn, condemneren schepenen partijen in het 1° default.
Nr. 527 folio 70 d.d. ut supra.
Adriaen Pietersz. op de Oostveen eiser als kapelmeester van de Zouteveen over het jaar 1585 contra
Lenert Engelsz. De eiser zegt dat hem van de gedaagde komt in de voorn. kwaliteit, de somme van f
8-15-00 over een jaar landpacht van omtrent 7 hond land, toekomende de voorn. kapel, verschenen
Voorschoten en Valkenburger markt laatstleden.
Nr. 528 folio 70 d.d. ut supra.
Lenert Engelsz. eiser contra Arien Ariensz. Maet zijn gearresteerde penningen, rustende onder
Cornelis Jansz., spruitende van de koop van zijn huizing. De eiser zegt dat hij de voorn. Arien Ariensz.
Maet overgedaan heeft de huur van het voorsz. land, op conditie en voorwaarden als het door de
kapelmeesters verhuurd is.
Nr. 529 folio 70v. rechtdag d.d. 18-07-1586.
Adriaen Pietersz. op de Oostveen eiser contra Lenert Engelsz. gedaagde om te purgeren het 1°
default en voorts te procederen naar retroakte.
Nr. 530 folio 70v. d.d. ut supra.
Schepenen condemneren Lenert Engelsz. in het 2° default.
Nr. 531 folio 70v. d.d. ut supra.
Lenert Engelsz. eiser contra de uitgedaagde goederen van Arien Ariensz. alias Ari Maet
overgedaagde, voor satisfactie volgens de retroakte.
Nr. 532 folio 70v. d.d. ut supra.

Arien Ariensz. Maet bekent schuld ter goede rekening om met de anderen binnen 14 dagen te
rekenen en alsdan het slot van dien te voldoen en betalen.
Nr. 533 folio 70v. d.d. ut supra.
Aelewijn Jacopsz. eiser contra Jan Jorisz. waard gedaagde voor betaling volgens retroakte en te
purgeren het 2° default.
Nr. 534 folio 71 d.d. ut supra.
Lodewijck de Knibberch Fransz. baljuw alhier eiser op zekere gearresteerde wagen, staande op de
Korte Dijk bij Vlaardingen, toekomende Gerrit Gerritsz. alias Gerritgen Caecx, om daaraan te verhalen
de somme van 27 st. van verteerde kosten.
Nr. 535 folio 71 d.d. ut supra.
Frans Claesz. Coolman waard in het Witte Paard op de Korte Dijk eiser contra de voorsz.
gearresteerde wagen toekomende Gerrit voorn. om daar aan te verhalen de somme van f 3 van
verteerde kosten.
Nr. 536 folio 71 rechtdag d.d. 08-07-1586.
De schout en gezworenen hebben beloofd kosteloos en schadeloos te vrijen en garanderen Claes
Cornelisz. ambachtsbewaarder van Zouteveen, van alzulke penningen die hij zal moeten opnemen tot
betaling van zeker hout, te kopen in Dordrecht tot vervolmaking van de Vlaardingse sluis.
Nr. 537 folio 71v. rechtdag d.d. 01-08-1586.
Adriaen Pietersz. op de Oostveen eiser contra Lenert Engelsz. gedaagde om te purgeren het 2°
default.
Nr. 538 folio 71v. d.d. ut supra.
Lenert Engelsz. eiser contra de uitgedaagde goederen van Adriaen Ariensz. alias Ari Maet
overgedaagde, voor betaling volgens retroakte.
Nr. 539 folio 71v. d.d. ut supra.
Aelewijn Jacopsz. eiser contra Jan Jorisz. waard gedaagde voor betaling volgens retroakte en te
purgeren het 2° default.
Nr. 540 folio 71v. d.d. ut supra.
Lodewijck de Knibberch Fransz. eiser contra de gearresteerde wagen van Gerritgen Caecx tot
Rijswijk.
Nr. 541 folio 71v. d.d. ut supra.
Aangezien niemand rechtelijk is komen te verantwoorden in juditio voor de voorn. Gerrit Gerritsz.,
hoewel een rechtelijke weet is gedaan, verklaren gezworenen de gearresteerde wagen executabel tot
de voorn. somme, mits hebbende een behoorlijk kerkgebod.
Nr. 542 folio 71v. d.d. ut supra.
Frans Claesz. eiser contra dezelve gearresteerde wagen voor betaling volgens retroakte.
Nr. 543 folio 71v. d.d. ut supra.
Jan Jansz. van Delfgau maakt machtig Lodewijck Fransz.
Nr. 544 folio 72 rechtdag d.d. 15-08-1586.
Adriaen Pietersz. op de Oostveen eiser contra Lenert Engelsz. gedaagde om te purgeren het 2°
default.
Nr. 545 folio 72 d.d. ut supra.
Lenert Engelsz. eiser contra de uitgedaagde goederen van Adriaen Ariensz. overgedaagde voor
betaling volgens retroakte.
Nr. 546 folio 72 d.d. ut supra.
Aelewijn Jacopsz. eiser contra Jan Jorisz. gedaagde voor betaling volgens retroakte.
Nr. 547 folio 72 d.d. ut supra.
Baernt Cornelisz. waard te Schipluiden met transport van Jan Jorisz. te Delft van zekere rentebrief
van f 3 per jaar, sprekende ten laste van Jan Jorisz. aan de Negenhuizen alhier, van welke koop de
voorsz. Baernt hem Jan Jorisz. prefenteert rechtelijke naasting naar kostume alhier op peine van
verstek derzelver naasting.
Nr. 548 folio 72 d.d. ut supra.
Gezworenen wijzen dat Jan Jorisz. tijd zal hebben van 6 weken om de naasting te aanvaarden indien
het hem goed dunkt, mits zal Baernt alsdan gehouden zijn de koop rechtelijk bij eed in te brengen,
naar kostume dezer vierschaar.
Nr. 549 folio 72v. rechtdag d.d. 29-08-1586.
Goossen Jansz. Vlaming eiser contra de 4 gearresteerde koeien, als 2 roden, een zwart roggelde en
een biese koe, met alle meubelen Dirck Corsz. fugitief, om daaraan te verhalen de somme van f 13
groot Vlaams, achtervolgende de eis overgeleverd, spruitende van de koop der zelve koeien, weihuur
en huishuur.
Nr. 550 folio 72v. d.d. ut supra.

