OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM
Gifteboek, inv.nr. 347 (1667-1670)
door
H.J. van der Waag

1. 02-04-1667. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap mitsgaders regent van de
Magistraat armen kamer als hiertoe door zijn confraters uit de voorsz. kamer geauthoriseerd
zijnde en Theunis Fransz. Visser als regent van de diaconie armen mede geauthoriseerd zijnde
door de mede confraters uit dezelfde kamer beiden dezer stede als alimenterende en
onderhoudende de kinderen van Annetgen Smits in haar leven gehuwd met Jacob Hendricksz.
jegenwoordig in Indie verkopen tezamen Jacob Maertensz. bierkruier een huis en erf gelegen aan
de Lange Achterweg, belend N Machteld Theunisdr. en Z Johannes Gillisz., strekkende voor van
de straat tot achter aan het huis van de voorsz. koper voor 125 gld in gereed geld ontvangen.
1v. 02-04-1667. Hendrick van der Heijme raad en regerend schepen mitsgaders regent van de
Magistraat armen kamer en Theunis Fransz. Visser als regent uit de diaconie armen kamer beiden
en haar sterk makende voor de verdere confraters in de voorsz. kamers verkopen Sebastiaen
Pesser van Velsen raad en vroedschap dezer stede 2 huiskens en 2 ledige erven annex den andere
gelegen in het Land van Beloften uitkomende met een gang tot op of aan de straat, alles volgens
de oude waarbrief van 16-10-1660, belast met 7 st per jr tbv Pieter Jonas oud burgemeester, voor
63 gld in gereed geld ontvangen.
2. 02-04-1667. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en ordinaris thesaurier dezer stede verkoopt
Cornelis Jansz. zeevarende man zeker gedeelte van een leeg erf gelegen achter verkopers huis in
het Land van Beloften, door verkoper gekocht en de gifte door hem heden ontvangen, belend O
Barbara Leendertsdr. en W de verkoper met het gedeelte van zeker ander erf, strekkende voor van
achter de verkopers huis of erf tot achter aan de heining van Willem Marcusz., belast met 30 st
per jr tbv de verponding, voor 25 gld in gereed geld ontvangen.
3. 09-04-1667. Sebastiaen Pietersz. van Velzen raad en vroedschap dezer stede verkoopt Isaack
Theunisz. een huisje en erf gelegen in het land van Beloften, belend O Cornelis Jansz. zeevarende
man en W Dirck Hugensz. Backer, uitkomende met een gang tot op of aan de straat, belast met 7
st per jr tbv Pieter Jonas oud burgemeester dezer stede, voor 96 gld, waarvan 12 gld gereed en
termijnen van 12 gld per jr.
3v. 18-04-1667. Maertgen Andriesdr. wed. Eeuwout Ariensz. schilder verkoopt Dirck van der
Mast raad en vroedschap en Annetgen Gerritsdr. wed. en vermits de absentie van Annetgen
Gerritsdr. aan Pieter van der Meer die nevens van der Mast de gifte is aannemende van 3/4e
parten en vermits de absentie van Trijntgen Centen als koopster voor 1/4e gedeelte van hetzelfde
huis ontvangende de andere kopers dit voor haar en dat van zeker half huis en erf gelegen aan de
Gooistraat mitsgaders nog het gebruik van de andere helft van het huis gedurende het leven van
de voorsz. Maertgen Andriesdr. als wordende bij verkoopster in lijftocht bezeten en zulks dat na
haar dood deze helft moet komen aan de vrunden van de voorsz. Eeuwout Ariensz., belend N
Cornelis de Graeff timmerman en Z voor aan de Gooistraat Barbara Abrahamsdr. en achter
Leendert van der Werve, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, voor 300 gld,
welke gelden hier ter secretarie zijn geconsigneerd om daarop preferentie te houden, te leveren bij
willig decreet.
4v. 23-04-1667. Neeltgen Cornelisdr. weduwe van Job Ariensz. voerman verkoopt Joris Coij oud
schepen dezer stede een huis en erf gelegen in de Vergroting dezer stede, belend N Anthonie de
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Man en Z Jan Rijcke, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. de Man
aldaar een gemene heining staat, alles volgens de oude waarbrief van 05-06-1660. Voldaan door
cassatie van een rentebrief van 100 gld voor schepenen alhier gepasseerd op 05-06-1660.
5v. 30-04-1667. Hubrecht van der Vecht raad en vroedschap mitsgaders ontvanger van de
verponding met advies van de burgemeesters dezer stede verkoopt Arie Jansz. Ongelbag
kleermaker een huis en erf gelegen op de Nieuwestraat, toebehoord hebbende Barbara Sas
weduwe, belend N Johan Hodenpijl oud burgemeester en Z de koper, strekkende voor van de
straat tot achter aan met een gemene gang uitkomende in ‘s-heren steeg, voor 185 gld in gereed
geld ontvangen.
6. 02-5-1667. Adriaen Kruijck kapitein van de burgerij alhier als procuratie hebbende van Petrus
Angillis dr in de medicijnen wonende Leiden gepasseerd voor notaris Veen alhier op 28-04-1667
verkoopt Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap en Willem Leendertsz. Bisschop
sergeant van de burgerij beiden dezer stede een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N
Hendrick Prins en Z de erfgenamen van Dirck Ariensz. Ouwerkerck, strekkende voor van de
straat tot achter uitkomende in de steeg van Alewijn Rochusz. van Berckel, alles volgens de oude
waarbrief van 24-11-1663, belast met 7 st 8 p per jr tbv onbekend, voor 600 gld te betalen met
200 gld gereed en het restant of 400 gld in termijnen van 50 gld per jr. Kanttekening 08-05-1683:
Catharina Verwel possesseur van het hypotheek vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
7. 02-05-1667. De voorsz. heren van Velsen en Willem Bisschop verkopen Johannes Asseling het
bij de vorige akte gekochte huis en erf belast met een custingbrief van 400 gld, voor 450 gld
boven de belasting in gereed geld ontvangen.
7v. 07-05-1667. Franchois Lavia gewezen tafelhouder van de bank van lening als voor zijn
faillissement had verkocht aan Jan Hartog marktschipper op Rotterdam en over deszelfs boedel
zijn gesteld tot curator Sebastiaen Pessers. van Velsen en Johan Veen notaris en gezworen klerk
die de koop had geaccepteerd van zekere stalling en erf gelegen in de Raem, belend O de kinderen
en erfgenamen van Pieter Claesz. metselaar en W het huis en erf van Claes den Boer, strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren straat, alles volgens de oude waarbrief van 20-05-1662,
voor 300 gld in gereed geld, te leveren bij willig decreet.
8v. 07-05-1667. Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer dezer stede als
geauthoriseerd zijnde tot de verkoop van het huis en erf van Leendert (Jacobsz) de Veeg zijnde
de acte van 27-05-1667 heeft verkocht aan Jan Dominicusz. Westerdoel die binnen behoorlijke
tijd tot koper heeft genomineerd Jan Gerritsz. die de gifte is ontvangende van een huis en erf
gelegen op de Schie op het hoekje van het Clein Watertje, belend O het clein watertje of ‘s-heren
straat en W Theunis de Waert, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Job
Borsselaer, voor 225 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
9. 07-05-1667. Anthonie van Vollenhove koopman wonende alhier zoon en erfgenaam van
Lubbert Wolphertsz. van Vollenhoven en Maertgen Coene vervangende de verdere erfgenamen
van Lubbert en Maertgen geeft bij donatie inter vivos aan de arme kamers dezer stede een huis en
erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N de weduwe van Joost
Willemsz. en Z Thijs Roos zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 10-03-1640. Compareerde mede Philips Abner
regent van de magistraats armen kamer en Cornelis Keijzer regent van de diaconie armen kamer
binnen dezer stede die de gift dankbaar aanvaarden.
10v. 07-05-1667. De voorsz. regenten verkopen het voorsz. genoemde huis en erf aan Pieter
Theunisz. Scheurkogel en vermits diens absentie aan zijn huisvrouw die de gift is aannemende
voor 66 gld te betalen met 10 gld per jr. In mindering van de koopsom ontvangen de regenten een
maand van kopers maandgeld van 15 gld.
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11. 07-05-1667. Jan Cornelisz. Blanckert gehuwd met Leuntge Cornelisdr. erfgename van
Maertgen Claesdr. in haar leven huisvrouw geweest van Dirck Ouwerkerck voor 1/3e in de helft
van het navolgende huis en erf en Joris Keijzer raad en vroedschap en regerend schepen als met
Johan Veen gezworen klerk vervangende de voorsz. Veen gestelde voogden en executeurs over
het testament van Maertgen Claesdr. en dat over de nagelaten weeskinderen van Grietgen Coeije
en Cornelis Coeije tezamen erfgenamen van Maertgen Claesdr. voor de resterende 2/3e parten en
zulks tezamen voor de ene helft en de voorsz. Blanckert als lasthebber van Maerten Jansz.
gehuwd met Grietgen Ariensdr. als erfgenaam voor 1/3e part in de wederhelft en nog als voogden
en executeurs over het testament van de voorsz. Dirck Ouwerkerck en de nagelaten weeskinderen
van Aelbrecht Pietersz. Poot en Jacob Ouwerkerk voor 2/3e parten van de anderer helft verkopen
Joris Coij oud schepen dezer stede en Willem Poort tezamen en elk voor de helft een huis en erf
gelegen aan de Gooistraat tegenover de Overmase steeg, belend Z ‘s-heren steeg en N Johannes
Asseling, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Asseling, alles
volgens de oude waarbrief van 04-05-1619, belast met 2 gld 1 st 8 p per jr tbv onbekend, voor
310 gld in gereed geld ontvangen.
12v. 07-05-1667. Philip Abner als regent van de Magistraats armen kamer en Cornelis Keijser
regent van de diaconie armen kamer als gerechtigd door hun mede confraters verkopen Hubrecht
Keijser een huis en erf toebehoord hebbende aan Ariaentgen Loije gelegen in de Korte Kerkstraat,
belend O en W Joris Coij oud schepen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
de voorsz. Coij, voor 80 gld in gereed geld ontvangen.
13. 07-05-1667. Isaack van Heel koopman wonende Rotterdam zo voor hem zelve als
vervangende Franchois Vermande zijn zwager verkoopt Nelletgen Cornelisdr. Bergman bejaarde
dochter een huis en erf gelegen in de Vergroting, belend N Jan Rijcke en Z Maertgen Cornelisdr.,
strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Sr de Man, voor 300 gld die de koopster
onder zich houdt op hypotheek tegen een rente van 5% en jaarlijkse aflossingen van 50 gld.
Kanttekening 30-06-1668 Nelletgen Cornelisdr. vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
14. 07-05-1667. Ten verzoeke van Mathijs Cool gerechtsbode dezer stede impetrant van executie
uit kracht van zeker vonnis van 27-01-1667 geobtineerd door Hendrick van der Heijme raad en
vroedschap tlv de weduwe van Dirck Gerritsz. verkoopt het huis van de voorsz. weduwe gelegen
in de Boterstraat op de hoek van de Crepelstraat, belend O Joris Keijser en W dezelfde
Crepelstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Arie Joostenz., alles
volgens de oude waarbrief van 14-05-1659, belast met 7 st 8 p per jr tbv het weeshuis dezer stede.
Koper is Hubrecht Gerritsz. Keijser die tot koper heeft genomineerd de kinderen en erfgenamen
van Annetgen Rochusdr. voor 375 gld in gereed geld ontvangen.
15. 07-05-1667. Annetgen Dane gehuwd met Jan Cornelisz. Spieringman als procuratie hebbende
van haar man voor 3/8e en Dirck Ariensz. Boll gehuwd met Neeltgen Willemsdr. voor 3/8 en
tezamen erfgenamen van Adriaen Dane de Jager en Jan Jansz. van der Velde gehuwd met
Susannetgen Leendertsdr. dochter van Leendert Jansz. Steen en Ariaentgen Dane voor het
resterende 1/4e part verkopen tezamen Hubrecht Gerritsz. schipper en vermits diens uitlandigheid
aan Claes Jorisz. zijn zwager die de gift ontvangende is van een huis en erf gelegen over de haven
op de hoek van de Walvissteeg, belend N Dirck Pietersz. capiteijn en Z de voorsz. steeg,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Reymptgen Gerritsdr. met conditie dat de
voorsz. Jan Jansz. van der Velde zal mogen nemen alles dat aan de winkel en schoenmakerij is
dependerende nagelvast of niet, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
15v. 07-05-1667. Dezelfden handelend als gemeld verkopen Dirck Ariensz. Boll de helft van een
huis en erf gelegen in de Walvisstraat, daarvan de koper als mede erfgenaam van Adriaen Dane de
Jager de wederhelft bezit, belend Z de voorsz. straat en N Gillis van der Heijde, strekkende voor
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van de straat tot achter aan het huis van Jacob Drouvert, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
16v. 09-05-1667. Jan Hartigh bouwman wonende schuldig aan de kinderen van Maria Anna van
der Wilde wonende Rotterdam een losrente van 10 gld per jr (hoofdsom 200 gld). Waarborg
zekere stalling en erf gelegen in de Raem, belend O de kinderen en erfgenamen van Pieter
Claeszn. metselaar en W Jan Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan zekere
andere ‘s-heren straat. Kanttekening 10-05-1675. Jan Hartigh vertoont de originele rentebrief die
afgelost is.
17. 09-05-1667. David Hendricksz. Hartintveldt en Cornelis Doens linnewever alhier als door de
gezamenlijke crediteuren van Salomon Hendricksz. en Geertgen Hendricksdr. geauthoriseerd tot
de verkoop en redding van de boedel en goederen volgens de akte van authorisatie van januari
1667 verkopen Jannetgen Evertsdr. en vermits haar absentie aan haar vader Evert Hendricksz. van
Duijt? het huis en erf van Salomon en Gerritgen gelegen in de Boterstraat, belend N ‘s-herenstraat
en Z Andries Jansz. kleermaker, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de Salm
toebehorende de respectieve armenkamers, alles volgens de oude decreet waarbrief van 11-061640, belast met 1 gld 8 st 2 p per jr tbv de stad, voor 300 gld boven de belasting in gereed geld
ontvangen, te leveren bij willig decreet.
18. 10-05-1667. Jan Pouwelsz. Boogaert wonende schuldig aan Cornelis Knoll chirurgijn
wonende tot Overschie een jaarlijkse losrente van 8 gld per jr (hoofdsom 200 gld). Waarborg een
huis en erf gelegen op de Markt, belend W de kinderen en erfgenamen van Mr Wouter Knoll
chirurgijn alhier en O Gerrit Barentsz. Oosthoff, strekkende voor van de straat tot achter met een
poort uitkomende tegenover de Kerk..
19. 11-05-1667. Jan Gerritsz. wonende alhier schuldig aan Jan Dominicusz. Westerdoel sergeant
van de burgerij een losrente van 10 gld per jr (hoofdsom 200 gld). Waarborg een huis en erf
gelegen op de Schie op de hoek van het Kleine watertje, belend O het kleine watertje en W
Theunis de Waert, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Job Borsselaer.
20. 14-05-1667. Trijntgen Claesdr. bejaarde dochter wonende verkoopt Cornelis Badon een huis
en erf met een gemene gang in de Raem, belend O dezer stede bansloot en W de voorsz. gang,
strekkende voor van de straat tot achter aan zekere andere gemene gang, alles volgens de oude
waarbrief van 22-05-1662, voor 250 gld te houden op hypotheek tegen 4% per jr, af te lossen met
25 gld per jr.
21. 14-05-1667. Maertgen Jansdr. gehuwd met Dominicus Pietersz. als last hebbende van haar
man en Mees Pietersz. kinderen van Pieter Dominicusz., welke Mees Pietersz. en Dominicus
Pietersz. zijn geauthoriseerd bij de gemene crediteuren van hun vader verkopen Willem Poort een
huis en erf gelegen op de hoek van de Krepelstraat, belend O Aldert Jansz. en W de voorsz.
Krepelstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Eeuwout Dircksz., voor 75
gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
22. 14-05-1667. Lijsbeth Abrahamsdr. weduwe Mattheus Pietersz. als geauthoriseerd zijnde tot
redding van de boedel en goederen van Govert Lourensz. en Machtelt Robbrechtsdr. beiden zalr
verkopen Machtelt Buijten de jonge het huis en erf van Govert Lourisz. en Machtelt Robbrechtsz.
gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Maerten van Pelt en Z
Dominicus Thielmansz., strekkende voor voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot,
belast met een rentebrief pro resto 90 gld tegen 5% per jr tbv Dirck Hugenz., voor 40 gld boven
de belasting in gereed geld ontvangen.
22v. 14-05-1667. Jacobmijntgen Cornelisdr. weduwe Arie Joppenz. als erfgename van haar man
voor de ene helft en Sebastiaen Pesser regent van het weeshuis dezer stede in welk huis
gealimenteerd en onderhouden is geweest Frederick Janszn. voor 1/4e, Thijs Dircksz. zo voor
hem zelve als mede vervangende Thijs Jansz., Annetgen Dircksdr. weduwe en Trijntgen Dircksdr.
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tezamen voor 3/4e in de wederhelft, allen erfgenamen van Maertgen Thijsdr. die gehuwd is
geweest met de voorsz. Arie Joppenz. welke Arie Joppenz. deze helft in lijftocht heeft bezeten
verkopen Dirck Hubrechtsz. zeevarende man en vermits diens absentie aan zijn moeder Maertgen
Bastiaensdr. een huis en erf gelegen op het padt op het einde van het Broersvelt, belend N Jochem
Jacobsz. en Z Dingnum Theunis, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
Maertgen Leendertsdr. weduwe, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 1902-1628, voor 260 gld in gereed geld ontvangen. Kanttekening 05-03-1691: dit nevenstaande
hypotheek belast met 125 gld zie giftboek 26 folio 119 en 17-02-1695, nog belast met 75 gld zie
giftboek 27 folio 97.
23v. 14-05-1667. Adriaen Maen regerend schepen als met mr Pieter Luijten chirurgijn gestelde
voogden over Pieter Janszn. Groenewegen als zijnde gemaakt stedeskind en vermits de absentie
van Mr Pieter Luijten is de voorsz. Maen hem voor hem sterk makende verkoopt in die kwaliteit
met toestemming van de weesmeesters als oppervoogden en advies van de burgemeesters aan
Pieter Evertsz. Schouten de voorsz. Pieter Jansz. huis en erf gelegen op de Markt beneden de
Cruijsstraat op de hoek van de Korte Kerkstraat, belend Z de voorsz. Kerkstraat en N de kinderen
en erfgenamen van Annetgen Rochusdr., strekkende voor van de straat tot achter aan zeker ander
huis van de voorsz. Groenewegen, voor 900 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig
decreet.
25. 16-05-1667. Jan Dominicus Westerdoel sergeant van de burgerij en Jacob Pietersz.
Slavenburgh voogden van vaderszijde over de nagelaten weeskinderen van Jan Gerritsz. en
Maertgen Pietersdr. (Decker) mitsgaders Dirck Hugenzn. en Cornelis Boodt tezamen voogden
van moederszijde over de voorsz. weeskinderen verkopen Cornelis Ouwater die gehuwd is
geweest met Maertgen Pietersdr. 3/8e parten van het navolgende huis met erf en boomgaard
daarvan koper 5/8e parten bezit gelegen in het Groenewegje, belend in zijn geheel N Leendert
Claesz. en Z Hendrick van der Heijme, strekkende voor van het Groeneweegje tot aan ‘s-heren
bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 10-06-1651, belast met 4 gld per jr tbv onbekend en
375 gld tbv de kinderen van Jan Gerritsz. en Aeltgen Jansdr. beiden zalr als pro resto van
meerder. Voldaan door overname van de belasting.
25v. 16-05-1667. Pleuntgen Ariensdr. Pansser zuster en enige erfgename van Maertgen Pansser
die gehuwd is geweest met Claes Cornelisz. Breeckhout verkoopt Hans Claesz. een huis en erf
gelegen op de Dam, belend O Aegjen Cornelisdr. en W Jacob Mathijsz., strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van Jannetgen Jacobsdr., alles volgens de oude waarbrief van 02-061646, belast met 20 st per jr tbv het St Jacobs Gasthuis, voor 500 gld, waarvan 100 gld gereed en
400 gld op hypotheek tegen een rente van 4% per jr te lossen met 25 gld per jr.
26v. 20-50-1667. Abraham Heckenhoeck en Arie Heckenhoeck zo voor hem zelve als
vervangende Isaack Heckenhoeck, Pieter Leendertsz. gehuwd Annetgen Jansdr., Cornelis
Gerritsz. gehuwd met Ariaentgen Jansdr., kinderen van Jan Dircksz. Heckenhoeck en Trijntgen
Jansdr. voor 1/5e, Dirck Jorisz. zoon van Geertgen Dircksdr. voor 1/5e, Jan van der Marell
gehuwd met Sara Hendricksdr., Cornelis Lely gehuwd met de weduwe van Jan Hendricksz.
Verbrugge voor 2/3e in 1/5e, de voorsz. Abraham Heckenhoeck vervangende en hem sterk
makende voor Dirck Hendricksz. Verbrugge voor het resterende 1/3e part in 1/5e en nog Jan
Maertensz. Verkade voor hem zelve en hem sterk makende voor Cornelis Iselsteijn en Jan
Duyvesteijn mede voor 1/5e allen tezamen kindskinderen en erfgenamen van Dirck Maertensz.
Heckenhoeck en Ariaentgen Jansdr. verkopen Jan Gielen 4/5e parten in het navolgende huis en
erf daarvan 1/5e toekomt aan Jan Vranckensz. wonende Amsterdam, gelegen in de Raem, belend
N de erfgenamen van Cornelis Jorisz. Bloem en Z Theunis Jacobsz. Sluijs, strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
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27v. 04-06-1667. Joris Keijser raad en regerend schepen dezer stede als last hebbende van Thijs
Cornelisz. Roos verkoopt Hubrecht Jansz. van der Velde een huis en erf gelegen in de Boterstraat
, belend O de kinderen en erfgenamen van Machtelt Arentsdr. en W Pieter Fransz. strekkende
voor van de straat tot achter aan de Schie met alle gereedschappen van de grutterij met een casse,
belast met 1gld 17 st 8 p per jr en een rentebrief van 600 gld tbv Abraham van Cleeff tegen 4 1/2
% per jr, voor 235 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
28. 04-06-1667. Jacob Alewijnsz. koopman wonende binnen dezer stede als lasthebbende van
Sybrandt de Flines gehuwd met Maritgen Jacobs Gijsen en Jasper de Flines gehuwd met Aegjen
Jacobs Gijsen beiden kooplieden te Amsterdam en erfgenamen van Jacob Symonsz. Gijsen hun
schoonvader verkoopt Alewijn Gijsen koopman aldaar 2/3e parten van een huis en erf daarin hij
zelf als mede-erfgenaam van Jacob Symon Gijse 1/3e toekomt gelegen over de Haven in het West
Nieuweland, belend N Nicolaes Jonas burgemeester dezer stede en Z Alewijn Jacobsz. Cooning,
strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede veste of walle, voor 2833 gld 6 st 4 p door
Sybrandt en Jasper de Flines in gereed geld ontvangen.
29. 04-06-1667. Dezelfde handelend q.q. verkoopt dezelfde 2/3e van de helft van het Raphuis met
de erven van dien daarin koper 1/3e competeert gelegen over de Haven, belend N Machtelt
Jansdr. weduwe en Z de Ouwekeet, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede vest
met zoutpanne, pekelbakken etc., voor 2000 gld bij de voorsz. Sybrandt en Jasper de Flines in
gereed geld ontvangen.
30. 04-06-1667. Dezelfde handelend q.q. verkoopt de voorsz. Gijsen 2/3e in 1/4e in de Ouwe
Soutkeet daarvan 1/3e in 1/4e aan de koper toekomt gelegen op de Haven, voor 1500 gld bij de
voorsz. Sybrandt en Jasper de Flines in gereed geld ontvangen.
30v. 04-06-1667. Nog verkoopt de voorsz. Jacob Alewijnsz. q.q. aan de gemelde Gijsen 2/3e in ½
van de Middelkeet daarvan koper 1/3e toekomt gelegen over de Haven omtrent of bij de voorsz.
keet, voor 2000 gld in gereed geld ontvangen.
31. 04-06-1667. Dezelfde verkoopt dezelfde 2/3e parten in 1/6e van de Nieuwe keet daarin koper
1/3e toekomt gelegen over de Haven, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen.
31v. 04-06-1667. Cornelis Willemsz. gehuwd met Dirckgen Pietersdr. voor hem zelve en
vervangende Jacob Pietersz. Slavenburgh en Claes Willemsz. gehuwd met Lijsbeth Pietersdr.
kinderen en erfgenamen van zalr Leentgen Leendertsdr. verkoopt Cornelis Eeuwoutsz.
(Monfoort) en vermits diens absentie aan zijn vrouw die de gift is aannemende van een huis en erf
gelegen in de Krepelstraat, belend N Dieuwertgen Tobiasdr. en Z Cornelis Tobiaszn., strekkende
voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Dieuwertgen Tobiasdr., voor 180 gld in
gereed geld ontvangen.
32. 11-06-1667. Harmen Harmensz. (van der Bilt) wijntapper wonende alhier verkoopt Cornelis
Castelijn wonende Rotterdam een huis en erf gelegen in de Luis, belend O Joris Geleijnsz. Keijser
en W het oude Manhuis, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot, lopende langs de
Lange Kerkstraat, alles volgens de oude waarbrief van 27-11-1662, belast met 7 st 8 p per jr tbv
de Kerk dezer stede, voor 209 gld 10 st in gereed geld ontvangen.
32v. 20-06-1667. Hubrecht Jansz. van der Velde wonende als principael en Symon Janszn. van
der Velde wonende Kethel en Jan Cornelisz. Post wonende Oud Mathensse broer en zwager van
de principaal als borgen schuldig aan Maria Adriaensdr. Beijs weduwe Hugo van Bleijswijck in
zijn leven burgemeester dezer stede een losrente van 12 gld per jr (hoofdsom 300 gld). Waarborg
een huis en erf gelegen in de Boterstraat dezer stede, belend O de kinderen en erfgenamen van
Machtelt Arentsdr. zalr en W Pieter Franszn., strekkende voor van de straat tot achter aan de
Schie.
34. 02-07-1667. Eeuwout Vermeulen commissaris wonende te Gouda verkoopt Jacob Claesz.
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metselaar een huis en erf gelegen op de Korte Achterweg, belend O Louris van Anckeren en W
Hilletgen Leendertsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 170
gld in gereed geld ontvangen.
34v. 09-07-1667. Trijntgen Gerritsdr. laatst weduwe van Maerten Raese voor ½ en Vranck
Joostenz. van Overrijth en Cornelis Gerritsz. van Luchtigheijt voogden over de nagelaten
weeskinderen van Maerten Raese voor de ½ verkopen Pleuntgen Cornelisdr. Oosterlee weduwe
zekere boomgaard of tuin met tuinhuisje daarop staande gelegen op de Schie met een ingang van
een poort, belend Z voor Hubrecht van der Vecht raad en fabriekmeester en achter met een
scheidsloot en W de koper, alles volgens de oude waarbrief van 09-05-1660, voor 700 gld in
gereed geld ontvangen.
35. 16-07-1667. Ariaentgen Jansdr. weduwe en boedelhoudster van Lucas Verman wonende in
Swaenshals onder de jurisdictie van den Berge verkoopt Nicolaes Vermeulen oud burgemeester
zekere tuin met plantage en boomgaard gelegen op de Nieuwe Erven in de Vergroting dezer stede,
belend N de weduwe van Jan Hendricksz. de Wijs en Z de voorsz. Nieuwe Erven, strekkende
voor van de onverkochte erven tot achter aan der stede Haven, alles volgens de oude waarbrief
van 18-09-1666, voor 300 gld voldaan door cassatie van zekere rentebrief ingehouden hebbende
meerdere somme.
36. 16-07-1667. Maertgen Huijgendr. zo voor haar zelve en vervangende de verdere erfgenamen
van Neeltgen Huijgendr. haar zuster die een dochter is geweest van Maertgen Ariensdr. die bij
caveling jegens haar broer en zusters het navolgende huis te beurt is gevallen verkoopt de
kinderen van Maerten Jansz. Niesen waarvoor een der kinderen Machtelt de gift is ontvangende
van een huis en erf gelegen op de Schie, belend O een gemene gang daar door dit huis en de tuin
van Theuntgen Jansdr. weduwe een doorgang hebben en W Jan Boeling schoenmaker, strekkende
voor van de straat tot achter aan het erf van Theuntgen Jansdr., alles volgens de oude waarbrief
van 26-05-1601, voor 450 gld in gereed geld ontvangen.
36v. 28-07-1667. Abraham van Cleeff oud burgemeester en hoogheemraad van Schieland gehuwd
met Jacobmijna du Bois voor 1/7e in 1/2, Agatha du Bois voor haar zelve en vervangende de
verdere kinderen en erfgenamen van Govert du Bois oud burgemeester dezer stede voor 1/7e in
1/2, Catharina du Bois weduwe van Johan van Weell, de voorsz. Abraham van Cleeff met Johan
Willemsz. de Wijs gestelde administrateurs van de goederen van Pieter du Bois, Maria Hoogwerff
boedelhoudster van Jan du Bois en Wouter van Ommers gehuwd met Catharina Sluijs enige
dochter van Wijvetgen du Bois ieder voor 1/7e in de ene helft en voor 1/5e in de wederhelft
erfgenamen van Cornelia du Bois overleden te Leerdam verkopen Johan de Wijs oud
burgemeester dezer stede 6/7e in de ene ½ en 4/5e in de wederhelft van de nagenoemde
rentebrieven die koper, als gehuwd met Elisabeth du Bois voor 1/7e in de ene helft en 4/5e in de
wederhelft toekomt, als n.l. een rentebrief tlv Hendrick Jansz. van Keule van 150 gld, een dito tlv
Joris Abrahamsz. pro resto 325 gld, een dito tlv Willem Cornelisz. Bijll van 300 gld, een obligatie
tlv Dirck Jacobsz. den Heinst wonende Delfhaven van 100 gld, een schuldbrief tlv Govert Janszn.
Lagendijck van 250 gld en een obligatie tlv dezelfde groot 75 gld, een obligatie tlv Gijsbert
Willemsz. van Oyen wonende op Delfshaven van 500 gld en een obligatie tlv dezelfde van 275
gld, een obligatie tlv Bastiaen Lodewijcksz. wonende Delfshaven van 500 gld en een akte van
1100 gld die aan Bastiaen Lodewijcksz. zijn geteld, een obligatie van 19 gld 9 st en een pro resto
van 119 gld 9 st beide tlv Machtelt Stevensdr. wonende Delfshaven, een rentebrief tlv Domis
Adamsz. Gillo wonende Delfshaven van 450 gld, een obligatie tlv Boudewijn Claesz. Roos van
250 gld, een obligatie tlv Gerrit Ariensz. Come pro resto 200 gld, een schuldbrief tlv Maertgen
Jansdr. weduwe Sier Gerritsz. op Delfshaven pro resto 593 gld, een obligatie tlv Baertgen Sieren
van 150 gld, een custingbrief tlv Maertgen Jacobsdr. weduwe Joseph Jacobsz. 250 gld, een
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schuldbrief tlv Arie Hugensz. op Delfshaven van 200 gld, een schuldbrief tlv Annetgen
Willemsdr. weduwe Pieter Jansz. constapel van 175 gld en nog een schuldbrief van 75 gld tlv
dezelfde, een dito tlv Jan Jaspersz. op Delfshaven van 75 gld, een obligatie tlv Arie Jansz. Mossel
op Delfshaven van 60 gld, een obligatie tlv Domis Symonsz. stierman op Delfshaven van 40 gld,
een obligatie tlv Claertgen Joppendr. van 50 gld, een custingbrief tlv Dirck Jansz. Lagendijck pro
resto 213 gld en eindelijk een obligatie tlv. Ursultje Jansdr. weduwe Cornelis Eeuwoutsz. van 25
gld, voor 794 gld 4 st in gereed geld ontvangen.
39. 30-07-1667. Steven Willemsz. kindskind van Maertgen Cornelisdr. Coos mede-erfgename
van Baertgen Cornelisdr. Coos die huisvrouw was van Hendrick Leendertsz. Lantman verkoopt
Claes Gerritsz. van der Valck de helft van 2 huisjes en erven in het Broersvelt en 1/4e van een
huis en erf gelegen op het einde aan de Gooistraat, belend de 2 huisjes N Hendrick Penning en Z
de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 127 gld in gereed
geld ontvangen.
39v. 30-07-1667. Gerrit Swaenhill vervangende en hem sterk makende voor Dirck Pietersz.
Kuijckhove voogden over de minderjarige weeskinderen van Willem Thomasz. za de zoon van
Thomas Cartrick en Tanneken Pietersdr. en overzulks kleinkinderen van de voorsz. Thomas en
Tanneke verkoopt met toestemming van de weesmeesters Jacob Jacobsz. van der Linde de jonge
timmerman en Job Pietersz. metselaar elk de helft van een huis en erf gelegen in het Bagijnhof,
belend N Pieter Evertsz. en Z het stadhuis en erve, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren bansloot , alles volgens de oude waarbrieven van 06-05-1645 en 27-03-1652, voor 115 gld
in gereed geld ontvangen.
40v. 20-08-1667. Capitein Jacob van Boshuijsen en Samuel van Boshuijsen mr chirurgijn zo voor
hem zelve en als vervangende de kinderen en erfgenamen van Cornelis van Boshuijsen die een
broer is geweest van Jacob en Samuel, tezamen erfgenamen van Gooltgen Danielsdr. hun zuster
die gehuwd is geweest met capitein Frans Touw, geassisteerd met Dirck van der Mast raad en
vroedschap mitsgaders mr Nicolaes van Driell en Isaack Hessing beiden regerend schepenen,
tezamen executeurs van het testament van Gooltgen Danielsdr. verkopen Ingetgen Fransdr.
dochter van Frans Touw, daarvoor in deze de gifte is ontvangende Jan Jansz. van der Lier haar
neef de helft van een huis, loods en erf met boomgaard daar achter en annex de huizinge en loods
daar mede de koopster voor zoveel dezelfde erfgenaam is van de voorsz. Frans Touw, mitsgaders
Otto Ariensz. Touwen, Jan Jansz. van der Lier gehuwd met Maertgen Cornelisdr. enig erfgename
van Cornelis Wesselsz. en Digna Wesselsdr. hun vader en meuie respectievelijk voor zover
dezelfde personen de nagelaten boedel en goederen van de voorsz. Frans Touw concernerende, de
resterende helft zelf is competerende, gelegen aan de Gooistraat, belend het huis N van Asperen
en Z Pieter de Stoelmatter en het loodsje belend N Ruth Roelen en Z de voorsz. van Asperen,
strekkende voor beide van de Gooistraat tot aan de voorsz. boomgaard die belend is Z de kinderen
en erfgenamen van Govert du Bois burgemeester dezer stede en N de tuin van de weduwe van
Dirck Duvall en voorts ‘s-heren bansloot, uitkomende de boomgaard met een poort in het Cort
Groenendal, strekkende achter voor van het voorsz. huis tot achter aan de loods van het weeshuis
dezer stede, alles volgens de oude waarbrief van 01-07-1638, voor 600 gld door de voorsz.
koopster in mindering van haar erfenis ingehouden.