Gerrit Jansz. Molen lakenkoper te Schiedam eiser contra Jan Claesz. van Warmenhuijsen gedaagde
voor betaling van f 14-01-00, spruitende als restant van de koop van laken, verschenen 24-03-1584.
Nr. 551 folio 73 d.d. ut supra.
Adriaen Claes Sijmonsz. eiser contra de voorn. Jan Claesz. van Warmenhuijsen gedaagde voor
betaling van f 8 over de koop van 5 zakken zaadhaver, reeds lange tijd verschenen.
Nr. 552 folio 73 d.d. ut supra.
Adriaen Pietersz. gewezene kapelmeester eiser contra Lenert Engelsz. gedaagde voor satisfactie
volgens retroakte.
Nr. 553 folio 73 d.d. ut supra.
Lenert Engelsz. eiser contra Arien Ariensz. Maet of zijn uitgedaagde goederen.
Nr. 554 folio 73 d.d. ut supra.
Arien bekent en verwillekeurt te betalen binnen 8 dagen f 7-08-00 op peine van uitlegging van de
schout alhier.
Nr. 555 folio 73 rechtdag d.d. 03-10-1586.
Goosen Jansz. Vlaming eiser contra Cornelis Bouwensz. en Jacop Jansz. Cock om te verantwoorden
de gearresteerde beesten van Dirck Corsz. om daar aan te verhalen volgens retroakte.
Nr. 556 folio 73 d.d. ut supra.
Aangezien Jacop Jansz. en Cornelis Bouwensz. als borgen voor de gelichte gearresteerde beesten
van Dirck Corsz. de schuld bekenden volgens de eis,condemneren gezworenen de voorsz. borgen de
geëiste somme te betalen met de kosten, mits surgerende de executie. Goossen Jansz. is met de
borgen als schuldenaars te vreden.
Nr. 557 folio 73v. d.d. ut supra.
Gerrit Jansz. Molen eiser contra Jan Claesz. van Warmenhuijsen gedaagde om te purgeren het 1°
default.
Nr. 558 folio 73v. d.d. ut supra.
Adriaen Claesz. eiser contra dezelve Jan Claesz. gedaagde voor betaling van f 8 volgens retroakte.
Nr. 559 folio 73v. d.d. ut supra.
Nadat Jan Claesz. schuld heeft bekend, condemneren gezworenen Jan Claesz. de schuld naar
inhoud van de eis, te betalen mits stellende borgen. Borg Arien Jorisz. opt Gat.
Nr. 560 folio 73v. rechtdag d.d. 24-10-1586.
Lodewijck de Knibberch als aan hem gehouden hebbende de boeten van het schoutambacht boven
de boeten van de vierschaar, eiser in die kwaliteit contra Jan Jorisz. waard eertijds opt Gat gedaagde.
De eiser zegt dat de gedaagde vervorderd heeft op Vlaardinger kermis laatstleden, bij de avond
"gevicht" gemaakt heeft in de herberg het Witte Paert op de Korte Dijk, zodat de gehele compagnie
verstoord was en de waardin haar gelag "geschenkt" werd. Daarom is de gedaagde verbeurd in een
boete van f 4½.
Nr. 561 folio 74 d.d. ut supra.
Dezelve eiser in de voorn. kwaliteit contra de voorn. Jan Jorisz. waard gedaagde. De eiser zegt dat de
gedaagde tegen alle billigheid in te smijten Pieter Cornelisz. Decker schout alhier en op zijn hoofd. Hij
wordt gecondemneerd in een boete van f 4½ als dubbele boete en voorts dat hij gehouden zal zijn
alhier voor het gerecht te zeggen dat het hem hartelijk leed is en beloven zulks niet meer te doen, op
peine van een grotere straf.
Nr. 562 folio 74 d.d. ut supra.
De baljuw protesteert omdat Jan Jorisz. in het openbaar geen leed wil betuigen en niet wil beloven het
niet meer te doen, maar alleenlijk zeggende; het is geschied, ik weet niet of het niet meer zal
geschieden.
Nr. 563 folio 74 (doorgehaald).
Dezelve eiser contra de voorn. Jan Jorisz. gedaagde. De eiser zegt dat hij contrarie in de
ambachtsvrouwen heerlijkheid gevist heeft en zijn koren gelegd heeft in de keurwatering bij de kade
aan de Kapelweg. Daaraan verbeurd hij de somme van f 3 Hollands.
Nr. 564 folio 74v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Jacop Jansz. molenaer gedaagde voor gelijke zaken.
Nr. 565 folio 74v. d.d. ut supra.
Frans Claesz. eiser contra Dirck Jacopsz. op tHoucken gedaagde voor betaling van f 2 die hij op
diverse tijden aan bier verdronken heeft en laten halen, afslaande 4 st. bij hem verdiend.
Nr. 566 folio 74v. d.d. ut supra.
Dirck Jacopsz. op tHoucken eiser contra Frans Claesz. gedaagde voor betaling van 8 st. van
arbeidsloon, wat hij verdiend heeft met de wagen hennep in "stee” te voeren en vis wederom te
brengen.
Nr. 567 folio 74v. d.d. ut supra.