41v. 20-08-1667. Jan Jansz. van der Lier wonende alhier als lasthebber van Ingetgen Fransdr.
wonende tot Philippine dochter van Frans Touw verkoopt de voorgaande onroerende goederen
aan Cornelis Willemsz. stierman voor 1200 gld te houden op rente tegen 4% af te lossen met 200
gld per jr. Kanttekening 13-10-1671: Cornelis Leendertsz. de Jongh vertoont de originele
rentebrief die afgelost is.
42. 20-08-1667. Jan Jansz. van der Lier wonende alhier als lasthebber van Ingetgen Fransdr
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wonende Philippine dochter van Frans Touw capitein, Maerten Couwenhoven als lasthebber van
Otto Ariensz. Touw wonende Schoonhoven en nog Jan Jansz. van der Lier gehuwd met Maertgen
Cornelisdr. enige erfgename van Cornelis Wesselsz. en Digna Wesselsdr. voor zoveel de voorsz.
Otto Ariensz. en Jan Jansz. van der Lier de nagelaten boedel en goederen van de voorsz. Frans
Touw is consernerende tezamen voor de helft mitsgaders capitein Jacob van Boshuijsen en Mr
Samuel van Boshuijsen chirurgijn voor hen zelve en vervangende de kinderen en erfgenamen van
Cornelis van Boshuijsen tezamen enige erfgenamen van Gooltgen Danielsdr. in haar leven
gehuwd geweest met Frans Touw met de executeurs van het testament van Gooltgen Danielsdr.
voor de andere helft verkopen Daniel van Boshuijsen een huis en erf genaamd de Boot gelegen
aan de Markt binnen dezer stede, belend NO de weduwe van Gillis van der Eijcke en ZO de
kinderen en erfgenamen van Willem Welhoeck, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Schie, alles volgens de oude waarbrief van 03-08-1641 mitsgaders een akte van uitspraak van 0509-1643, het huis belast met een opstal van 1 gld 11 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede en 1 gld
13 st 8 p per jr voor het maken van de stenen kade liggende aan het huis tbv de stad, voor 840 gld
door de executeurs in gereed geld ontvangen.
43v. 20-08-1667. Dezelfden verkopen aan gemelde Daniel van Boshuijsen een huis en erf
bewoond wordende aan 2 partijen gelegen op de hoek van de Korte en Lange Achterweg, belend
N de voorsz. Korte Achterweg en Z de weduwe van Coen Amen, strekkende voor van de voorsz.
Lange Achterweg tot aan het huis van Jacob Maertensz., alles volgens de oude waarbrief van 0208-1642, belast met 22 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede voor, 150 gld in gereed geld
ontvangen.
44v. 20-08-1667. Dezelfde personen verkopen in kwaliteit voor de helft en Mr Samuel van
Boshuijsen zo voor hem zelve en vervangende als voren voor 2/3e parten van de wederhelft aan
capitein Jacob van Boshuijsen die het laatste 1/3e part toekomt van een huis en erf gelegen op de
Markt achter het stadhuis, belend N Gillis van Castilie en Z Sebastiaen Pesser van Velsen,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Pesser, alles volgens de oude
waarbrief van 03-08-1641, belast met 11 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 362 gld door
de curators in gereed geld ontvangen.
45. 20-08-1667. Sebastiaen Verwell sergeant van de burgerij verkoopt Adriaen Aldertsz.
Hodenpijl en vermits diens absentie aan Johannes Hodenpijl vendrich van de burgerij alhier in
deze de gifte is ontvangende van zeker 1/4e part van een huis en erf daar Willemina van Gesel
weduwe Daniel Oosterbaen is wonende en het gebruik van het gehele huis is hebbende gedurende
haar leven gelegen over de Haven in het West Nieuwland, belend in zijn geheel N Jan en Cornelis
Leendertsz. kooplieden en Z Neeltgen Cornelisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan
dezer stede veste, alles volgens de oude waarbrief van 24-11-1663, voor 190 gld bij rekening en
liquidatie jegens de koper gevalideerd.
46. 26-08-1667. Dirck van der Heijme en dat voor en vanwege zijn moeder Margrieta van
Bleijswijck weduwe Hendrick van der Heijme vroedschap dezer stede en nog vervangende
Willebordt van Nederveen heer van Rijswijck man en voogd van Maria Gool. Hij verklaart dat
hij gisteren door notaris en getuigen heeft doen insinueren Jan Jacobsz Gijse als koper van 5/8e
parten in het haringschip de Fortuijn daar stuurman op is geweest Cornelis Baerthoutsz., waarin
de voorsz. weduwe van Hendrick van der Heijme 1/8e part en Nederveen 2/8e parten bezitten, om
binnen 24 uur alzo de weduwe van der Heijme en Nederveen niet genegen zijn om met de
gezegde Gijse te reeden en plaats te beramen en aldaar bij de anderen te komen en de voorsz. 3/8e
parten bij de comparanten in der minne te zien zetten te geef of te nemen volgens de keure en dat
de voorsz. Gijse hetzelve tot nu toe niet heeft gedaan en de tijd is verstreken, zo verklaren de
comparanten ingevolge de voorsz. insinuatie de voorsz. 3/8e parten absoluut te zetten te geef en te
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neem en het gehele schip te rekenen tegen 3900 gld.
46v. 01-09-1667. Willeboort van Nederveen en Dirck van der Heijme beiden handelend als
gemeld tezamen nu ieder eigenaar voor 3/8e parten en zulks voor 6/8e parten in het schip de
Fortuijn. Zij verklaren dat de voorsz. Dirck van der Heijme op 26 augustus l.l. voor schepenen
dezer stede heeft gezet aan Jan Jacobsz. Gijse zekere 3/8e parten te weten 1/8e part van zijn
moeder en 2/8e parten van Nederveen, welke setting de voorsz. Nederveen bij deze voor zoveel
van node is approberende en aannemende en aangezien Gijsen niet heeft gereageerd volgens de
keure dezer stede waarnaar de settinge is gedaan van de voorsz. 3/8e parten ter secretarie niemand
tot koper of aannemer heeft genomineerd, zo zijn de voortsz. 3/8e parten hen opgekomen en
gemaakt dat de gemelde Gijse alsnog boven de 3/8e parten in het gemene haringschip koper is
van 2/8e parten zo verklaren zij comparanten ingevolge de voorsz. keure weder 2/8e parten in het
voorsz. schip te zetten te geef of te neem, te rekenen het gehele schip voor 3900 gld.
47v. 10-09-1667. Cornelis Galeijnsz. Keijser luitenant verkoopt Jan Jansz. van der Velde een huis
en erf gelegen op de Haven, belend N ‘s-heren steeg en Z de gang van de verkopers andere huis,
aan welk huis het verkochte huis annex is geweest en nu gesepareerd, strekkende voor van de
Havenstraat tot achter aan de heining, alles volgens de oude waarbrief van 26-04-1659, voor 290
gld, waarvan 50 gld gereed en 240 gld op rente, te lossen met 25 gld per jr.
48v. 10-09-1667. Mathijs Cool gerechtsbode dezer stede als impetrant van executie krachtens
vonnis geobtineerd bij Claes Meesz. van den Raedt tlv Pieter Leendertsz. Wensing van 04-061667 verkopen het huis en erf van de voorsz. Pieter Leendertsz. gelegen aan de Gooistraat, belend
O Jan de Hoij en W ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, alles
volgens de oude waarbrief van 05-05-1657. Koper de huisvrouw van de voorsz. Claes Meesz. die
ook vermits diens absentie de gifte is aannemende, voor 505 gld in gereed geld, welke
kooppenningen door de koopster ter secretarie zijn geconsigneerd om daarop preferentie te
houden.
49v. 24-09-1667. Agatha du Bois meerderjarige dochter voor haar zelve en vervangende de
verdere kinderen en erfgenamen van Govert du Bois in zijn leven burgemeester dezer stede
verkoopt Jacob van Houten raad en regerend schepen dezer stede een erf groot 30 roeden gelegen
op de Nieuwe Erven, belend N dezer stede landen en Z de kinderen en erfgenamen van Jonas
Pieter Jonasz., strekkende voor van de voorsz. stadslanden tot achter aan dezer stede haven, zoals
het door verkoopster’s voorouders is gekocht en aangestaan van de burgemeesters dezer stede,
voor 36 gld in gereed geld ontvangen.
50. 24-09-1667. Jan Gerritsz. Hulsthorst gehuwd gehad hebbende Neeltgen Pietersdr. voor de ene
helft en nog vervangende en hem sterk makende voor de geinstitueerde erfgenamen van de
voorsz. Neeltgen Pietersdr. voor de andere helft verkoopt Joris Jacobsz. van der Valck een huis en
erf gelegen aan de Vlaardingsestraat, belend O Claes Ploij en W Michiel van Dijck, strekkende
voor van de straat tot achter op de Haven, voor 105 gld in gereed geld ontvangen.
50v. 24-09-1667. Sebastiaen Verwell wijnkoper wonende binnen dezer stede.verkoopt Dr Jacobus
van Noorden wonende niet ingevuld een huis en erf gelegen omtrent of aan de Cruijsstraat, belend
N de kinderen van Jan Anthonisz. schoenmaker en Z Hendrick Prinse, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van Joris Coij, alles volgens de oude waarbrief van 24-01-1654, voor
960 gld door koper nevens het rantsoen ter secretarie geconsigneerd, te leveren bij willig decreet.
51. 24-09-1667. Dezelfde Verwell verkoopt Dirck Goossensz. Bruijnenburch een huis en erf
gelegen aan de Dam, belend O Aert Weijmants oud schepen en W Jacob Fockendijck raad en
gecommitteerde in de rekenkamer van Holland, strekkende voor van de straat tot achter aan
uitkomende met een gang op de Haven, alles volgens de oude waarbrief van 27-11-1655, voor
1100 gld, welke gelden met het rantsoen ter secretarie zijn geconsigneerd, te leveren bij willig
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decreet.
52. 24-09-1667. Dirck Goossensz. Bruijnenburg herbergier in de Boodt binnen dezer stede
schuldig aan de executeurs over het testament van Theunis Corsz. en dat tbv zijn erfgenamen een
losrente van 32 gld per jr (hoofdsom 800 gld), te lossen met 200 gld per jr. Waarborg het huis en
erf hem heden opgedragen.
53. 26-09-1667. Maertgen Danckersdr. wonende binnen dezer stede gehuwd met Cornelis
Eeuwoutsz. (Monfoort) welke nu jegenwoordig in’s-lands dienst is op het oorlogsschip daar
kapitein op is Willem Boudewijnszn. als last hebbende van haar man schuldig aan de executeurs
over het testament van Lijsbeth Ariensdr. en dat tbv Pieter Cornelisz. Melckert haar zoon een
losrente van 4 gld 10 st per jr (hoofdsom 113 gld), welke rente niet mag worden opgezegd voor
dat Pieter Cornelisz. Melckert tot zijn mondigen dag gekomen zal zijn of huwelijken staat.
Waarborg een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Dieuwertgen Tobiasdr. weduwe en
Z Cornelis Tobiasz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Dieuwertgen
Tobiasdr.
54. 17-10-1667. Neeltgen Jansdr. weduwe van Hendrick Claesz. geassisteerd met Claes
Leendertsz. haar gekoren voogd verkoopt Gerrit Jacobsz. zeevarende man zekere cordeschuit
liggende in de Haven dezer stede met al zijn toebehoren, voor 350 gld, te betalen 150 gld gereed
en 200 gld te betalen met aflossingen van 100 gld per jr.
54v. 22-10-1667. Jacomijntge Cornelisdr. weduwe en boedelhoudster van Arie Joppenzn.
stierman wonende in het Proveniershuis binnen dezer stede verkoopt Claes Bartelsz. lijndraaier
wonende alhier zekere lijnbaan met huiske en geboomte daarop staande, gelegen in het Land van
Beloften binnen dezer stede, belend O Cornelis Zegersz. en W Jacob Fockendijck, alles volgens
de oude waarbrief van 10-06-1651, voor 80 gld in gereed geld ontvangen.
55. 22-10-1667. Johan Veen notaris en gesubstitueerd clerck ter secretarie alhier als bij de heren
van de wet dezer stede gestelde curator over de geabandonneerde boedel en goederen van Jan
Cromvinger en Abigel Lits beiden zalr. verkoopt Jochem Cornelisz. zeevarende man en vermits
diens absentie aan zijn huisvrouw die de gifte is aannemende van een huis en erf met spinbaan
daarachter, gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N de weduwe van
Hendrick van der Heijme en Z Jacob Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 04-06-1635, voor 114 gld in gereed geld
ontvangen, te leveren bij willig decreet.
55v. 22-10-1667. Emmetgen Jansdr. gehuwd met Jochem Cornelisz. als speciale last hebbende
van haar man als principaal en Lijsbeth Dircksdr. gehuwd met Cornelis Zegertsz. zijnde een
openbare koopvrouw als borg schuldig aan Annetgen Gerritsdr. Preuvenaers weduwe Willem
Jansz. de Gijse een losrente van 5 gld per jr (hoofdsom 100 gld) te lossen met 25 gld per jr.
Waarborg een huis en erf haar hiervoor opgedragen. Kanttekening 08-03-1704: Pieter van der
Meer vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
56v. 29-10-1667. Arie Ouwater mr timmerman verkoopt Johannes Willemsz. de Wijs oud
burgemeester dezer stede zeker leeg huis en erf met de waterloop, van ouds geweest een
watermolen genaamd de nieuwe molen gelegen aan dezer stede veste annex de Vlaardingerpoort,
daarvan de grond daarop het huis is staande toebehoort aan de stad, alles volgens de oude
waarbrief van 07-01-1655, belast met een recognitie van 150 gld per jr, waarvan het eerste jaar zal
ingaan op de dag dat dit huis weer tot volmolen of anderszins zal worden gebruikt of gemaakt,
onder verwijzing naar een contract van 09-10-1653, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
57v. 03-11-1667. Maria Beijs weduwe van Hugo van Bleijswijck in zijn leven burgemeester dezer
stede verkoopt Joris Montadith koopman zekere koopvaardijboot genaamd de Leeuw groot 45
lasten met opstaand en lopend want alles volgens de inventaris. Voldaan door het aannemen van
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zekere wisselbrief tlv Sr Maeshoeck koopman te Rotterdam groot 3200 gld.
58. 06-11-1667. Maertgen Hendricksdr. (de Groeije) huisvrouw van Jan Gerritsz. Hulsthorst als
houdende de administratie en regeringe van haar eigen goederen verkoopt Johannes Roleijn
bakker een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O de weduwe van Pals en W de
erfgenamen van Jan Baen, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor
600 gld, waarvan 250 gld gereed en 350 gld op rente tegen 4% per jr, te lossen met 100 gld per jr.
58v. 06-11-1667. Abraham Heckenhoeck wonende Kethel als lasthebber van Jan Francke
koopman wonende Amsterdam volgens procuratie gepasseerd voor nts Johannes d Amour te
Amsterdam van 24-10-1667 verkoopt Jan Gielen 1/5e van een huis en erf daarvan koper 4/5e
bezit gelegen in de Raem, belend N de erfgenamen van Cornelis Jacobsz. Bloem en Z Theunis
Jacobsz. Sluijs, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de
oude waarbrief van 20-05-1667, voor 50 gld in gereed geld ontvangen.
59v. 10-11-1667. Jacobus Pietersz. Slavenburgh wonende binnen dezer stede schuldig aan
Adriaen Cruijck en Cornelis Galeijnsz. Keijser luitenant beiden van de burgerij dezer stede een
losrente van 18 gld per jr (hoofdsom 400 gld) Waarborg een huis en erf gelegen in het
Groeneweegje, belend O Jan Cornelisz. van Monster en W Claes Cornelisz. Decker, strekkende
voor van het Groeneweegje tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 17-12-1730: De
rentebrief is afgelost door Adriaen van der Goes als erfgenaam en lasthebbende van de
erfgenamen van Mattheus Victor van der Goes op 02-11-1730.
60. 14-11-1667. Jan Dominicusz. Westerdoel sergeant van de burgerij alhier verkoopt Hermanus
de Reijt, tafelhouder van de bank van lening alhier een tuin met 2 woonhuisjes daarop annex aan
het Kerkhof, belend Z de stadsschole en N de weduwe van Hugo van Bleijswijck, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 01-03-1653,
voor 575 gld te houden op rente te betalen op mei a.s. Kanttekening: 14-06-1668: Hermanus de
Reijt vertoont de rentebrief die afgelost is.
60v. 11-11-1667. Jan Cornelisz. Amoureus steenplaatser alhier verkoopt de burgemeesters dezer
stede tbv stad een oven met ongebakken steen belovende de stenen te zullen afstoken, voor 500
gld in gereed geld ontvangen tot inkoop van de turf en voorts met de huurpenningen en
landpachten al verschenen en op kerstmis toekomende te verschijnen.
61v. 06-12-1667. Pietertgen Tobiasdr. weduwe Jacob Dircksz. Gommersbach wonende binnen
dezer stede schuldig aan Margrieta van Bleijswijck weduwe Hendrick van der Heijme in zijn
leven raad en vroedschap mitsgaders schepen dezer stede een losrente van 6 gld per jr (hoofdsom
150 gld). Waarborg een huis en erf gelegen op de Korte Achterweg, belend W Cornelia Muijs en
O Hilletgen Leendertsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz. Cornelia Muijs.