Cornelis Sijmonsz. voor zichzelf en Tringen weduwe van de oude Starre eisers contra de uitgedaagde
goederen of huizing, eertijds toekomende Jan Willemsz. Vaeck, nu gepossideerd door Aernt
Cornelisz., om daar aan te verhalen de somme van f 10-04-00 over vervallen termijnen van kusting
door het gerecht geprefereerd waarvan toekomt Cornelis Sijmonsz. f 4-?-00.en de weduwe f 5-?-00.
Nr. 568 folio 75 rechtdag d.d. 21-11-1586.
Cornelis Sijmonsz. voor zichzelf en Tringen weduwe van de oude Starre eisers contra de uitgedaagde
goederen of huizing eertijds toekomende Jan Willemsz. Vaeck, nu gepossideerd door Aernt
Cornelisz., om daaraan te verhalen de somme volgens retroakte.
Nr. 569 folio 75 d.d. ut supra.
Nadat Jan Willemsz. Vaeck voor deze intervenieerde en de schuld bekende, zo wijzen schepenen dat
hij gehouden zal zijn tussen nu en 14 dagen borgen te sustineren waar de eisers te vreden mee zijn.
Nr. 570 folio 75 d.d. ut supra.
Cornelis Meesz. en Lenert Cornelisz. vervangende Franck Cornelisz. en nog Vries Jansz. gehuwd met
Claesgen Cornelisdr. eisers contra Lenert Engelsz. gedaagde. De eisers zeggen dat in de laatste
trouble door Lenert Cornelisz. geborgen is in de sloot achter de huizing van Lenert Engelsz., zekere
boonketel, temme platelen, kannen, kandelaars en andere dingen en zij eisers daarna verkocht
hebben de woning aan de voorn. Lenert Engelsz. Naar het schijnt heeft de dienstknecht van Lenert
Engelsz. de voorsz. boonketel en de andere dingen gevonden en in zijn huis gedragen en tot nu toe
behouden zonder iets te restitueren, hoewel hij alleen het huis gekocht had.
Nr. 571 folio 75v. d.d. ut supra.
Cornelis Meesz. eiser contra Jan Pietersz. op de Oostveen gedaagde. De eiser zegt dat hij de
gedaagde eertijds verkocht had op zijn huwelijk 3 ooien voor de somme van f 17, welke betaling hij
zou doen op de staat of bruilofsfeest van de voorn.eiser. De gedaagde heeft na het feest maar betaald
f 15 op 2 reizen. Nog had de eiser hem verkocht 2 lammeren voor de somme van f 6½, te betalen op
zijn eisers huwelijk, hierop heeft hij betaald f 5 zodat nog rest 30 st.. Hij komt nog te goed f 4½.
Nr. 572 folio 76 rechtdag d.d. 21-11-1586.
Het gerecht heeft gecommitteerd Cornelis Jansz. en Lenert Ariensz. Wittebol tot het administreren en
verkopen van het kerkland, als de kerk tot Vlaardingen in het openbaar door de andere
gecommitteerden van Vlaardingen en Vlaardinger-ambacht te besteden.
Nr. 573 folio 76v. rechtdag d.d. 13-02-1587.
Gerrit Jansz. Moelen eiser contra Jan Claesz. van Warmenhuijsen gedaagde om te purgeren het 1°
default en te procederen naar retroakte in dato 30-08-1586.
Nr. 574 folio 76v. d.d. ut supra.
Nadat Jan Claesz. schuld bekende, mits hebbende "gracelijke" termijnen, zo condemneren
gezworenen hem de schuld te betalen, de ene helft op Meidag en de andere helft St. Jacopsdag in de
zomer. Borg Jan Jorisz. opt Gat.
Nr. 575 folio 76v. d.d. ut supra.
Pieter Jansz. Slooff eiser contra Lenert Ariensz. Cappitteijn gedaagde voor betaling van f 45 van
geleend geld.
Nr. 576 folio 76v. d.d. ut supra.
Cornelis Pietersz. jonge Barchman heeft zijn voogdij voor het gerecht opgezegd, zowel van vaders
zijde als moeders zijde, in presentie van Heijndrick Cornelisz. Barchman zijn oom en voogd van
vaderszijde. Gesustineerd wordt dat hij behoorlijke ouderdom bereikt heeft om zijn goederen zelf te
regeren en hij bedankt de voogden voor de moeite.
Nr. 577 folio 76v. d.d. ut supra.
Gezworenen verklaren dat Cornelis Pietersz. zijn voogdij terecht heeft opgezegd, mits hebbende zijn
voogden van moederszijde een rechtelijke weet om daarop te zeggen hun goeddunken.
Nr. 578 folio 77 rechtdag d.d. 27-02-1587.
Pieter Jansz. Slooff eiser contra Lenert Ariensz. Cappitteijn gedaagde voor betaling van f 45 van
geleende penningen.
Nr. 579 folio 77 d.d. ut supra.
Nadat Cornelis Pietersz. jonge Bregman zijn voogden voor gerecht opgezegd heeft (niet verder
afgemaakt).
Nr. 580 folio 77 d.d. ut supra.
Jan Leenertsz. eiser contra Willem Huijgensz. gedaagde voor betaling van f 4 van de koop van riet,
verschenen mei 1584.
Nr. 581 folio 77 rechtdag d.d. 13-03-1587.
Cornelis Pietersz. jonge Berchman persisteert bij het opzeggen van zijn voogdij volgens retroakte.
Nr. 582 folio 77 d.d. ut supra.