62. 10-12-1667. Jannetgen Lourisdr. wonende binnen dezer stede verkoopt Louris Cornelisz.
Blaes zeevarende man een huis en erf gelegen aan het Kerkhof, belend N de weduwe van Frans
Dircksz. en Z de weduwe van Hugo van Bleijswijck, strekkende voor van de straat tot achter aan
‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 24-01-1654, voor 300 gld in gereed geld
ontvangen.
63. 10-12-1667. Pieter Evertsz. wonende binnen dezer stede verkoopt Jan Willemsz. Aldernacht
mr chirurgijn een huis en erf gelegen in de Boterstraat op de hoek van de Korte Kerkstraat, belend
Z ‘s-heren steeg en N Rochus Ariensz. koperslager, strekkende voor van de straat tot achter aan
het huis van Pieter Jansz. Groenewegen, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen.
63v. 10-12-1667. Jan Willemsz. verkoopt Neeltgen Symonsdr. weduwe zeker achterhuisje en erf
gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Gabriel Ariensz. de Munnick en
Z zeker ledig erf, strekkende voor van het huis van Pieter van Cleef tot achter aan de boomgaard
van Maertgen Cornerlisdr. weduwe, alles volgens de oude waarbrief van 28-05-1661, voor 115
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gld te betalen met 50 gld gereed en verdere de resterende 65 gld met termijnen van 1/3e part, de
eerste termijn groot 21 gld 13 st 5 p per jr.
64v. 07-01-1668. Joost Ariensz. Post wielmaker wonende binnen dezer stede verkoopt Volckgen
Willemsdr. weduwe daar voor Jan Janszn. (Rotteveen) haar zoon de gifte is ontvangende van
zekere tuin gelegen in het St Anna Susterhuis, belend O de weduwe van Arie Maertensz.
Westenburgh en W Arie Joostenz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot,
alles volgens de oude waarbrief van 12-01-1641, voor 48 gld in gereed geld ontvangen.
65. 14-01-1668. Vranck Wesselsz. (Burgwal) verkoopt Pieter Cornelisz. Weuijster een huis en erf
gelegen in het Broersvelt, belend N ‘s-heren pad en Z Jan Dircksz., strekkende voor van de straat
tot achter aan zeker ander huisken, alles volgens de oude waarbrief van 24-01-1654, voor 75 gld
in gereed geld ontvangen.
65v. 14-01-1668. Geertgen Dircksdr. weduwe Pieter Claesz. Cooll verkoopt Hendrick Gerritsz.
een huis en erf staande in zekere steeg uitkomende aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt,
belend Z de tuin van Job Willemsz. Borselaer en N Pieter Pietersz. Cooll, strekkende voor van de
straat tot achter aan voorsz. tuin, voor 30 gld in gereed geld ontvangen.
66v. 14-01-1668. Symon Claesz. gehuwd met Maertgen Gijsen tevoren gehuwd is geweest met
Claes Vonck verkoopt Margrieta van Bleijswijck weduwe Hendrick van der Heijme waar voor in
deze de gifte is ontvangende haar zoon Dirck van der Heijme zekere 2 huisjes en erven gelegen in
het Land van Beloften op de hoek van de afroll van de Broervest, belend N ‘s-heren pad en Z
Gerrit Claesz. Wijckman strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Wessel
Ariensz., alles volgens de oude brief van 03-01-1639. Voldaan door cassering van zekere
rentebrief die koopster op het huis sprekende had groot 260 gld.
67. 14-01-1668. De burgemeesters en regeerders der stede Schiedam met toestaan van de
gecommitteerde vroedschappen verkopen Adriaen Maen schepen en raad dezer stede een erf
gelegen op de nieuwe onverkochte erven in de vergrotinge dezer stede lang 19 roeden en breed 12
roeden, strekkende voor uit dezer stedes grond tot achter aan de Haven, belend Z stads erve en N
Nicolaes Vermeulen, voor 333 gld in gereed geld ontvangen.
67v. 17-01-1668. Mr Adriaen Annocque advocaat voor het Hof van Holland verkoopt Jan
Jacobsz. Gijse 5/8e parten in zekere haringboot genaamd de Fortuijn daar stierman op is geweest
Cornelis Baerthoutsz., daarvan de koper bekend volleverd te zijn, voor 2375 gld. door verkoper
uit handen van Jacob van Houten ontvangen en nog met 80 gld door Annocque voor dato dezes
ontvangen als met 285 gld die koper bij deze aanneemt tot simpele vermaning van de voorsz.
Annocque te zullen voldoen, alles volgens vonnis op 14 dezer bij schepenen gewezen tlv
voormelde Gijse.
68v. 17-01-1668. Jan Jacobz. Gijse wonende dezer stede verkoopt Jacob van Houten 5/8e parten
in het hierna volgende haringschip, in welke 5/8e parten zijn heriderende Thomas Punt en
Johannes Heijdanus kooplieden te Rotterdam tezamen voor 4/8e parten en de voorsz. van Houten
voor 1/8e part zijnde het schip genaamd de Fortuijn, voor 2375 gld door van Houten door
overwijzing van Jacob Gijse aan gemelde Annocque betaald.
69v. 21-01-1668. Lijsbeth Arentsdr. (mz. Jansdr.) gehuwd met Thonis Lodewijcksz. Boogaert als
aan haar behoudende de administratie van haar goederen verkoopt Arent Maertensz. Muijs een
huis en erf met een spinbaan daarachter gelegen in de Zijlstraat, belend O Jan Jochumsz.
Trommel en W Reijer Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot
lopende langs de noordveste, alles volgens de oude waarbrief van 25-04-1648, voor 250 gld in
gereed geld ontvangen.
70v. 28-01-1668. Arie Maertensz. Muijs verkoopt Pieter Hendricksz. zekere spinbaan gelegen
achter voormeld huis, belend O Jan Jochumsz. en W Reijer Janszn., welke baan in de Zijlstraat is
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uitkomende met een gemene gang door welke voornoemde gang de verkoper mede zijn uitgang is
hebbende, strekkende van de baan achter van het voorsz. huis tot aan ‘s-heren banslot, voor 60 gld
in gereed geld ontvangen.
71. 28-01-1668. Cornelis Jansz. Badon boormaker wonende binnen dezer stede verkoopt Leendert
Gerritsz. zijn zwager een huis en erf gelegen achter de Teerstoof, belend O Jan Jansz.
Hemeldecan en W Juriaen Juriaensz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
Claes Pietersz. belast met een opstal van 7 st 8 p per jr tbv de Kerk deser stede, en daarenboven
voor 150 gld die koper op rente houdt tegen 4% per jr te lossen met 20 gld per jr. Kanttekening
20-02-1671 Leendert Gerritsz. vertoont de rentebrief die afgelost is.
72. 30-01-1668. De burgemeesters en regeerders der stede Schiedam met toestaan van de
gecommitteerde vroedschappen verkopen Johan Hodenpijll oud burgemeester een erf gelegen op
de nieuwe onverkochte erven in de vergroting dezer stede lang 20 roeden en breed 12 roeden,
strekkende voor uit deze stedes gronde tot achter aan de Haven, belend N Cornelis Goutappel en
Z de erfgenamen van Mr Anthonie van der Burgh oud burgemeester dezer stede, voor 504 gld in
gereed geld ontvangen.
72v. 06-02-1668. Sara Willemsdr. weduwe en boedelhoudster van Arie Jansz. Bont verkoopt
Dirck Cornelisz. van Luchtigheijt een huis en erf gelegen in de Boterstraat dezer stede, belend W
de weduwe van Jan Kimmingh en O Theuntgen Pietersdr., strekkende voor van de straat tot achter
aan de Schie, belast met 7 st 8 p per jr tbv het weeshuis dezer stede, en daarenboven voor 1300
gld te betalen 700 gld mei toekomende en 600 gld houdt de koper op rente tegen 5%, te lossen
met 100 gld per jr. Kantekening 03-05-1669 Dirck Cornelisz. van Lugtigheijt vertoont de
originele rentebrief die afgelost is.
73v. 06-02-1668. Arie Dircksz. Breur wonende binnen dezer stede verkoopt Leendert Rochusz.
stierman een huis en erf met boomgaard van ouds genaamd de Vuijck, staande en gelegen omtrent
of bij de Noordvest uitkomende met een vrije gang tot op of aan de Zijlstraat, belend in zijn
geheel O zekere sloot lopende langs het huis staande voor de Raem, belend W deels Isbrant
Willemsz. en voorts ‘s-heren sloot lopende langs de voorsz. vest, strekkende voor van de sloot
noordwaarts op tot aan de sloot lopende tussen het verkochte en de tuin van juffr. Kinnemondt,
alles volgens de oude waarbrief van 08-06-1648, belast met 500 gld tbv het weeshuis alhier tegen
4%, voor 1000 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
74. 11-02-1668. Dirck Pietersz. van Noortich wonende alhier verkoopt Dirck Hugensz. wonende
binnen dezer stede een huis en erf gelegen bij de Kethelpoort, belend W Jan Pietersz. en O de
kinderen en erfgenamen van Jan Suijcker, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van
de voorsz. Jan Pietersz., voor 28 gld in gereed geld ontvangen.
75. 14-02-1668. Adriaen van der Dussen oud burgemeester en gecommitteerde raad van de Staten
van Holland en West-Friesland borg voor Mr Cornelis van der Dussen secretaris dezer stad voor
de voorsz. van der Dussen’s getrouwelijkheid in het ontvangen en prompte betaling van de 40e en
20e penning sedert primo october 1667 tbv het gemene land van Holland en West-Friesland.
75v. 20-02-1668. Dirck van der Mast raad en vroedschap voor 1/4e met 1/8e, Pieter van der Meer
vervangende Annetgen Gerritsdr. voor gelijke 1/4e met 1/8e en Trijntgen Cente voor het
resterende 1/4e part tezamen voor de ene helft van het navolgende huis voor deze toegekomen
hebbende Maertgen Andriesdr. weduwe Eeuwout Ariensz. Schilder mitsgaders Dirck Ariensz.
Kraaij voor 1/4e, nog vervangende de kinderen van Maertgen Willemsdr. voor het resterende 1/4e
part tezamen in de wederhelft, welke 4 laatstgenoemde personen zijn erfgenamen van de voorsz.
Eeuwout Ariensz. Schilder verkopen Jan Jacobsz. van der Meer een huis en erf gelegen in de
Gooistraat belend N (sic) Cornelis de Graeff en N voor Barbara Jansdr. en achter Leendert Jansz.,
strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, voor 725 gld, welke bij de verkopers zijn
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ontvangen en verdeeld onder cautie alhier ter secertarie gesteld, te leveren bij willig decreet.
76v. 21-02-1668. Sijtgen Bastiaensdr. weduwe Cornelis Rootge verkoopt Aeltgen Kievits een
losrentebrief tlv de weduwe van Jacob Andriesz. Macq pro resto 200 gld, zijnde de brief van 0112-1657 gepasseerd voor schepenen dezer stede. Voldaan met 200 gld die comparante schuldig is
geweest aan Nelletgen Pietersdr. weduwe Hubrecht Sparenburgh, die de voorsz. Nelletgen
Pietersdr. weder afslag en goede betaling zullen verstrekken op zekere obligatie van 500 gld
kapitaal die Nelletgen Pietersdr. aan de voorsz. Aeltgen Kievits schuldig is. Kanttekening 02-061671. Neeltje Corsse wed. van Jacob Andriesz Macq exhibeerde den originele rentebrief met het
transport hier nevens geroert, sijnde doorsneden en sonder zegels, hebbende in dorso de volle
quiteringe oversulcx alhier geroijeert.
77v. 03-03-1668. Daniel van Boshuijsen apothecaris binnen dezer stede als lasthebber van de
kinderen en erfgenamen van Cornelis van Boshuijsen die een zoon en zulks erfgenaam was van
Beatris Jansdr. gehuwd geweest met Daniel van Boshuijsen voor 1/4e, zijnde deze procuratie
gepasseerd voor nts Rochus van der Leeuw te ‘s-Gravenhage op 06-02-1668 en nog als lasthebber
van Johannes van Boshuijsen mr chirurgijn en Isaack Craen mede mr chirurgijn gehuwd met
Geertruijd van Boshuijsen beiden wonende Amsterdam, kinderen en erfgenamen van Daniel
Jansz. van Boshuijsen, zoon van Johannes van Boshuijsen, die zoon was van de voorn. Daniel
van Boshujsen gehuwd met Beatris Jansdr. voor 1/4e gepasseerd voor nts Jacobus Hellerus te
Amsterdam op 17-02-1668 verkoopt zijn vader capitein Jacob van Boshuijsen 2/4e parten in het
huis (gekomen van de voornoemde Daniel van Boshuijsen en Beatris Jansdr., waarin de koper
1/4e en zijn kopers broer Samuel van Boshuijsen het resterende 1/4e part is competerende)
staande op de Markt omtrent het stadhuis, belend O de kinderen van Willem Welhoeck en W de
kinderen van Maertge Pietersdr. za., strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, belast
met 2 gld 19 st 10 p per jr staande op de Kaai van de Schie van dit huis en nog met 1 gld 11 st 8 p
per jr tbv het St Jacobs Gasthuis dezer stede, voor 175 gld die de verkopers aan de koper schuldig
waren voor 2/4e parten in zekere obligatie, die de koper op interest gegeven had aan de voorsz.
Beatris Jansdr. ingehouden hebbende in het geheel 350 gld, waarvoor het voorsz. huis en alle
goederen van Beatris Jansdr. waren verbonden.
78v. 10-03-1668. Pieter Cornelisz. Bijll wonende Rotterdam als procuratie hebbende van Dirck
Janszn. gietermaker wonende Gouda zijnde gepasseerd op 28-01-1668 voor nts Jacob Duyfhuysen
te Rottedam verkoopt Cornelis Hugensz. de Bije een huis en erf gelegen in de Vlaardingsestraat,
belend O Joris Keijser en W Cornelis Michielsz. kuiper, strekkende voor van de straat tot achter
aan op de Haven, belast met 1 st 8 p per jr tbv het Weeshuis dezer stede en 200 gld die de
erfgenamen van Cornelis Bom daarop sprekende hebben tegen 4% per jr, voor 250 gld boven de
belasting in gereed geld ontvangen. Kanttekening 21-05-1708 Ick ondergetekende als erfgenaam
en gevolmachtigde van de andere erfgenamen van Lijntgen Aellem de Haes bekenne ontfangen te
hebben de nog resterende somme van de inhoud van de andere zijde waarmede bekend volkomen
betaalt te zijn. Idem 15-05-1731. Verklaringe van het kapitaal van 200 gld in deze genoemd
geroyeerd ingevolge zekere mantement op de requeste aan de waarbrief geannexeerd op de
originele brief van 31-07-1653 ten protocolle 18 folio 161.
79v. 10-03-1668. Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer alhier als lasthebber van
Samuel la Mot koopman te Londen in Engeland gepasseerd voor nts J. Mariens te Londen
verkoopt Mr Willem Canter een huis en erf met tuin gelegen aan de oostzijde van de
Nieuwestraat, belend N Lijsbeth Jansdr. van Driell en Arie Ariensz. Lantman en Z de kinderen
van Pieter Taurinus en Adriaen Hodenpijll, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot, alles volgens de oude decreetbrief van 19-06-1666, voor 1325 gld te betalen op 01-051668.
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80. 17-03-1668. Annetgen Cornelisdr. bejaarde vrijster wonende Rotterdam zuster van Maertgen
Cornelisdr. Vasse als door de gezamenlijke crediteuren van de voorsz. Maertgen Cornelisdr.
Vasse alhier overleden, geauthoriseerd zijnde tot reddering van de boedel en goederen van
Maertgen Cornelisdr. volgens de acte van authorisatie van 29-10-1667 verkoopt Mathijs Wolff
spijkermaker wonende Utrecht gehuwd met Martijntgen Maertensdr. dochter van Neeltgen
Jacobsdr. een huis en erf gelegen in de Raem, belend O de gang van Cornelis Cornelisz.
Schippertgen en W Cathalina Bongaerts strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 18-05-1652. Voldaan door casseren van zekere
rentebrief gestaan hebbende tlv het voorsz. huis die de koper q.q. daarop sprekende heeft gehad,
ingehouden hebbende meerdere somme van penningen, voor 300 gld.
81. 24-03-1668. De burgemeesters en regeerders van Schiedam verkopen Anthonie de Man zeker
erf breed 1½ roeden lang 17 roeden, gelegen op de nieuwe onverkochte erven in de vergrotinge
dezer stede, belend N de gemene sloot liggende tussen dit verkochte perceel en dezer stede erven
en Z de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan de gemene sloot, voor 50 gld in gereed
geld ontvangen.
81v. 24-03-1668. Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer dezer stede en Willem
Leendertsz. Bisschop sergeant van de burgerij als bij de heren van de wet gestelde administrateurs
over de boedel en goederen van Meynsgen Ariensdr. weduwe Maerten Dircksz. Santman
verkopen met toestemming van de heren van de wet aan Neeltgen Jansdr. weduwe Hendrick
Claesz. Corder een huis en erf gelegen op het einde van de Haven, belend O Ariaentgen Ariensdr.
weduwe en W Arie Ariensz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Joris Jansz.
Coppert, voor 255 gld in gereed geld ontvangen.