Aangezien Koen en Adriaen Jansz. binnen een half jaar als voogden eerst verzocht zijn en geen blijk
vertoond wordt dat Cornelis Pietersz. zijn behoorlijke voogdij heeft en ook niet verstand genoeg heeft
om zelf zijn goederen te regeren, verklaren gezworenen dat de voorsz. voogden voor zekere tijd nog
zullen blijven regeren als voogden. Cornelis Pietersz. appelleert van dit vonnis.
Nr. 583 folio 77 d.d. ut supra.
Jan Lenertsz. eiser contra Willem Huijgensz. gedaagde voor betaling volgens retroakte en te purgeren
het 1° default.
Nr. 584 folio 77v. d.d. ut supra.
Pieter Jansz. Slooff eiser contra Lenert Ariensz. Cappitteijn voor betaling volgens retroakte.
Nr. 585 folio 77v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Decker eiser contra Cornelis Bouwensz. gedaagde voor leverantie van 1½ zak haver
die hij moest geven in het overnemen van tienden van Jacop Jansz. landman, of hetzelve te beteren
met £ 2.
Nr. 586 folio 77v. rechtdag d.d. 18-04-1587.
Kors Cornelisz. eiser contra Pieter Cornelisz. aan het Vrouweweer gedaagde voor betaling van f 6½
van de koop van riet St. Maarten laatstleden.
Nr. 587 folio 77v. d.d. ut supra.
Aangezien Jan Jansz., Heijndrick Riddersz., Aelewijn Jacopsz. en Jan Ariensz. als gezworenen
gedaagd zijn door de bode en niet gecompareerd zijn om de schout te helpen recht te doen, heeft
dezelve schout dezelven boetschuldig geëist.
Nr. 588 folio 78 d.d. 07-05-1587.
Elisabeth Anthonis Herweijersdr. weduwe Hugo Jansz. van Groenewegen maakt machtig Cornelis van
Zanten Gerritsz. om te laten passeren een waarbrief of koopbrief van 9 morgen land tbv. Jan Jansz.
nr. 589 folio d.d. ut supra.
Adam Woutersz. wonende te Amsterdam eiser contra Lenert Ariensz. Cappitteijn gedaagde voor
betaling van f 35 over 2 jaar landpacht verschenen anno 1585 en 1586.
Nr. 590 folio 78 d.d. 22-05-1587.
Huijch Jansz. metselaar gehuwd met Russen Korsdr. doet kwijtschelding, om zonderlinge oorzaak
hem daartoe moverende, op Cornelis Bouwensz. zijn stiefvader, van de somme van f 100 over
hetgeen hem van de uitkoop beloofd was van zijn huisvrouws vaderlijke erfenis en besterfenis.
Nr. 591 folio 78 d.d. ut supra.
Adam Woutersz. wonende te Amsterdam eiser contra Lenert Ariensz. Cappitteijn voor betaling
volgens retroakte en te purgeren het 1° deffault.
Nr. 592 folio 78 d.d. ut supra.
Aangezien partijen niet antwoorden, condemneren gezworenen dezelve Lenert Ariensz. in het 2°
deffault.
Nr. 593 folio 78v. rechtdag d.d. 05-06-1587.
Adam Woutersz. te Amsterdam of Adriaen Sijmonsz. zijn gemachtigde eiser contra Lenert Ariensz.
Cappitteijn gedaagde om te purgeren het 2° deffault en te procederen naar retroakte.
Nr. 594 folio 78v. d.d. ut supra.
Gezworenen condemneren Lenert Ariensz. Cappitteijn de geëiste somma te betalen, de ene helft
binnen 14 dagen en de andere helft St .Gillis Delft markt toekomende.

NAAMLIJST
A Claas Dirksz. van der 446
Aartsz. Arien 61-90
Heindrik 70
Heindrik – Tou 17-41-63-64-70-105-118-146-158-227-234-242-245
Jacob 300
Jan 199-205-206-207-208-209-217-220-226-233-254-264-271
Cornelis 6
Cornelis – de Leeuw 7-32