82. 26-03-1668. Maertgen Hendricksdr. (de Groeije) voor deze gehuwd geweest met Harmen van
Diemen en nu met Jan Gerritsz. Hulsthorst als hebbende de administratie en regering van haar
eigen goederen verkoopt Jan Jansz. (Rotteveen) molenaar 1/4e van een korenwindmolen met de
½ van de rosmolen daarin Cornelis van der Schans timmerman mede 1/4e en de moeder van de
koper met haar kinderen de wederhelft toekomt, item nog de ½ in zeker woonhuis met erf daarvan
de wederhelft toekomt aan de voornoemde Van der Schans, alles staande en gelegen teinde de
Noordmolenstraat aan de Noordvest, alles volgens de oude decreetbrief van 30-01-1666 alsmede
1/4e van alle gereedschappen volgens de inventaris, voor 1075 gld, waarvan 500 gld gereed en
575 gld met aflossingen van 100 gld per jr tegen een rente van 4% per jr.
83. 07-04-1668. Thomas Posselwith en Johan Veen als curators over de desolaten boedel van
Liedeweij Aeldertsdr. die bij sententie van schepenen alhier over haar goddeloos leven is
gebannen uit de landen van Holland en West-Friesland hebben tezamen verkocht aan Maerten
Gerritsz. zeevarende man des voorsz. Liedeweij Aeldertsdr. huis en erf gelegen in de Lange
Kerkstraat, belend O Nelletgen Pietersdr. weduwe en W Lijsbeth Floore, strekkende voor van de
straat tot achter aan het erf van Lijsbeth Floore, alles volgens de oude waarbrief van 30-03-1658,
voor 380 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
94. 07-04-1668. Johan Veen notaris en gezworen klerk als bij de gerechte aangewezen curator
over de boedel van Machteld Hendrickdr. Buijten fugative verkoopt in het openbaar aan Maerten
Gerritsz. de voorsz. Machteld Hendricksdr. huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in
het Broersvelt , belend N Maerten van Pelt en Z Dominucis Thielmansz., strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 14-05-1667, voor 134
gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
85. 14-04-1668. Tanneken Abrahamsdr. bejaarde vrijster verkoopt Claes Danckertsz. (Scharp)
een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend N de weduwe van Hugo van Bleijswijck
en Z de weduwe van Danckert Dircksz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
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bansloot, alles volgens de oude brief van 27-02-1660, voor 270 gld in gereed geld ontvangen.
85v. 21-04-1668. Aert Pietersz. Moll nastelingmaecker wonende binnen dezer stede verkoopt
Arent Reijersz. (van den Berg) metselaar een leeg erf gelegen aan kopers huis, belend O de koper
en W de verkoper, strekkende voor van het voorsz. huis tot achter aan het erf van Andries Ramp,
voor 12 gld 10 st in gereed geld ontvangen.
86. 21-04-1668. Lijsbeth Pietersdr. weduwe Claes Cornelisz. wonende Rotterdam verkoopt
Louris Hendricksz. van der Veer en vermits diens absentie aan Annetgen Cornelisdr. zijn vrouw
die de gifte is aannemende van een huis en erf gelegen in het Land van Beloften, belend N
Pieternella Leendertsdr. en Z Gerrit de Bagijn, strekkende voor van de straat tot achter aan het
huis van Jan Vriesen, alles volgens de oude waarbrief van 14-08-1660, voor 25 gld in gereed geld
ontvangen.
87. 28-04-1668. Annetgen Cornelisdr. lest weduwe van Dirck Pouwelsz. (Bommelaer) en te voren
gehuwd geweest met Claes Meesz. verkoopt Jan Willemsz. zeevarende man wonende alhier een
huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Cornelis Cornelisz.
en Z Sara de Graeff, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Dirck Dominicusz.,
alles volgens de oude brief van 29-04-1645, belast met een opstal van 2 gld 8 st per jr tbv St
Jacobs Gasthuis dezer stede en een custingbrief pro resto 190 gld tbv de kinderen en erfgenamen
van Lubbert Wolphertsz. van Vollenhove daarop sprekende heeft, voor 10 gld in gereed geld
ontvangen. De koper komt met Van Vollenhove overeen de schuld van 190 te betalen met 26 gld
gereed en jaarlijkse aflossingen van 20 gld.
88v. 28-04-1668. Isaack Hissingh en Gerbrandt Wijckerhelt regerend schepen dezer stede als
executeur testamentair van Dignum Govertsdr. weduwe van Gerrit Cente verkoopt Pieter
Hendricksz. een huis en erf gelegen in de Raembruggestraat, belend N Abraham Arentsz. en Z
Sebastiaen Verwell strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Aeltgen Benne, alles
volgens de oude waarbrief van 13-01-1663, voor 80 gld in gereed geld ontvangen.
88v. 28-04-1668. De voorsz. Pieter Hendricksz. verkoopt Dirck Pietersz. Scherp en vermits diens
absentie aan zijn vrouws zuster Lijsbeth Wesselsdr. die de gift is aannemende van het voorsz.
gekochte huis en erf, voor 80 gld in gereed geld ontvangen.
89. 28-04-1668. Jan Ariensz. van Teijlingen gorter wonende alhier verkoopt Hercules Thijsz. van
der Schep zekere grutterij en huis of stal met de gereedschappen daarbij behorende gelegen in ‘sheren steeg genaamd Jacob Rochusz. steeg, belend O Johan Hopdenpijll en W Alewijn Rochusz.,
strekkende voor van de steeg tot achter aan het erf van Vroutge Jacobsdr., voor 1515 gld alsmede
1 gouden ducaton als speldegeld door verkoper in gereed geld ontvangen.
89v. 05-05-1668. Hubrecht van der Vecht raad en vroedschap als ontvanger van de verponding
over deze stad verkoopt met advies van de burgemeesters Jacob Dircksz. en Marinus Vriese de
helft en vermits de absentie van Jacob Dircksz. aan diens huisvrouw en Marinus Vriese aan Joris
Keijser de gift zijn ontvangende het huis en erf van Arie Jansz. in de wandel genaamd het
Couwetge Wackert gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N en Z de
kopers, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 47 gld in gereed geld
ontvangen.
90v. 05-05-1668. De voorsz. Van der Vecht h.a.g. verkoopt Pieter Gerbrandtsz. Wijckerhelt en
Cornelis Willemsz. elk de helft van het huis en erf.van Leendert Gerritsz. Harderwijk gelegen aan
de Gooistraat, belend O en W de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot, voor 16 gld in gereed geld ontvangen.
91. 05-05-1668. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap dezer stede verkoopt Gerrit
Claesz. Wijckman een huis en erf gelegen op de Lange Achterweg, belend Z Frans Jacobsz. en N
de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq, voor 225 gld, te betalen met
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25 gld gereed en 200 gld op hypotheek tegen 4% en aflossingen van 50 gld per jr. Kanttekening
13-07-1688 Laurens van der Wiel raad en vroedschap vertoont de originele rentebrief met
transport van deze brief met procuratie van de weesmeesters van Haarlem waarbij de huisvrouw
van de voorsz. Pesser was gequalificeerd om de penningen te ontvangen en dus zulks geroyeerd.
92. 05-05-1668. Elizabeth Verburgh weduwe van Cornelis van Bleijswijck als mede
geinstitueerde erfgenaam van Gerrit (Jansz) Verburgh haar broer voor 1/4e, Magdalena
Maertensdr. Kevelaer weduwe van Jacob Bonstoe baljuw en schout dezer stede als medeerfgenaam van Gerrit Verburgh haar oom voor 1/4e en nog Elisabeth Verburgh als last hebbende
van Pieter de Jongh vroedschap en oud burgemeester van Brielle gehuwd met Maria de Jongh
mede erfgename van Gerrit Verburgh haar oom voor 1/4e en haar sterk makende van Pieter de
Jongh en Dirck van der Mast raad en schepen dezer stede als lasthebber van Cornelia, Anna en
Elisabeth Verburgh ongehuwd meerderjarig en vervangende en haar sterk makende voor Johan
Verburgh haar broer tegenwoordig in Frankrijk alle 4 kinderen van Hendrick Verburgh mede
erfgenamen van Gerrit Verburgh haar oom voor 4/5e parten in het resterende 1/4e part en nog
Dirck van der Mast als procuratie hebbende van Mr Stephanus Marchant professor in de rechten
te Leiden gehuwd met Geertruijt Verburgh dochter van Hendrick Verburgh en mede erfgenaam
van Gerrit Verbugh voor het resterende 1/5e part in 1/4 verkopen Mr Nicolaes van Driell raad en
ordinaris thesaurier dezer stede een huis en erf genaamd Gatenburg met de sout kassen, loods en
plaatsen met tuin, tuinhuis en plantage daar achter gelegen over de Haven in het West Nieuwlant
binnen dezer stede, belend N de koper en Z Adriaen Cruijck vaandrig strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, lopende langs deze stads walle of veste, alles volgens de
oude decreetbrief van 24-05-1664, belast met 7 st 8 p per jr te betalen tot Delft, voor 4000 gld in
gereed geld ontvangen.
93v. 05-05-1668. Dezelfde erfgenamen behalve de nagenoemde koopster verkopen Magdalena
Maertensdr. Kevelaer weduwe van Jacob Bonstoe voor 1/4e erfgename van Gerrit Verburgh 3/4e
van een huis gelegen op de Gooistraat, belend Z Arie Doome grootschipper en N de kinderen en
erfgenamen van Jonas Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, alles
volgens de oude decreetbrief van 24-05-1664, voor 752 gld 4 st 12 p in gereed geld ontvangen.
95. 05-05-1668. Neeltgen Cornelisdr. Vasse weduwe van Jacob Gerritsz. Coore wonende binnen
dezer stede verkoopt Hillegont Cornelisdr. weduwe Jacob Pietersz. Storm wonende Amsterdam
en vermits diens absentie aan haar zuster Maertgen Cornelisdr. die de gift is ontvangende van een
huis en erf gelegen over de Haven in het West Nieuwland, belend N Alexander Oggelbee en Z
Pieternella Leendertsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan deze stede veste, alles
volgens de oude waarbrief van 09-05-1648, voor 850 gld in gereed geld ontvangen.
96. 05-05-1668. Grietgen Andriesdr. (Hissingh) zijnde een openbare koopvrouw gehuwd met
Eeuwout Pietersz. Koecketer zeevarende man tegenwoordig uitlandig verkoopt Hendrick Claesz.
Schalck een huis en erf gelegen op de Haven, belend N Cornelis Pot en Z de weduwe van Pieter
Cornelisz. Brouwer, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Casparus Rennoff,
alles volgens de oude waarbrief van 20-11-1660, belast met een rentebrief van 300 gld tbv Isaack
Hissingh tegen 4%, voor 600 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
96v. 05-05-1668. Jan en Cornelis Leendertsz. de Jong kooplieden verkopen Abraham Cooningh
bakker een huis en erf gelegen over de Haven in het West Nieuwland, belend N de weduwe van
Hugo van Bleijswijck en Z Alexander Oggelbee, strekkende voor van de straat tot achter aan deze
stedes veste of walle, alles volgens de oude waarbrief van 07-12-1591, voor 1260 gld in gereed
geld ontvangen.
97v. 05-05-1668. Johan Veen notaris en gezworen klerk bij de heren van de wet geauthoriseerd
tot verkoop van een huis en erf van Reijer Jansz. verkoopt aan Joris Claesz. het voorsz. huis en erf
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gelegen in de Zijlstraat, belend W Willem Willemsz. en O Arent Muijs, strekkende voor van de
straat tot achter aan de baan van Joris Cornelisz., hebbende dit huis nevens het huis van Willem
Willemsz. een gemene gang uitkomende in de Zijlstraat, alles volgens de oude waarbrief van 0708-1651, voor 115 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
98. 05-05-1668. Hendrick Cornelisz. scheepstimmerman wonende Vlaardingen verkoopt Gerrit
Pietersz. Cromme een huis en erf gelegen op de nieuwe erven in de vergrotinge dezer stede,
belend N Mattheus Ariensz. en Z deze erven, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Nieuwe Haven, alles volgens de oude waarbrief van 12-03-1650, voor 250 gld, waarvan 83 gld 6
st 8 p gereed en 166 gld 13 st op rente tegen 4% per jr. Kanttekening 19-05-1670. Gerrit Pietersz.
Cromme vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
99. 05-05-1668. Anthonie Oosterbaen baljuw en schout dezer stede voor hem zelve en
vervangende Joris Oosterbaen zijn broer vendrig van een compagnie voetvolk en last hebbende
van Adriaen Kruijck vendrig van de compagnie van capitein Brouwer gehuwd met Elisabeth
Oosterbaen, zijnde de procuratie gepasseerd voor nts Pieter Heuklom tot Gorinchem op 24-041668 tezamen erfgenamen van Maijcken van Loo Fredericksdr. voor 3/4e mitsgaders Johan
Hodenpijll als lasthebber van zijn broer Adriaen Hodenpijll verkopen tezamen Alexander
Oggelbee een huis en erf gelegen over de Haven in het West Nieuwlant dezer stede, belend Z de
weduwe van Jacob Gerritsz. Coore en N Abraham Cooningh, strekkende voor van de straat tot
achter met een poort aan dezer stede walle, voor 1325 gld in gereed geld ontvangen.
101. 05-05-1668. Trijntgen Gerritsdr. Oosterhuijsen laatst weduwe van Maerten Raese voor de
ene helft en Dirck Cornelisz. van Luchtigheijt gehuwd met Maertgen Maertensdr. dochter van
Maerten Raese, Vranck Joostenzn. van Overrijt en Cornelis Gerritsz. van Luchtigheijt voogden
over het weeskind van Maerten Raese voor de andere helft verkopen Dirck Theunisz. van
Leeuwen bakker zekere mouterij met de eest en een garst bak, gelegen in de Boterstraat, belend O
Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets en W Trijntgen Gerritsdr., strekkende voor van de straat tot
achter aan de Schie, alles volgens de oude waarbrief van 20-05-1662, voor 800 gld in gereed geld
ontvangen.
101v. 05-05-1668. Alexander Oggelbee wonende binnen dezer stede schuldig aan Aeltgen Kievits
bejaarde dochter een jaarlijkse losrente van 24 gld (hoofdsom 600 gld). Waarborg een huis en erf
hem heden opgedragen. Kanttekening 07-07-1671: De regenten van het St Jacobs Gasthuis dezer
stede vertonen de originele rentebrief die afgelost is.
102v. 08-05-1668. Hercules Thijsz. van der Schep gorter wonende binnen dezer stede schuldig
aan Jan Hendricksz. Backer oud groot schipper een losrente van 50 gld per jr (hoofdsom 1000
gld), te lossen met 100 gld per jr. Waarborg zekere grutterij en huis of stal gelegen in ‘s-heren
steeg genaamd Jacob Rochusz. steeg, belend O Johan Hodenpijll en W Alewijn Rochusz. van
Berckel, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Vroutje Jacobsdr. Kanttekening
20-05-1690. Cors Leendertsz. van der Spit als koper van het huis van Hercules van der Schep
vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
103v. 12-05-1668. Cornelis Leendertsz. de Jongh koopman wonende alhier als lasthebber van
Pieter Niesen wonende Amsterdam gepasseerd voor nts Oly te Amsterdam op 09-05-1668
verkoopt Johan van der Hoek de jonge koopman alhier 1/16e in 2 taanhuizen met erf en tuin
daaraan behorende met 4 taanketels en alle verdere gereedschappen, gelegen het ene op de Haven,
belend N Take Jansz. grootschipper en de kinderen en erfgenamen van Thonis Corsz. met een
gemene gang en Z Willebort van Nederveen gehuwd met de weduwe van Adriaen van der Does,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de kinderen en erfgenamen van Thonis
Corsz. en het andere gelegen in de vergroting dezer stede, belend N Hartog Claesz. en Z Cornelis
Goutappel beiden scheepstimmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan de Haven, voor
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406 gld 5 st in gereed geld ontvangen.
104. 12-05-1668. Dezelfde verkoopt Willem Juijst raad en president schepen en de weduwe van
Hugo van Bleijswijck en vermits de absentie van de voorsz. weduwe Mr Adriaen van Bleijswijck
de gifte is ontvangende en Anthonie van Vollenhove daar voor zijn zoon Anthonie van
Vollenhove de jonge de gifte mede is ontvangende en Rochus van Pomeren beiden kooplieden
alhier elk 1/32e en dus tezamen 1/8e van de voorsz. 2 taanhuizen, staande en gelegen als
voormeld, voor 812 gld in gereed geld ontvangen.
104v. 12-05-1668. Johanna Brasser weduwe Jacob Wachtman dochter en erfgename van Willem
Brasser zo voor haar zelve en vervangende de verdere kinderen en kleinkinderen van Willem
Brasser verkoopt Jan en Cornelis Leendertsz. tezamen 1/8e van de 2 voormelde taanhuizen.
105. 12-05-1668. Govert van Gesel notaris zo voor hem zelve en vervangende Jacob Vosmaer
beiden als executeur testamentair over het testament van za Willemina van Gesel weduwe Daniel
Oosterbaen verkopen Alewijn Gijse koopman alhier 1/8e van de voorsz. 2 taanhuizen met alle
gereedschappen, voor 812 gld in gereed geld ontvangen.