Cornelis – van Leeuwen 450
Pieter 339-340
Pieter – Decker 346
Pieter – Pols 410
Pieter – Vermeer 470-478-487-503
Anthonisdr. Elisabeth – Herweijer 588
Anthonisz. Arent 152
Gillis 18-198
Cors 456
Mees 134-147-163-185-197-198-285
Ariensdr. Ariaantgen 195
Grietgen 65-66-76-136-449
Leentgen 78-123-174
Legijn 126-128
Liedewij 210-211-212
Maritgen 194-195-251
Neeltgen 194-344-489
Ariensz. Arien 8-138-139-170-185-194-257-259-266-281-330-384-470-478-487-503-545
Arien smid 194-196-329-342
Arien jonge smid 28-145-208-340-344-347-463-468-476-485-522532-553-554
Arien – Bont 137
Arien – alias Gorisgen 281
Arien – Hoenderbout 140
Arien – jonge Hoenderbout 158
Arien – Maet 528-553-554
Arien – alias Arien Maet 531-538
Floris 194
Foeis 352
Jacob 113-331
Jacob – ’t Voel 67-457
Jan 281-587
Jan – Vos 414-415-418-418-421-430-431
Jop 45-52-68-69-71-85-97
Claas 195-281
Cornelis 3-99-183-207-245-386-521
Cornelis – Mathijsz. 13-14-16-19-27-42-81-84-98
Cornelis – Bontekoe 21-26-30-33-43-58-83-103-104-106-117-121-122-182-184-186-279284-286
Cornelis – Jonck 433
Cornelis – ’t Jong 521
Lenert 73-168-194-204-215-219-233-239-244-247-258-264-267-274-288-344-347-384-465592
Lenert – Cappiteijn 194-215-219-233-237-239-244-247-258-264-281-293-302-310-315-331344-388-392-400-412-443-444-463-465-467-468-489-523-575-578-584-589-591-593-594
Lenert – Wittebol 81-122-332-350-383-385-397-425-440-445-572
Michiel 209
Pieter 194-386
Pieter – Post 375-378-381
Willem 326
Willem – Plaet 2-22-208-328-329-342-343
Arijsdr. Petronella 346
Arijsz. Vrijelis 346
Baarthoutsz.. Jacob 23-34-44-57-60-75-95107-129-130-131
Bancrasz. Aarnt 205
Barchman Heindrik – Barchman 576
Cornelis Pietersz. jonge 576-581
Pieter Cornelisz. 326-422-432
Beiesz. Pieter 521
Bol Jacob 457
Bom Anthonis 187

Bonefaasdr. Grietgen 433
Bonefaasz. Claas 298-307-308-311-314-319
Bont Arien Ariensz. 137
Bontekoe Arien Pietersz. – ’t Graet 135
Cornelis Ariensz. 21-26-30-33-43-58-83-103-104-106-117-121-122-182-184-186-279-284286
Boot 397
Heindrik Jacobsz. 9-35-59-64-72-77-79-119-127-148-207
Bouwensz. Cornelis 377-479-480-555-556-585-590
Bregman Cornelis Pietersz. jonge 579
Pieter 202
Broeck Jan Gerritsz. 321
Buechouder Arien Jansz. alias 300
Buertgen Arien Cornelisz. 163
Burgersz. Arien 255-467
Dammesz. Jacob 372
Claas 270-290-299-306324-325-327-333-334-335-336-337-338-341-387
Dankertsz. Aarnt 283
Decker Cornelis Pietersz. 38-82-109-112-120-137
Pieter 349
Pieter Aartsz. 346
Pieter Cornelisz. 254-271-277-289-304-305-316-383-406-425-426-436-438-442
Dirksdr. Jannitgen 70-105-118-243
Maritgen 70-224-273-276-285-291-377-469-479
Sebastiaantgen 70-105-118-227-243-245
Dirksz. Abraham 396-401-402-403-404-407-408-409-410
Anthonis 174
Heindrik 224
Jan 117-202-249-250-255
Joris 114
Claas – van der A 446
Lenert 220
Pieter – Verhoern 50
Doesz. Jacob 504-507-512
Jan 75-80-98-121-135-141-142-153-165-167
Vrank 510-511
Drogen Anna Jansdr. 160
Druijf Cornelis 68
Duijst Frans Fransz. 62
Engelsz. Lenert 275-294-321-396-402-404-407-409-410-527-528-529-530-531-537-538-544-545552-553-570
Everdingen Pieter Jansz. van 412-416
Florisdr. Maritgen 196-340-344-329-339-342-347-468-476-477-485-494-499
Florisz. Joris 329-342
Cornelis 329-342
Foeisz. Arien 352
Fransz. Frans – Duijst 62
Jacob – van Putten 380-395
Jan 257-266
Lodewijck 407-415-419-431-441-543
Lodewijk – de Knibberch 475-483-493-521-534-540
Fijck Arien Jacobsz. 450
Gat Arien Jorisz. op het 559
Jan Jorisz. op het 574
Gerritsdr. Rusgen 261-268-276-469-471
Gerritsz. Gerrit 535-541
Gerrit – alias Gerrit Caecx 534
Gillis 260-261-276
Gillis – van der Hoef 268
Jan – Broeck 321

Cornelis – van Santen 588
Lenert –oude Starre 454-458-462
Pieter – Tol 96
Wijnant 21-220-239-240-241-250-267-274-279-284-286-295-323-326-352-358-364
Gillisdr. Maritgen 29
Groenewegen Hugo Jansz. van 588
Gorisgen Arien Ariensz. alias 281
Goutappel Lenert Pietersz. 52-136-459-489
Gouts Jan Pietersz. Clompge 322-473
Gouwenaar Willem 256
Graet Arien 165-167
Arien Pietersz. ‘t 15-33-48-56-58-80-83-98-100-102-115-166-167
Arien Pietersz. Bontekoe ‘t 135
Grietgen 521
Gijsbrechtsz. Dirk 124
Ham Claas Jansz. 517
Harthout Pieter Jansz. 470
Heimansz. Claas 25-35-49-77-108-149-151-159-160-188-202-213-215-219-221-222-223-226-230231-233-235-244-246-272-274-302-310-315-331-440-451-452-453
Heinen Claas 20-29-46-47-72-79
Maritgen 25
Maritgen – Heinen 46-47-49-151-205-213
Heindriksdr. Maritgen 207
Heindriksz. Dirk 31-108-110-232-234-245-275-278-309-331-372-374
Dirk jonge 113-217-224
Herman 437
Huibrecht 333-336-337-338-341-348-353-354-355-360-361-365-366-367-368-369-370387-391-398-428
Huig 217
Claas 133
Cors 86-116
Mathijs 253
Willem 15-33-94-111-115-150-152-156-172-248
Hermansz. Cornelis 62
Herpersz. Cornelis 447-448-473-475-481-483-493-496-498
Herweijer Elisabeth Anthonisdr. 588
Hoef Gillis Gerritsz. van der 268
Hoekgen Dirk Jacobsz. 23-34-39-60-62-95-190-436-565-566
Hoenderbout Arien Ariensz. 140
Arien Ariensz. jonge 158
Hoep Willem Maartensz. Swarten 256
Hoflant Pieter 387
Holij Arien Willemsz. 51-449
Willem Ariensz. 326
Huibrechtsz. Jasper 270
Simon 387-395
Huigensz. Cornelis 178-217
Willem 580-583
Jacobsz. Alewijn 116-124-174-185-187-211-212-226-233-293-324-325-327-331-446-457-461-509515-525-533-539-546-587
Arien – Fijck 450
Dirk 9-11-44-57-89-92-96-107-129-130-131-132,143-179-180-181-229-277-290-299-438
Dirk – Hoekgen 23-34-39-60-62-95-190-436-565-566
Gerrit 306-313-331
Heindrik 10-20-41-45-54-55-63-144-155-161
Heindrik – Boot 9-35-59-64-72-77-79-119-127-148-207
Jan 372
Cornelis 205
Cors 69-261-262-268-273-276-291-469-471-479
Pieter 258

Wouter 248-265-345
Jansdr. Aachgen 217
Anna 321
Anna – Drogen 160
Koentgen 195
Maritgen 197
Neeltgen 202-255
Jansz. Arien 173-253-263-359-582
Arien – alias Buechouder 300
Arien – Coninck 424
Dammas 281-287
Dirk 295-297-300
Gerrit 332
Gerrit – Molen 550-557-573
Goosen 405-442-556
Goosen – van Vlaanderen 394
Goosen – Vlaming 549-555
Hugo – van Groenewegen 588
Huig 590
Jacob 256-303-346-522-556-564-585
Jacob – Cock 192-555
Jan 283-543-587-588
Jan – Song 251
Jan – (van der) Woeijs 321-326
Claas 437-518
Claas – Ham 517
Koen 582
Cornelis 247-285-291-292-294-349-440-455-457-461-528-572
Cornelis – Copier 259
Lenert 59-61-90-125-188-202-239-267
Maarten 33-178-185-347-476-485-494-499
Maartijn 200
Pieter 3-4-52-203-251-377-397-406-440
Pieter – van Everdingen 412-416
Pieter – Harthout 470
Pieter – Sloof 293-575-578-584
Pieter – Son 27
Simon 280
Vries 570
Willem – Montgen 69
Jonck Cornelis Ariensz. 433
Jong Cornelis Ariensz. ‘t 521
Jongste Arien Jorisz. alias 281
Joorman 427
Joostensz. Dirk 490
Jorisdr. Barbara 200
Grietgen 2
Lenlege 2
Maritgen 2-22
Jorisz. Arien 2-26-103-131-228-235-236-238-239-373-386-521
Arien – op het Gat 559
Arien – alias Jongste 281
Huig 345
Jan 45-51-68-71-85-93-97-124-185-205-207-208-209-217-220-221-222-223-229-230-231247-252-262-295-296-297-300-301-312-330-331-346-357-359-363-371-373-380-401-403407-408-410-427-434-444-505-506-509-515-516-523-525-533-539-546-547-548-560-561562-563
Jan – op het Gat 574
Jan – Quack 396
Floris 339-342

Maartijn 239-247
Pieter 2-444
Willem 2-22
IJsbrant 14-26-30-31-32-36-40-42-43-65-66-68-76-89-92-101-123-124-136-144-164-169-173176-177-237-281-282-293-328
IJsbrant – (de) Sijde 281-287
Caecx Gerrit Gerritsz. alias Gerrit 534
Gerritgen 540
Cappiteijn Lenert Ariensz. 237-281-293-302-310-315-331-344-347-388-392-400-412-443-444-463463-465-467-468-489-523-575-578-584-589-591-593-594
Katelina 458-462
Catharina 454
Kerstantsz. Jacob 268
Claasdr. Aachgen 195-282
Aachgen – Sijde 281
Neeltgen – Wiggersz. 187
Claasz. Arien 558
Arien – Simonsz. 551
Frans 542-565-566
Frans – Coolman 535
Huig – Lambrechtsz. 347
Jan 518-520-558-559-574
Jan – van Warmenhuijsen 519-550-551-557-573
Jan – Watelaer 387-411-413-417-420-429
Cornelis 69-205-206-344-522-523
Rochus 206-360-361-364-365-366-367-368-369-370
Vrank 195
Willem 456
Clofgen Jan Pietersz. 334-335-411-413-417-420-429-519
Clompge Gouts Jan Pietersz. 322-473
Knibberch Lodewijk de 560
Lodewijk Fransz. de 475-483-493-521-534-540
Cock Jacob Jansz. 192-555
Kocksz. Jan 250
Coninck Arien Jansz. 424
Coolman Frans Claasz. 535
Copier Cornelis Jansz. 259
Cornelisdr. Appolonia 68-69
Grietgen 433
Catharina – van Leeuwen 228
Claasgen 570
Leentgen 174
Maritgen 207-284
Maritgen jonge 186
Maritgen ouwe 186
Trijntgen 6-32-36-164
Cornelisz. Aarnt 567-568
Anthonis – Verkercke 192
Arien 207-292-321-521
Arien – Buertgen 163
Arien – Krijger 326
Arijs 51-206
Barent 547-548
Frans 193-396-401-402-403-404-408-409-410
Heindrik 303
Heindrik – Barchman 576
Jacob – Tou 67-86-91
Jan 10-11-345
Jan – alias Jansoon 248
Jan – Steffensz. 9-12-18-36-37-38-39-40-78-84-114-123-125-126