105v. 12-05-1668. Joris Coij oud schepen dezer stede verkoopt Cornelis Niesen apothecaris alhier
zijn neef een huis en erf met 2 gevels bezijden den ander gelegen op de hoek van de Korte
Kerkstraat beneden de Cruijsstraat, belend Z Pieter van Cleeff en N de voorsz. Kerkstraat,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Isaack Hissingh alsmede 2 kleine huizen
beiden gelegen in de voorsz. Korte Kerkstraat alles, belend het ene W het voorsz. grote huis en O
Hubrecht Keijser en het andere W de voorsz. Keijser en O de heer Hissingh, beide strekkende
voor van de straat tot achter aan het grote huis, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste zijn van 05-11-1639 en 06-06-1641 alsmede zekere akte van accoord van 17-09-1657, het
ene kleine huisje belast met 19 st 4 p per jr tbv de Heiilige Geest dezer stede, voor 1400 gld
boven de belasting in gereed geld ontvangen.
106v. 12-05-1668. Joris Keijser en Jacob van Houten beiden raad en vroedschap mitsgaders
regenten van het St Jacobs Gasthuis vervangende hun verdere confraters als gealimenteerd en
onderhouden hebbende in voormeld huis Frans Jansz. kaaskoper verkopen Jan Woutersz. (van
Leent) kleermaker het huis van Frans Jansz. aan de Gooistraat met een vrije gang in de
Swansteeg, belend N de weduwe van Jan de Hoij en Z de weduwe van Gillis van der Heijde,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Pieter van Cleeff, voor 250 gld te betalen
met 100 gld gereed en de rest op rente tegen 4% te lossen met 25 gld per jr.
107v. 12-05-1668. Willem Bisschop sergeant van de burgerij als lasthebber van Thomas Jansz.
Writh dienaar der justitie wonende Monster verkoopt aan zichzelf, waarvoor Cornelis van Gesel
klerk ter secretarie de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen in de West-Molenstraat,
belend O Abraham van Cleeff en W de gang van Jacob van Gesel, strekkende voor van de straat
tot achter aan het erf van Jacob van Gesel, voor 66 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij
willig decreet.
108v. 12-05-1668. Willem Jansz. van der Mij zo voor hem zelve en nog vervangende Jan Jansz.
Sluijter beiden als executeurs van het testament van Joost Jansz. van der Mij verkoopt Gerrit van
der Meulen een huis en erf gelegen op de Dam, belend O de weduwe van Crijn Cornelisz.
metselaar en W ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Andries
Ramp, belast met 26 st per jr tbv de Grafelijkheid van Holland, voor 300 gld boven de belasting
in gereed geld ontvangen.
109v. 19-05-1668. Isaack Hissingh raad en schepen en Gerhardt Wijckerhelt mede regerend
schepen als executeurs van het testament van Dingnum Govertsdr. weduwe Gerrit Cente verkopen
Jan Cornelisz. Peeckstrock een huis en erf gelegen over de Haven, belend O Maerten
Couwenhoven secretaris van de weeskamer en W Jan Jacobsz. den Hengst, strekkende voor van
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de straat tot achter aan dezer stede walle, alls volgens de oude waarbrief van 05-04-1621, belast
met 11 st 4 p per jr tbv de stad, voor 435 gld boven de belasting.
110. 19-05-1668. Adriaen Cruijck regent van de magistraats armen kamer en Laurens van der
Wiel regent van de dicaonie armen kamer allen geauthoriseerd door hun confraters verkopen
tezamen Margrieta van Bleijswijck weduwe Hendrick van der Heijme en vermits diens absentie
aan haar zoon Dirck van der Heijme die de gifte is ontvangende van een huis en erf gelegen in de
Boterstraat van ouds genaamd de Salm, belend O Pieter Reijnsz. tijkwerker en W Jannetgen
Evertsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de Pannekoeckstraat, alles volgens de oude
waarbrief van 19-06-1666, voor 325 gld in gereed geld ontvangen.
111. 19-05-1668. Jan Cornelisz. Peeckstock verkoopt Arie Crijnenz. van Dijck een huis en erf
gelegen op het Hooft, belend N de Vranckelantsestraat en Z Theunis Arentsz., strekkende voor
van de straat tot achter aan deze stede erve, voor 825 gld in gereed geld ontvangen.
112. 26-05-1668. De burgemeesters en regeeerders van Schiedam verkopen Jacob van Houten
raad en vroedschap zeker leeg erf gelegen in de vergroting dezer stede groot 30 roeden, belend N
dezer stede erven en Z de koper, strekkende voor uit deze stede gronden tot aan de Haven, voor
64 gld in gereed geld ontvangen.
112v. 26-05-1668. Pieter Jonasz. wonende binnen dezer stede voor hem zelve en vervangende
zijn broer en zuster verkoopt de voorsz. Van Houten zeker leeg erf gelegen als voren groot 30 roe,
belend N en Z de koper, strekkende voor uit dezer stede erven tot achter aan de Haven, voor 70
gld in gereed geld ontvangen.
113. 29-05-1668. Johannes Asselingh de Jonge wonende alhier schuldig aan zijn vader Jan
Asselingh den Ouden een losrente van 21 gld per jr (hoofdsom 700 gld) te lossen met 50 gld per
jr. Waarbvorg een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Hendrick Prins en Z Joris Coij,
strekkende voor van de straat tot achter aan de gang van de voorsz. Prins. Kanttekening 08-051683. Martijna Asselingh dr van Johannes Asselingh den Ouden vertoont de originele rentebrief
die afgelost is.
113v. 02-06-1668. Egbert Gerritsz. van den Herbst wonende binnen dezer stede als mondeling
lasthebber van zijn vader Gerrit Dircksz. verkoopt Marijtge Jansdr. weduwe van Gerrit Ariensz
kuiper een huis en erf gelegen in de St Pieterssteeg, belend O Thomes Willemsz. en W Cornelis
IJsbrantsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Hendrick Claesz., alles
volgens de oude waarbrief van 13-10-1663, voor 50 gld in gereed geld ontvangen.
114. 09-06-1668. Pleuntgen Ariensdr. Panser verkoopt Harmen Willemsz. een huis en erf gelegen
bij de Kethelpoort, belend O Jan Jansz. van der Swan en W Nelletgen Pietersdr., strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren sloot voor 200 gld, te betalen met 25 gld per half jaar,
waarvan het 1e halfjaar verschenen zal zijn op de verschijndag van de kopers lijfrente, welk geld
verkoopster van de ordinaire thesaurier zal mogen ontvangen en dat zo lang deze brief loopt,
tenzij verkoopster eerder is overleden.
115. 11-06-1668. Annetgen Symonsdr. gehuwd met Jan Gillisz. als mondelinge last hebbende van
haar man verkoopt Dirck Gerritsz. zeevarende man een huis en erf gelegen op de Verbrande
Erven, belend W Vries Claesz. Backer en O ‘s-heren gang, daardoor dit huis een uitgang heeft,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Frans Jansz., alles volgens de oude
waarbrieven daarvan de jongste is van 05-05-1663, voor 250 gld te betalen met 100 gld gereed en
150 gld op hypotheek tegen 5% per jr en jaarlijkse aflossingen van 50 gld.
116. 11-06-1668. Cornelis Jansz. wonende Delft verkoopt Cornelis Symonsz. Gijse en vermits
diens absentie aan zijn moeder Maertgen Jacobsdr. Cooningh die de gifte is ontvangende van een
huis en erf gelegen op de Hoogstraat, belend N de weduwe van Mr Dirck Duvall en Z Rut Roelen,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude decreetbrief
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van 05-09-1665, voor 25 gld in gereed geld ontvangen.
116v. 15-06-1668. Johan van der Nieupoort wonende Utrecht als lasthebber van Maria Taurinus
weduwe Jan Janszn. Vogel wonende Gorinchem, dochter en erfgename van Maertgen Fransdr.,
zijnde de procuratie gepasseerd op 30-05-1668 voor nts Johan Brouwer te Gorinchem verkoopt
Isaack Hissingh een huis en erf gelegen op de Nieuwstraat, belend N Mr Willem Canter en Z Jan
Jansz. Hemeldekan, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met 14
st pr jr tbv onbekend, voor 325 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
117. 15-06-1668. Hermanus de Neijt tafelhouder bij de bank van lening dezer stede schuldig aan
Hendrick de Man notaris alhier als administratieve voogd over de goederen van de minderjarige
kinderen van Pieter Pietersz. Heijmondt za aan dezelve opgekomen door overlijden van Jannetgen
Jorisdr. haar grootmoeder 400 gld wegens geleend geld tegen 5% per jr. Waarborg een tuin met
twee woonhuisjes daarbij en annex gelegen aan het Kerkhof binnen dezer stede, belend Z de
Stadsschool en N de weduwe van Hugo van Bleijswijck, strekkende voor van de straat tot achter
aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 14-09-1672. Harmanus de Neijt vertoont de originele
rentebrief die afgelost is.
118. 25-06-1668. Jacob van Gesel zoon en mede-erfgenaam van Govert van Gesel en Maria
Brasser beiden za. als de navolgende huizen en erven bij caveling jegens zijn broer en zusters te
beurt gevallen en mede als weduwnaar en boedelhouder van Immetgen Jansdr. verkoopt Maria
Veen, zijnde een voordochter van Immetgen Jansdr. geprocureerd bij Jan Jacobsz. Veen,
mitsgaders Catharina, Govert, Johannes en Cornelis van Gesel zo voor en tbv haarzelve als tbv
Maria, Jannetgen en Immetgen van Gesel allen kinderen van de voorsz. Immetgen Jansdr. bij van
Gesel geprocureerd, waarvoor de voorsz. Govert van Gesel zo voor hem zelve als vervangende
zijn broers en zusters, zo meerderjarig als minderjarig de gifte in deze is ontvangende van een
huis en erf genaamd het Waepen van Amsterdam, staande en gelegen over de Haven in het WestNieuwlant, belend N voor Jan Hendricksz. Backer en achter Willem Leendertsz. Bisschop en
verscheidene huisjes in de Molenstraat en Z voor de weduwe van Dr Valensius en achter Pieter
van Cleeff burgemeester, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot en nog een huisje
en erf annex het voorsz. huis in de West Molenstraat, belend O de voorsz. Bisschop en W de gang
van het voorsz. 1e huis, hebbende het 1e huis twee vrije uit- en ingangen in de voorsz.
Molenstraat, de een neffens het voorsz. huiske en het andere neffens de voorsz. sloot, voor 1350
gld (daarop de verkochte huizen door de schout zijn getaxeerd) die hem verkoper zal afslag
trekken aan alzulke 1659 gld 9 st 14 p als de koopster volgens 3 weesrentebrieven van 24-071653, 03-11-1659 en 25-10-1666 op de voorsz. huizen sprekende hebben.
119v. 25-06-1668. Cornelis Galeijnsz. Keijser verkoopt Cornelis Cooll mr kuiper wonende
binnen dezer stede een huis en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend N ‘sheren steeg en Z Lambrecht Bont, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan
Jansz. van der Velde, uitkomende voorts met een gemene gang op de Haven met conditie dat de
koper zal moeten betalen over het brandgeweer 2 emmers, en dat voor 575 gld, waarvan 100 gld
gereed en 475 gld tegen 4% per jr met jaarlijkse aflossingen van 50 gld. Kanttekening 21-051681. De weduwe van Cornelis Cooll vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
120. 30-06-1668. Nelletgen Cornelisdr. Bergman bejaarde dochter verkoopt Mattheus Ariensz.
een huis en erf gelegen in de Vergrotinge dezer stede, belend N Jan de Rijcke en Z Maertgen
Cornelisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Anthonie de Man, voor 350
gld in gereed geld ontvangen.
120v. 30-06-1668. Aeltgen Claesdr. verkoopt Jan Doom den ouden waarvoor zijn vrouw de gifte
ontvangen heeft van een huis en erf gelegen aan de Dam, belend W Otto van der Mij en O
Cornelis Stevensz. koordewerker, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Andries
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Ramp, belast met 3 st 8 p per jr tbv onbekend, voor 100 gld die de koper over de beloofde
kooppenningen van het gemelde huis overeen komende.
121v. 07-07-1668. Corstiaen Cornelisz. van Leeuwesteijn wonende Maassluis verkoopt Hendrik
de Man notaris alhier als voogd over de goederen van de onmondige kinderen van Pieter Pietersz.
Heijmondt za hen opgekomen na overlijden van Jannetgen Jorisdr. haarlieder grootmoeder een
rentebrief op het verlij dezer geëxibeerd en hierdoor getransfixeerd pro resto 800 gld door Frans
Abrahamsz. van Drongelen tbv Leeuwesteijn voor schepenen te Vlaardingen terzake van de
kooppenningen van het hypotheek daarin vermeld op 02-07-1668 verleden, voor 800 gld in
gereed geld ontvangen.
122v. 16-07-1668. Isaack Hessingh raad en schepen dezer stede verkoopt Mr Willem Canter een
huis en erf gelegen in de Nieuwstraat, belend Z Jan Jansz. Hemeldekan en N de koper, strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude brief van 15-06-1668,
belast met 15 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 325 gld in gereed geld ontvangen.
123. 04-08-1668. Cornelis Coij koopman wonende niet ingevuld, broer en erfgenaam van Joris
Coij in leven schepen dezer stede, zo voor hem zelve en vervangende de verdere mede
erfgenamen van Joris Coij verkoopt Nelletgen Cornelisdr. Bargman (=Bergman) bejaarde dochter
een huis en erf gelegen bij of omtrent de Kethelpoort, belend O de verkopers en W Jan Pietersz.
Patijn, strekkende voor van de straat tot achter aan de banen van Arie Eliasz., voor 500 gld in
gereed geld ontvangen.
123v. 04-08-1668. Sebastiaen Verwell wijnkoper wonende binnen dezer stede verkoopt Jan
Dominicusz. Westerdoel sergeant van de burgerij een huis en erf gelegen in de Walvisstraat,
belend O Isaack Hissingh raad en schepen en W dezer stads bansloot, strekkende voor van de
straat tot achter aan het erf van capitein Jacob van Boshuijsen alles volgens de oude brief van 2506-1639, voor 210 gld, welke penningen door de koper ter secretarie dezer stede in handen van de
secretaris zijn geconsigneerd, te leveren bij willig decreet.
124v. 04-08-1668. Dezelfde verkoopt Adriaen Goossensz. Bruijnenburg een huis en erf gelegen
op de Haven omtrent de Groenebrug, belend O de koper en W Pieter Fransz., strekkende voor van
de straat tot achter aan het huis van de koper, voor 200 gld die door de koper ter secretarie in
handen van de secretaris zijn geconsigneerd, te leveren bij willig decreet.
125. 11-08-1668. Cornelis Coij voorsz. h.a.g. verkoopt Huibrecht Gerritsz. Keijser een huis en erf
gelegen in de Lange Achterweg, belend N nu de koper en Z Jan Gillisz. backer, strekkende voor
van de straat tot achter aan de Roosbeecq, alles volgens de oude waarbrief van 12-05-1646, voor
125 gld in gereed geld ontvangen.
125v. 18-08-1668. Johannes Gillisz. (van Vliet) backer gehuwd met Lijsbeth Theunisdr. weduwe
van Gerrit Jorisz. (Cassenaer) verkoopt Huijbrecht Keijser voor de ene helft en Rochus Ariensz.
(Bol) koperslager en Stinckgen Ariensdr. tezamen voor de andere helft en vermits de absentie van
dezelfde de gemelde Keijser die de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de Lange
Achterweg binnen dezer stede, belend N Jacob Maertensz. en Z de koper, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van de voorsz. Jacob Maertensz., alles volgens de oude waarbrief van
30-05-1650, belast met 6 st 12 p tbv onbekend. Voldaan door cassatie van zekere rentebrief van
100 gld.
126v. 18-08-1668. Pieter Jonas als erfgenaam van Jonas Jonas baljuw en schout dezer stede en
vervangende zijn broer en zuster mede erfgenamen van Jonas Jonas verkoopt Abraham
Mattheusz. een huis en erf gelegen op het einde van de Haven, belend O Arie Pietersz. Ronaer en
W Nelletgen Pietersdr. weduwe van Isbrant Huijbrechtsz. Sparenburg, strekkende voor van de
straat tot achter aan de stalling van Claes van der Valck, alles volgens de oude waarbrief van 2504-1665, voor 500 gld in gereed geld ontvangen.
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127. 18-08-1668. Cornelis de Graef gewezen mr timmerman verkoopt Pieter Bomert koperslager
een huis en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend N Sebastiaen Pesser van
Velsen raad en vroedschap dezer stede en Z Jan Jacobsz. Vermeer, strekkende voor van de straat
tot achter op de Haven, met conditie dat verkoper aan zich behoudt een gedeelte van het erf van
het verkochte huis, komende achter het huisje staande op de Haven, welk voorsz. erfje door de
koper van dit huis tot separatie en bevrijding van het voorsz. erfje tot zijn kosten alleen zal
moeten maken een heining aan de noordkant van de achtergevel van het voorsz. kleine huisje,
alles volgens de oude waarbrief van 09-06-1640, voor 500 gld, te betalen 300 gld gereed en 200
gld op rente tegen 4% per jr, af te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening 27-11-1680 Pieter
Boomaert van Goch koperslager vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
128. 18-08-1668. De voorsz. de Graeff verkoopt Willem Willemsz. Decker een huis en erf
gelegen aan de Dam binnen dezer stede, belend W zeker eigen gang komende aan dit huis waar
naast gelegen is Jan Jansz. van der Lier en O de kinderen en erfgenamen van Dirck Pietersz.
capitein, strekkende voor van de straat tot achter aan uitkomend op de Haven met een gemene
gang, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van 10-05-1625, belast met 15 st
per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 227 gld 10 st boven de belasting in gereed geld ontvangen.