Jan – Soet 65-66
Jan – Stenen 7
Claas 185-206-536
Claas – Nepos 168-173-174
Cornelis 33-192-279
Cornelis – alias Neel Vranken 62
Cornelis – van Leeuwen 280
Cors 308-501-586
Lenert 291-292-294-469-471-479-570
Louweris 253-263
Maarten 176-177-387-390-391-398-428
Mees 205-224
Michiel 109-112-120-144-205
Oudraat – van Lodesteijn 327
Pieter 170-175-185-217-322-323-375-376-378-381-382-439-446-490-501-502-503-504507-510-511-512-513-514-561-585-586
Pieter – Barchman 326-422-432
Pieter – Decker 254-271-277-289-304-305-316-383-406-425-426-436-438-442
Vrank 291-292-294-570
Coster Dirk de 188
Corsdr. Rusgen 590
Trijntgen 469
Corsz. Dirk 549-555-556
Jacob 260-261-273-276
Cornelis 471-469-472-479
Krijger Arien Cornelisz. 326
Crijnsz. Michiel 202
Lambrechtsz. Huig Claas 347
Latenburg Dirk Simonsz. 265-437
Leentgen 152
Leeuw Cornelis Aartsz. de 7-32
Leeuwen Catharina – van Leeuwen 228
Cornelis 238
Cornelis Aartsz. van 450
Cornelis Cornelisz. van 280
Lenertsdr. Appolonia 191-322
Lenertsz. Arien 8-216
Jacob – Schep 301
Jan 82-208-298-307-311-314-317-319-320-583
Kan 580
Cornelis 443-444
Locjan Jan 150
Lodesteijn Oudraat Cornelisz. van 327
Louwerisz. Simon 256
Maartensz. Jan 411-413-417-419-420-423-424-429
Willem 205
Willem – Swarten Hoep 256
Wouter 439-441
Maet Arien Ariensz. 528-532-553-554
Arien Ariensz. alias Arien 531-538
Maritgen 262-294-469-471
Martijnsdr. Neeltgen 201
Matheusz. 457
Mathijsz. Cornelis Arien 13-14-16-19-27-42-81-84-98
Mees 293
Meesz. Arien 198
Cornelis 198-570-571
Mekint Anthonis Pietersz. 348
Michielsdr. Ploentgen 205
Michielsz. Arien 202-209-251

Cornelis 205-209
Louweris 205
Molen Gerrit Jansz. 550-557-573
Montgen Willem Jansz. 69
Montfoort Gerrit Vrankensz. van 178
Nepos Claas Cornelisz. 168-173-174
Noorden Johan den 256
Noort Jan Pietersz. van 481-483-491-493-496-497
Otto 457
Palesteijn Willem van 173
Pancrasz. Gerrit 241
Philipsdr. Aachgen 419
Philipsz. Lenert 238-331-332-388-392-399-445
Pietersdr. Hadewij 251
Maritgen 251
Pietersz. Aarnt 353-354-355
Aarnt – Schol 351-356-358-362
Anthonis 416
Anthonis – Mekint 348
Arien 16-19-99-103-106-111-121-152-203-349-387-390-391-398-428-450-467-527-529537-544-552
Arien – Bontekoe ’t Graet 135
Arien – ‘t Graet 15-33-48-56-58-80-83-98-100-102-115-166-167
Burgert 8-72-185-203-331-374-394-405-445
Jacob 13-347-476-485-494-499
Jan 5-216-220-240-241-289-300-304-318-351-356-358-362-389-393-399-414-418-421430-431-474-475-482-484-492-498-520-571
Jan – Clofgen 334-335-411-413-417-420-429-519
Jan – Clompge Gouts 322-473
Jan – van Noort 481-483-491-493-496-497
Cornelis 8-24-170-171-189-577-582
Cornelis – jonge Barchman 576-581
Cornelis – jonge Bregman 579
Cornelis – Decker 38-82-109-112-120-137
Lenert 260-344
Lenert – Goutappel 52-136-459-489
Pieter – Poot 448-473-481
Vop 28
Plaet Willem Ariensz. 2-22-208-328-329-342-343
Pols Pieter Aartsz. 410
Poot Pieter Pietersz. 448-473-481
Post Pieter Ariensz. 375-378-381
Putten Jacob Fransz. van 380-395
Quack Jan Jorisz. 396
Rasensz. Goosen 12
Reiniersz. Maritgen Willem 159
Riddersz. Heindrik 587
Santen Jan van 371
Cornelis Gerritsz. van 588
Schep Jacob Lenertsz. 301
Schol Aarnt Pietersz. 351-356-358-362
Servaer heer 205
Simonsdr. Agatha 193
Maritgen 193
Trijntgen 193
Simonsz. Arien 593
Dirk 248
Dirk – Latenburg 265-437
Arien Claas 551
Claas 193