129. 18-08-1668. Pieter Bomaert koperslager wonende binnen dezer stede schuldig Hubrecht van
Rhee reizende bode een losrente van 16 gld per jr (hoofdsom 400 gld). Waarborg een huis en erf
gelegen in de Gooistraat, belend N Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap en Z Jan
Jacobsz. Vermeer, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven. Kanttekening 20-081682 Jan van Rhee vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
129v. 28-08-1668. Anthonie van Vollenhove koopman alhier verkoopt Mons de Lagarde tot
Semeaele een koopvaardijboot genaamd de Witte Fortuyn groot 40 lasten met alle toebehoren
volgens de inventaris, voor 2000 gld in gereed geld ontvangen.
130v. 29-08-1668. Dr Jacobus van Noorden gehuwd met Grietgen Messchaar wonende binnen
dezer stede verklaart met Otto Croon voogd over het nagelaten weeskind Nicolaes de Reus zoon
van Jan de Reus geprocureerd bij Cornelia Muts daarvan zijn compts’ huisvrouw grootmoeder is
wonende Brielle in der minne vrundschap geaccordeerd te zijn en overeengekomen dat hij
comparant aanneemt het gemelde weeskind te alimenteren en te onderhouden onder conditie dat
de goederen welke aan het weeskind nu zullen komen te conserneren zullen worden
geëmployeerd en verstrekt tbv het voorsz. weeskind over welke goederen hij comparant de
directie en bewind zal hebben, behoudens en in cas dezelve niet konden strekken tot onderhoud
van het weeskind, zo beloofde hij hetzelve te alimenteren en op te queeccken uit zijn boel ten tijd
en wijle zijn voorsz. huisvrouw dezer wereld is overleden.
131. 13-09-1668. Joris Claesz. zeevarende man schuldig aan Leendert Rochusz. een losrente van
2 gld per jr (hoofdsom 50 gld) te lossen met 12 gld 10 st per jr. Waarborg een huis en erf gelegen
in de Zijlstraat, belast W Willem Willemsz. en O Arent Muijs, strekkende voor van de straat tot
achter aan de baen van Joris Cornelisz., voor 50 gld in gereed geld ontvangen.
132. 13-09-1668. Leendert en Vranck Wesselse (Burgwal) beiden kinderen en erfgenamen van
Neeltgen Leendertsdr. die een dochter was van Leendert Ariensz. lijndraaier origineel houder van
de custingbrief verkoopt Dirck Hugensz. zekere custingbrief pro resto 180 gld tlv de weduwe van
Claes Jansz. Coecketer als possiderende de hypotheek daarvoor verbonden van 02-06-1618, voor
100 gld in gereed geld ontvangen.
132v. 06-10-1668. Alewijn Jacobsz. Cooningh koopman wonende Rotterdam als lasthebber van
zijn moeder Susanna Bom weduwe en boedelhoudster van Jacob Alewijnsz. in zijn leven
koopman alhier verkoopt Willem Reijersz. Swart zijn zwager mede koopman aldaar 1/6e part van
het Raphuis met de erve van dien gelegen over de Haven, belend N Machtelt Jansdr. weduwe en
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Z de oude keet, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede veste, voor 1000 gld door
de weduwe in gereed geld ontvangen.
133v. 06-10-1668. Dezelfde handelend als gemeld verkoopt dezelfde 1/6e part in de Oude Keet
gelegen op de Haven, belend N het Raphuis met de erven en Z zekere steeg genaamd de
Keetsteeg, strekkende voor van de straat tot achter aan der stede veste, met keeten en
gereedschap, voor 1500 gld door de weduwe in gereed geld ontvangen.
134. 06-10-1668. Dezelfde handelend als gemeld verkoopt dezelfde 1/6e part in de Middelkeet
gelegen op de Haven, belend N ‘s-heren steeg en Z Claes Jansz. van Harmelen molenaar,
strekkende voor van de straat tot achter aan der stede veste, voor 1000 gld door de weduwe in
gereed geld ontvangen.
134v. 06-10-1668. Dezelfde handelend als gemeld verkoopt dezelfde 1/18e part in de Nieuwe
Keet met de erven van dien gelegen op de Haven, belend N Thijs Laurentsz. en Z Anthonie van
Vollenhoven koopman, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stads walle met
gedeelte van de 3 zoutpannen met al het gereedschap etc., voor 500 gld door de weduwe in gereed
geld ontvangen.
135v. 19-10-1668. Cornelis Leendertsz. de Jong koopman wonende binnen dezer stede voor hem
zelve en hem sterk makende voor Nicolaes Jonas oud burgemeester en Jan Leendertsz. de Jong
mede kooplieden wonende Rotterdam als eigenaars van na te noemen haringboot verkoopt Jacob
en Jean Beijers kooplieden wonende Rotterdam de voorsz. haringboot genaamd de Cooning
Davidt gelegen in de Haven alhier groot 25 à 26 lasten met ankers, touwen, zeilen etc. alles
volgens de inventaris, voor 1300 gld in gereed geld ontvangen.
136. 10-10-1668 (sic). Goossen Jansz. van Millige wonende Venloo schipper op het na te noemen
kaagschip schuldig aan Anthonie Oosterbaen baljuw en schout dezer stede 300 gld als rest van
meerder somme die de voorsz. Oosterbaen volgens zekere getransporteerde schuldbrief door
Jannetje de Jong weduwe Wouter van der Dussen aan Oosterbaen op 05-10-1668 voor nts
Hendrik de Man alhier gepasseerd wegens koop van tabak, stokvis en andere waren door Jannetje
de Jong aan hem comparant geleverd. Hij verklaart de 300 gld binnen 3 maanden terug te betalen.
Waarborg zijn kaagschip liggende in de Wijnhaven te Rotterdam met rondhout, staand- en lopend
want.
137. 24-10-1668. Joris Keijser raad en vroedschap en Johan Veen notaris beiden voogden over de
kinderen van Grietgen Koeije en als executeurs van het testament van zalr Maertgen Claesdr. in
haar leven huisvrouw van Dirck Ariensz. Ouwerkerck zijnde de voorsz. weeskinderen de
navolgende rentebrief bij caveling jegens de verdere erfgenamen van de voorsz. Maertgen
Claesdr. te beurt gevallen verkopen Jan Leendertsz. onmondige zoon van Leendert Jansz. daar
moeder af is Sara Jansdr. zekere rentebrief tlv de voorsz. Leendert Jansz. en zijn verbonden
hypotheek groot 400 gld tegen 5% per jr volgens de akte van 04-11-1650 voor schepenen dezer
stede gepasseerd voor 400 gld die Cornelis Cruijck als executeur van het testament van Trijntgen
Leendertsdr. zijnde geweest grootmoeder van de voorsz. Jan
Leendertsz. in gereed geld ontvangen.
137v. 27-10-1668. Johannes Hodenpijl vendrig van het blauwe vendel als mondeling lasthebber
van zijn vader Adriaen Aldertsz. Hodenpijl verkoopt Sebastiaen Pietersz.. van Velsen raad en
vroedschap dezer stede de helft van een huis en erf gelegen op de Nieuwestraat daarvan de koper
de wederhelft toekomt, belend N Gerrit Vrijlant en Z Jacob Bartelsz. timmerman, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast in zijn geheel met 15 st per jr tbv de vrouwe
van Kenenburch en 200 gld tegen 4% per jr tbv Cornelis Cnol mr chirurgijn, voor 124 gld boven
de belasting in gereed geld ontvangen.
138v. 01-11-1668. Adriaen Kruijck vendrig van een compagnie voetknechten dezer lande
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verkoopt Adriaen de Gilde schipper en vermits diens absentie in verband met verblijf in Oost
Indië aan diens zoon Cornelis de Gilde die de gifte is ontvangende van een huis en erf met tuin
daarachter uitkomende in der Walvisstraat gelegen over de Haven in het West Nieuwlant, belend
N Nicolaes van Driel raad en vroedschap dezer stede en Z Gerrit Harmensz. Block sergeant van
de burgerij alhier, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de
oude waarbrief van 14-05-1661, verhuurd voor 1½ jr aan Rochus van Pomeren, belast met een
rentebrief van 3000 gld tbv Johannes Drost, koopman wonende te Rotterdam gepasseerd op 2611-1665, voor 300 gld boven de voorsz. belasting in gereed geld ontvangen. Kanttekening 12-081669. Schipper Arien de Gilde vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
139. 03-11-1668. Johannes Willemsz. de Wijs oud burgemeester en regent van het St Jacobs
Gasthuis dezer stede als last hebbende van de erfgenamen van Jan Baerthoutsz. Annnocqué en
Jannetgen Pierlings beiden zalr voor 3/4e parten en nog als lasthebber van Rutgen Rutten
erfgenaam voor 1/4e van Jannetgen Pierlings, welke Rutgen wordt gealimenteerd en onderhouden
in gemeld gasthuis verkoopt aan Hendrick Gijsz. Semelaer mr scheepstimmerman een huis en erf
gelegen in de Lange Kerkstraat, belend W Betgen Salomonsdr. en O de weduwe van Gerrit
Hubrechtsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Gerrit Willemsz. Vinck,
alles volgens de oude waarbrief van 13-06-1615, voor 325 gld in gereed geld ontvangen.
140. 03-11-1668. Pieter Jansz. van Brugge wonende in het Suijtlandt verkoopt Harm (Jansz)
Wybelaer brouwersknecht een huis en erf gelegen op de Haven omtrent de Groenebrugge, belend
W Jan Jacobsz. van Hoorn en O Dirck Goosensz. strekkende voor van de straat tot achter aan het
huis van Jan Jacobsz. Fockendijck, voor 600 gld te betalen mei 1669 en daarna pas het huis
kunnende aanvaarden.
140v. 03-11-1668. De voorsz. Hendrick Gijsenz. Semelaer wonende binnen dezer stede schuldig
aan de regenten van het St Jacobs Gasthuis een jaarlijkse rente van 12 gld (hoofdsom 300 gld), af
te lossen met 25 gld per jr. Waarborg een huis en erf (heden door hem gekocht) op folio 139.
Kanttekening 08-05-1697. Maertgen Zegelaer (sic) dochter van Hendrick Gijsenz. Semelaer
vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
141v. 14-11-1668. Isaack Hissingh en Gerbrandt Wijckerhelt raden en regerende schepenen dezer
stede tezamen executeurs over het testament van Dingnum Govertsdr. verkopen Joris Keijser raad
en vroedschap dezer stede een rentebrief van 300 gld tegen 5% per jr tlv Jasper Jansz. de Bruijn
lakenwerker wonende binnen dezer stede en zijn verbonden hypotheek gepasseerd voor
schepenen alhier op 11-01-1664 voor 200 gld.
142. 17-11-1668. Hubrecht van der Vecht raad en vroedschap dezer stede en vervangende Ds
Lucas Meijsterus bedienaar des goddelijken woords alhier tezamen voogden over de 2 onmondige
weeskinderen van zalr Wouter Knol mr chirurgijn voor 2/7e parten, Wouter Knol mr chirurgijn en
Joris van Castlië vleeshouwer gehuwd met Josina Knol tezamen vervangende hun verdere
meerderjarige broers en zusters voor 5/7e verkopen tezamen Pieter Jansz. Muldert wonende
Rotterdam waarvoor zijn vrouw als zijn gemachtigde de gift aanneemt van een huis en erf gelegen
aan de Markt, belend O Jan Pouwelsz. Bongaert en W Pieter van der Poth, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van Machtelt Jansdr., voor 530 gld, waarvan 380 gld gereed en 150
gld op hypotheek tegen 4% per jr. Kanttekening 25-01-1670 Grietgen Willemsdr. gehuwd met
Pieter Jansz. Muldert vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
143v. 27-11-1668. Vranck Willemszn. van Rijt verkoopt Arie Dircksz. Buijtewech zekere hollen
berg en het erf daar deze op staat gelegen over het St Anna Zusterhuis bij de Noordmolen, belend
N Pieter Cornelisz. Cooper en Z Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets met huis en erf, strekkende
voor van de straat tot achter aan de tuin van de erfgenamen van Jan Wilsoet, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 19-05-1663, voor 127 gld in gereed geld ontvangen.
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144. 27-11-1668. Hubrecht van der Vecht raad en vroedschap voor hem zelve en vervangende Ds
Lucas Meijsterus tezamen gestelde voogden over de minderjarige kinderen van Mr Wouter Knol
en Trijntgen Kievit beiden zalr., Jan van Riele gehuwd met Lambertgen Woutersdr. Knol, Wouter
Knol mr chirurgijn en Joris van Castilië beenhakker gehuwd met Josina Knol, zo voor hen zelve
als vervangende Cornelis Knol mr chirurgijn wonende Overschie en Aernout Roman gehuwd met
Elisabeth Knol meerderjarige kinderen van Mr Wouter Knol en Trijntgen Kievit verkopen
Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer een rentebrief van 100 gld met de verlopen
rente sedert allerheiligen 1659, waarop betaald 18 gld 18 st tbv Cornelis Pietersz. Craenendonck
alias Boetse en diens verbonden huis en erf gelegen te Hoogvliet daarvan tegenwoordig
possesseur is Willem Rochusz. Lems visser wonende aldaar gepasseerd voor schepenen van
Hoogvliet op 30-11-1616, voor 84 gld in gereed geld ontvangen.
145. 18-12-1668. Poulus Jacobsz. bouman wonende binnen dezer stede schuldig aan Johan Veen
notaris en gezworen klerk ter secretarie dezer stede een losrente van 13 gld 10 st per jr (hoofdsom
300 gld) tegen een rente van 4 1/2% per jr met aflossingen van 100 gld per jr. Waarborg een huis
en erf gelegen bij de Vlaardingerpoort, belend N Arie Hendricksz. de Gilde en Z Soetgen Jorisdr.,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
146. 15-12-1668. Joris Keijser raad en vroedschap en regent van het St Jacobs Gasthuis binnen
dezer stede en vervangende zijn confraters in het zelfde huis als bij de heren van de wet
geauthoriseerd tot de verkoop van een huis en erf van Crijntgen Leendertsdr. weduwe (van Joost
Willemsz van Dijck) wordende gealimenteerd en onderhouden in voormeld huis verkoopt
Tieleman Jacobsz. een huis en erf van de voorsz. Crijntgen Leendertsdr. gelegen aan de westzijde
van de vaart in het Broersvelt, belend N Pieter Scheurkogel en Z Job Borselaer, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 02-12-1656,
voor 74 gld in gereed geld ontvangen.
147. 15-12-1668. Abraham van den Velde notaris te Delft als lasthebber van Theodorus Valensis
med. dr raad en vroedschap van Delft zoon en mede erfgenaam van Margrita van Clootwijck die
weduwe was van Jacobus Valensis en bij scheiding en deling voor schepenen van Delft op 12-121668 het recht verkregen hebbende tot na te melden huis en erf verkopen Hendrik de Man notaris
en procureur alhier een huis en erf met schuur gelegen over de Haven in het West Nieuwlant,
belend Z Pieter van Cleeff en N de kinderen van Jannetgen Jansdr., strekkende voor van de straat
tot achter aan zekere waterlozing van de voorsz. kinderen, alles volgens de oude waarbrieven van
05-05-1635, 30-11-1637, 08-11-1649 en 08-05-1655, belast met 2 gld 3 st 14 p per jr tbv de Kerk
dezer stede, losbaar met 44 gld, voor 1300 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
148. 22-12-1668. Hendrick Pietersz. wonende Rotterdam verkoopt Dirck Pietersz. capitein een
huis en erf gelegen op de Haven, belend N Bartel Jacobsz. metselaar en Z Matthijs Laurentsz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede veste of walle voor 600 gld in gereed geld
ontvangen.
148v. 22-12-1668. Christoffel Orningh wonende op het Liet in Bergen in Noorwegen schuldig
aan Hester van Rhee weduwe van Vranck van Dorp wonende in het Waepen van Holland alhier
174 gld 17 st over verteerde kosten zo door de comparant, zijn huisvrouw alsmede door ‘s-heren
dienaars te haren huize verteerd en op heden afgerekend, nog aan Anthonie Oosterbaen baljuw en
schout dezer stede 110 gld 8 st en aan deszelfs dienaren Pieter Joostenz. en Jeremias van
Wassenhoven gelijke 110 gld 8 st terzake van hun salaris voor hem comparant in het arrest van 5
november tot heden toe, nog aan Pieter Joostenz. 6 gld en aan Jeremias 40 gld 16 st over vertering
buiten de voorsz. herberg als haarzelver kosten gedaan aan Mr Elias Miller advocaat voor het Hof
van Holland wegens verdiend salaris en verstrekte penningen 60 gld en Maerten Couwenhoven
notaris 84 gld wegens verdiend salaris tezamen 586 gld 9 st.
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149v. 31-12-1668. Hendrick Corstiaensz. wonende Rotterdam en Jan Janszn. Braem de jonge als
borgen voor Jan Janszn. Braem den ouden pachter binnen dezer stede voor de voldoening van
stadspacht voor de termijn ingaande 01-01-1669.
149v. 31-12-1668. Dr Jacobus van Noorden en Casparus Remoff beiden wonende binnen dezer
stede borgen voor Nicolaes Spanbroeck voor de voldoening van zodanige pachten of stedelijke
accijnsen als Spanbroeck op heden voor de verpachting van stadswege ingaande 01-01-1669 zal
komen te pachten.
150v. 14-01-1669. Joost Barentsz. van der Stoll kleermaker en Joost van der Post beiden wonende
binnen deser stede als executeurs en voogden over het testament van Cornelis de Graeff verkopen
Hubrecht van Rhee reizend bode een huis en erf gelegen op de Haven, belend N Pieter Bomaert
koperslager en Z Jan Jacobsz. van der Meer, strekkende voor van de straat tot achter met een erfje
aan het kookhuis van de voorsz. van Bomaert, voor 350 gld in gereed geld ontvangen.