Cornelis 201-247-463-567-568
Crijn 264
Mees 1-2-22-119-208-209-309-331-344-467-468
Simon 193
Sloof Pieter Jansz. 293575-578-584
Soet Jan 76-136-169
Jan Cornelisz. 65-66
Son Pieter Jansz. 27
Song Jan Jansz. 251
Starre oude 567-568
Lenert Gerritsz. oude 454-458-462
Steffensz. Jan 174-318
Jan Cornelis 9-12-18-36-37-38-39-40-78-84-114-123-125-126
Stenen Jan Cornelisz. 7
Swarten Hoep Willem Maartensz. 256
Sijde Agatha Claasdr. 281
IJsbrant Jorisz. (de) 281-287
Tol Pieter 164
Pieter Gerritsz. 96
Tou Heindrik 54-55
Heindrik Aartsz. 17-41-63-64-70-105-118-146-158-227-234-242-245
Jacob Cornelisz. 67-86-91
Trijntgen 238-568
Vaeck Jan Willemsz. 317-357-363-385-390-423-433-434-447-448-451-452-453-454-458-460-462567-568-569
Verbeeck Louweris 256
Verhoern Pieter Dirksz. 50
Verkercke Anthonis Cornelisz. 192
Vermeer Pieter Aartsz. 470-478-487-503
Vlaanderen Goosen Jansz. van 394
Vlaming Goosen Jansz. 549-555
Voel Jacob Ariensz. ‘t 67-457
Vos Jan Ariensz. 414-415-418-421-430-431
Vranken Cornelis Cornelisz. alias Neel 62
Vrankensdr. Grietgen 218
Vrankensz. Aarnt 331-332
Gerrit 218
Gerrit – van Montfoort 178
Jan 4-217
Cornelis 174-191—322-323-372
Vincent 218
Vrank 178
Warmenhuijsen Jan Claasz. van 519-550-551-557-573
Watelaer Jan Claasz. 387-411-413-417-420-429
Wiggertsz. Claas 144-252-454
Neeltgen 187
Willemsdr. Ariaantgen 208
Jannitgen 208
Maritgen 208
Maritgen – Heinen 46-47-49-151-205-213
Maritgen – Reinsz. 159
Willemsz. Arien 309-331374
Arien – Holij 51-449
Dirk 5-18-33-37-38-60-78-94-98-100-102-106-109-112-114-120-152-165-168-179-180182-183-184
Doe 17
Gillis 213-214-219-239-267-274
Jan 25-29-155-239-252-262-267-312-352-426
Jan – Vaeck 317-357-363-385-390-423-433-447-448-451-452-453-454-458-460-462-567568-569

Cornelis 208
Pieter 208-339
Witte Cornelis de 517
Wittebol Lenert Ariensz. 81-122-332-350-383-385-397-425-440-445-572
Woeijs Jan Jansz. (van der) 321-326
Woutersdr. Annitgen 344
Woutersz. Adam 589-591-593
Lenert 344-463-464-489-523-524
IJsbrantsdr. Trijntgen 195
IJsbrantsz. Cornelis 195

GEOGRAFISCHE NAMEN
Amsterdam 589-591-593
Berkel 114-174
Brielle 256
Delfgauw 543
Delft 62-124-173-217-248-265-283-303-331-332-345-547
Dordrecht 536
Everdingen 412-416
’s-Gravenhage 68
Honselersdijk 249
Kethel 342
Leuven 178
De Lier 67-86-91-93-142-188-388-443-444-457
Maasland 82-371-521
Monster 173
Montfoort 178
Naaldwijk 279-280
Ouderkerk 474-497
Overmaas 62-220
Rotterdam 240-241
Rijswijk 540
Schiedam 283-522-550
Schipluiden 69-346-401-419-420-423-521-523-547
Spijkenisse 321-326
Vlaanderen 394-442
Vlaardingen 8-396-401-402-422-432-435-437-534-572
Vlaardinger-ambacht 321-572
Vlaardinger-broek 298
Vijfsluizen 26-522
Warmenhuizen 519-550-551-557-573

S T R A T E N, V A A R W E G E N, E T C.
Grote vaart 178-206-217
Kapelweg 208-563
Korte dijk 193-318-534-535-560
Oostveen 430-527-529-537-544-571
Slinksloot 202-349
Zouteveenseweg 2-22-206-217
Zwet 2-22-202-205-208

NAMEN V AN ONROERENDE GOEDEREN
Kapel 209
Negenhuizen 31-108-110-547
Oostblok 517
Tempel 239
Vlaardingse korenmolen 456
Vrouweweer 2-13-22-82-330-384-439-478-487-503-586
Witte Paard te Vlaardingen 535-560

INSTELLINGEN
St. Aagten convent te Delft 217
Hof van Holland 11
St. Joris Gasthuis van Delft 217
Kathuizers van Leuven 178
Pastorie van Vlaardingen 396-401

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES
Ambachtbewaarder 457-461-536
Baljuw 67-86-91-331-332-377-437-445-517
Bode 18-256-300-301-380
Burgemeester 283
Brouwer 173-248-265-345
Curator 237-288
Dekker 37-82-109-112-120-137-254-271-277-289-298-304-305-306-307-319-346-383-406-425-426436-437-438-446-490-501-502-504-507-510-511-512-561-585
Jonkheer 256
Kapelmeester 316-394-405-509-527-552
Ketelboeter 117
Lakenkoper 550
Lijndraaier 347-476-485-494-499
Metselaar 590
Molenaar 240-241-255-257-266-303-346-351-356-362-564
Rentmeester 327
Rentmeester-Generaal 457
Schipper 250
Schout 5-18-26-37-60-78-94-97-98-100-102-106-109-114-120-152-165-168-238-306-313-326-331371-397-406-416-440-470-561
Secretaris 168-173-174-331-332-407-415-419-441-457
Smid 28-145-194-196-208-329-340-342-344-347-463-468-476-485-522
Snijder 279-521
Talman 240-260-323-339
Timmerman 287
Waard 262-357-359-363-371-373-419-434-509-515-525-539-547-560
Waardin 417