151v. 04-02-1669. Jan Dominicusz. Westerdoel sergeant van de burgerij alhier verkoopt Claes
Steur schipper een huis en erf gelegen in de Walvisstraat, belend O Isaack Hissingh raad en
schepen dezer stede en W dezer stede bansloot, strekkende voor van de straat tot achter aan het
erf van kapitein Jacob van Boshuijsen, alles volgens de oude waarbrief van 04-08-1668, voor 280
gld in gereed geld ontvangen.
152. 11-02-1669. Neeltgen Gerritsdr. weduwe Jacob Kellenaer in zijn leven vleeshouwer binnen
dezer stede verkoopt Sebastiaen Pesser van Velsen en dat tbv zijn zonen Johan en Hendrick
Pesser geprocureerd bij Maria Sempels een jaarlijkse losrente van 8 gld per jr (hoofdsom 200
gld). Waarborg 3 huizen en erven, het ene op de Nieuwstraat, belend N Cornelis Pot zeevarende
man en Z Willeboort van Nederveen gehuwd met de weduwe van Adriaen van der Does,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Nederveen en de 2 andere
huisjes nevens de Kerk dezer stede, belend O de voorsz. Nederveen en W de gemelde Cornelis
Pot, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Nederveen.
153. 18-02-1669. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap dezer stede voor hem zelve en
vervangende Mr Cornelis Pelt advocaat wonende Rotterdam als gestelde executeurs over het
testament van Lijsbeth Jacobsdr. van Keuvel weduwe Aert Stevensz. Berchoen verkopen Mr
Willem Canter twee huizen en erven annex den andere gelegen in de Boterstraat beneden de
Kruisstraat, belend ZO Pleuntgen Panser en NO Ariaentgen van Gelder, strekkende het grote huis
voor van de straat tot achter aan uitkomende in ‘s-heren steeg en het andere aan het voorsz. grote
huis, voor 1100 gld in gereed geld ontvangen.
154. 18-02-1669. Anthonie Overschie soldaat onder de Compagnie van majoor capitein Bisschop
in garnizoen te Rotterdam verklaart de koop van de beide voorsz. huizen met de voorn. Canter
originelijk aangegaan te hebben aangegeven en na gedane communicatie aan de executeurs van de
vorenstaande gift gesteld en haar verzocht approbatie.
154. 23-02-1669. Cornelis Coij koopman wonende Amsterdam broer en mede-erfgenaam van
Joris Coij schepen dezer stede als vervangende de verdere mede-erfgenamen van voorn Joris Coij
verkoopt aan Aert Pietersz Moll zekere tuin gelegen omtrent de Noordmolen, belend N de tuin
van Jan Pietersz. en W Jan Janszn. Broer, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 03-11-1659, welke is een gemene brief met een
huis aan de Gooistraat, belast met de helft van 16 st 13 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 265
gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
155. 23-02-1669. De voorsz. Coij handelend als gemeld verkoopt Willem Poort de helft van een
huis en erf daarvan de koper de wederhelft toekomt gelegen in de Gooistraat op de hoek van
Jacob Rochussteeg, belend N Johannes Asseling en Z de voorsz. ‘s-heren steeg, alles volgens de
oude waarbrief van 07-05-1667, belast in zijn geheel met 41 st 8 p tbv onbekend, voor 200 gld te
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betalen mei 1669.
156. 02-03-1669. Michiel van Dijck gewezene herbergier dezer stede verkoopt Maerten Jansz.
van der Hidde een huis en erf met plaats en stalling annex den andere gelegen bij de
Vlaardingerpoort en achter uiitkomende op de Haven, belend O Joris Jacobsz. van der Valck en
W dezer stede erve, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, alles volgens de
oude waarbrieven, de ene van 12-06-1655 en de andere van 19-03-1667, voor 1900 gld, waarvan
500 gld gereed en 1400 gld op hypotheek te betalen mei 1669. Kanttekening 22-05-1669. Maerten
Jansz. van der Hidde vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
156v. 09-03-1669. Gerrit Pietersz. Hartogh zoon en mede erfgenaam van Trijntgen Jacobsdr. (en
Pieter Ariensz) vervangende de verdere erfgenamen verkoopt Wouter Hubrechtsz. (Block)
wonende en vermits diens absentie aan Neeltgen Jacobsdr. zijn vrouw die de gift is ontvangende
van een huis en erf gelegen op de afrol van de Broersvelt, belend Z Jacob Pietersz. Kuijckhoven
bakker en N Maertgen Fransdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz.
Maertgen Fransdr., alles volgens de oude waarbrief van 10-04-1638, voor 300 gld in gereed geld
ontvangen.
157. 09-03-1669. Jan Cornelisz. Ammoreus verkoopt Theunis Adriaensz. Snoeijer huurder van
dezer stede steenplaats een ledig erf gelegen aan de Vranckenlandsestraat, belend O het huis van
Joost Joostenz. en W de erfgenamen van Jan Loopuijt, strekkende voor van de straat tot achter
aan de boomgaard van Jan Ariensz., voor 6 gld.
158. 01-04-1669. Cornelis Jacobsz. den Apt boekverkoper te Rotterdam heeft heden van de
burgemeesters te Rotterdam voor rekening van Jannetgen N. Bruijnoogen ontvangen 800 gld om
daarvoor te leveren aan Jacomi et Gio Moijlijves kooplieden tot Livorne een wisselbrief van 300
pesos om door hen gebruikt te worden tot vrijmaken en lossing van Leendert Gerritsz.
Bruijnoogen zoon van de voorsz. Jannetgen Bruijnoogen tegenwoordig in slavernij tot Algiers in
Barbarin. Als Leendert Gerritsz. verlost is zo betalen de burgemeesters aan den Apt de voorsz.
500 gld.
159. 01-04-1669. David Hendricksz. Hartintvelt wonende binnen dezer stede gehuwd geweest
met Annetgen Leendertsdr. die weduwe was van Gijsbrecht Pietersz. (WK 1616 blz. 206v)
verkoopt Pieter Janszn. Baen stierman een huis en erf met 2 spinbanen daarachter gelegen in de
Zijlstraat, belend Z Pieter Rochusz. en N Jacob Jorisz., strekkende voor van de straat tot achter
aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 01-04-1651, voor 850 gld, waarvan
650 gld te betalen op paasavond 1669 aan de vaders en regenten van het Oude Manhuis en 200
gld door middel van een rentebrief heden te passeren tbv Symon Cornelisz. van Santen.
159v. 01-04-1669. Pieter Janszn. Baen schuldig aan Symon Cornelisz. van Santen een jaarlijkse
losrente van 8 gld (hoofdsom 200 gld) met waarborg het voorsz. huis en erf, doch mocht hij dat
huis binnen 4 jaar verkopen, dan moet hij de schuld in een som aflossen.
160v. 19-04-1669. De voorsz. Pieter Janszn. Baen schuldig aan Maria Beijs weduwe van Hugo
van Bleijswijck gewezen burgemeester dezer stede een losrente van 16 gld per jr (hoofdsom 400
gld) met waarborg het voorsz. huis en erf met de spinbanen.
161v. 27-04-1669. Pieter van Cleeff regerend burgemeester dezer stede als testamentaire voogd
over de nagelaten kindskinderen van Sara Willemsdr. die gehuwd is gewest met Arent Bont
vervangende verdere kinderen en erfgenamen van Sara Willemsdr. verkoopt Leendert Cornelisz.
Weuijster zeevarende man een huis en erf gelegen in de Boterstraat omtrent de Overschiese poort,
belend O Cathalina Fransdr. en W Commertgen Pietersdr., strekkende voor van de straat tot
achter aan het erf van Frans van Leent, alles volgens de oude waarbrief van 19-02-1667, voor 180
gld in gereed geld ontvangen.
162. 27-04-1669. Leendert Cornelisz. Weuijster schuldig aan Catarina Fransdr. een jaarlijkse
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losrente van 5 gld (hoofdsom 100 gld.) Waarborg het huis en erf hiervoor genoemd. Afgelost 2111-1693.
163. 27-04-1669. De voorsz. Weuijster schuldig aan Sara Ariensdr. gehuwd met Cornelis N. een
jaarlijkse losrente van 5 gld (hoofdsom 100 gld). Waarborg hetzelfde huis. Kanttekening 21-111693:Jannetgen van Dijck nicht van Trijntgen Gerritsdr. weduwe van Maerten Rase aan wie de
nevenstaande losrente is getransporteerd, verklaart dat haar meui van de hoofdsom en rente is
voldaan.
163v. 27-04-1669. Cornelis Coij koopman wonende ‘s-Gravenhage broer en mede-erfgenaam van
Joris Coij in zijn leven schepen dezer stede, zo voor hem zelve als vervangende zijn medeerfgenamen verkoopt Cornelia Wiljamson weduwe Willem Brasser een huis en erf gelegen in de
Gooistraat, belend N de weduwe van Dr Jacobus Niesenius en Z de gewezen brouwerij van de
Winthont, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Hugo van Rijck advocaat,
alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van 03-11-1663, voor 400 gld in gereed
geld ontvangen.
164v. 27-04-1669. Arie Cornelisz. Maes wonende in het Oude Manhuis als gehuwd geweest
zijnde met Ariaentgen Cornelisdr. die een dochter was van Cornelis Jacobsz. ‘t Vroetwijff
verkoopt Cornelis Cool de ene helft van het navolgende huis en erf daarvan de koper de andere
helft toekomt als enige zoon en mede-erfgenaam van Ariaentgen Cornelisdr. die gehuwd is
geweest met Cornelis Evertsz., liggende het huis aan de Lange Achterweg, belend N de verkoper
en koper en Z het St Jacobs Gasthuis, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq,
uitkomende met een vrije eigen gang tot achter in de voorsz. Gasthuissteeg, alles volgens de oude
waarbrief van 18-02-1651, voor 137 gld in gereed geld ontvangen.
165. 27-04-1669. De voorsz. Arie Maes verkoopt dezelfde Cool de helft van een ander huis en erf
gelegen naast het voormelde huis en erf daarin koper de wederhelft toekomt, belend Z de koper
alleen en N Engebrecht Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq, voorts
uitkomende met een gang in de Gasthuissteeg, alles volgens de oude waarbrief van 09-05-1609 en
zeker contract gepasseerd voor schepenen alhier op 15-11-1581, voor 200 gld in gereed geld
ontvangen.
166. 27-04-1669. De voorsz. Cool mr kuiper schuldig aan Nicolaes Jonas oud burgemeester dezer
stede een jaarlijkse losrente van 16 gld (hoofdsom 400 gld) met waarborg de 2 voorz. gekochte
huizen en erven. Kanttekening 08-05-1677 Cornelis Cool vertoont de originele rentebrief die
afgelost is.
166v. 27-04-1669. Cornelis Giele gehuwd met Emmetgen Danielsdr. en Robbrecht Web gehuwd
met Grietgen Danielsdr. kinderen en erfgenamen van Daniel Gillisz. vervangende de verdere
kinderen en erfgenamen van Daniel Gillisz. verkopen Joris Hendricksz. en Johan Veen gezworen
klerk ter secretarie vermits de absentie van de koper neemt Johan Veen degift aan van een huis en
erf gelegen op de Verbrande Erven, belend O Dirck Hugenzn. en W Willem Maertensz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 350 gld in gereed geld
ontvangen.
167v. 27-04-1669. Hillegond Dircksdr. weduwe Gillis Pietersz. van der Heijde wonende binnen
dezer stede verkoopt Abel Kluppelholt een huis en erf waarin begrepen zeker erf, gekocht door de
voorn. Van der Heijde volgens de waarbrief van 10-09-1650 gelegen aan de Gooistraat, N Jan
Woutersz. en Z de verkoopster, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq, alles
volgens de oude waarbrief van 03-03-1657, voor 450 gld in gereed geld ontvangen.
168. 27-04-1669. Cornelis van der Gaegh regerend burgemeester van Woerden verkoopt Neeltgen
Cornelisdr. Vasse weduwe een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend N Arent
Pouwelsz. en Z Cornelis Claesz. timmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
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bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 06-05-1651, voor 450 gld in gereed geld ontvangen.
168v. 22-04-1669. Barbara Andriesdr. tevoren gehuwd geweest met Arien Eliasz. en nu gehuwd
met Jan van Hijn chirurgijn te Maassluis verkoopt Claes Willemsz. van Katwijk op Zee en
vermits diens absentie aan zijn vrouw Annetgen Cornelisdr. die de gift is aannemende van een
huis en erf gelegen in de Breestraat, belend Z de weduwe van Hendrick Eeuwoutsz. en N
Engebrecht Fransz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, alles volgens de
oude waarbrief van 23-04-1661, belast met een rentebrief van 200 gld tbv IJsbrant Willemsz. van
Rhijt, voor 50 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
169v. 29-04-1669. Cornelis Segersz. zeevarende man verkoopt Gerbrandt Wijckerhelt raad en
vroed schap mitsgaders regerend schepen een spinbaan gelegen naast de grove lijnbaan van
Nelletgen Leendertsdr., belend O ‘s-heren bansloot en W de voorsz. Nelletgen Leendertsdr.,
strekkende voor van de blauwe poort af tot achter aan zekere sleehuis hetwelk nu met de eerste bij
de verkoper zal worden gesteld zo naar het huis van Nelletgen en dat achter hetzelve een
bekwame doorgang zal blijven, alles volgens de oude waarbrief van 03-04-1660, voor 515 gld in
gereed geld ontvangen.
170. 04-05-1669. Hubrecht van der Vecht raad en vroedschap dezer stede als ontvanger van de
verponding verkoopt met advies van de burgemeesters aan Tielman Jacobsz. metselaar het huis
van Jan Trommel za. gelegen aan de westzijde van de vaart in ‘t Broersvelt, belend N Jan
Fockendijck en Z de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 60
gld in gereed geld ontvangen.
171. 04-05-1669. De heer van der Vecht voornoemd handelend als gemeld verkoopt Jacob Niesen
het huis en erf van capitein Robberson gelegen in de West Molenstraat, belend W Wijnant van
Bree en O juffr. van der Goes, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, voor 150
gld in gereed geld ontvangen.
171v. 04-05-1669. Abraham Pietersz. gewezen stadstimmerman verkoopt Cornelis Maerlandt
raad en regerend schepen dezer stede een huis en erf gelegen aan het Kerkhof, belend O de koper
en W de erfgenamen van Cathalijntgen Joostendr., strekkende voor van de straat tot achter aan
een gemene gang, daar door dit huis en de tuin van de koper tezamen een doorgang hebben, voor
200 gld waarvan 50 gld gereed en 150 gld op hypotheek, te betalen in termijnen van 50 gld per jr.
172v. 04-05-1669. Pieter van Cleeff oud burgemeester verkoopt Joris Ouwater een huis en erf
gelegen in de Gooistraat, belend N de kinderen en erfgenamen van Lubbert Wolphertsz. van
Vollenhove en Z Jan Hugensz. kleermaker, strekkende voor van de straat tot achter aan
uitkomende op de Lange Achterweg, alles volgens de oude waarbrief van 12-08-1662, belast met
37 st 8 p per jr, daarvan 20 st tbv het weeshuis dezer stede en 17 st 8 p tbv de Kerk alhier, voor
450 gld in gereed geld ontvangen.
173. 04-05-1669. Anna van Beurderen weduwe en boedelhoudster van N.N. Poelgeest in leven
predikant te ‘s-Gravendeel als bij kaveling jegens de kinderen en kleinkinderen van Wijnandt
Gillisz. van der Eyck het navermelde huis en erf te beurt gevallen verkoopt Hubert Gerritsz.
Keyser een huis en erf gelegen op de Cruijsstraat, belend N de Lombertsteeg en Z de kinderen en
erfgenamen van Jan Anthonisz. schoenmaker, strekkende voor van de straat tot achter aan het
huis van Dr Jacobus van Noorden, voor 1300 gld in gereed geld ontvangen.
173v. 04-05-1669. Hendrickgen Jansdr. weduwe van Cornelis Droogh en dochter van Jan
Cornelisz. ‘s-Gravenhage en Annetgen Wijnandtsdr. en vervangende haar zuster Aefgen ‘sGravenhage als bij deling het na te melden huis en erf te beurt gevallen verkoopt Poulus
Cornelisz. een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend W Frans Jacobsz. en O de weduwe van
Gillis van der Eijck, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere sloot, voor 250 gld,
waarvan 100 gld gereed en 150 gld op hypotheek tegen een rente van 4% per jr.
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175. 04-05-1669. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en regerend schepen dezer stede en
vervangende Jacob Bollaert notaris alhier verkoopt Jacob Papenhuijse schoenmaker een huis en
erf gelegen op de Markt, belend N de weduwe van Cornelis Woutersz. van der Spaen en Z Pieter
van der Plaets mr chirurgijn, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Betgen
Salomonsdr., alles volgens de oude waarbrief van 25-05-1658, belast met een rentebrief van 300
gld tegen 4% per jr, die de weduwe van Gillis van der Eijck daarop sprekende heeft, voor 250 gld
boven de belasting, te betalen 150 gld gereed en 100 gld op hypotheek tegen 4% per jr te lossen
met 50 gld per jr. Kanttekening 02-03-1671. Jacob Papenhuijse vertoont de originele rentebrief
die afgelost is.
176. 04-05-1669. Dirck Cornelisz. van Luchtigheijt wonende binnen dezer stede schuldig
Trijntgen Gerritsdr. Oosterhuijs lest weduwe van Maerten Raese een jaarlijkse rente van 20 gld
(hoofdsom 500 gld). Waarborg een huis en erf gelegen in de Boterstraat omtrent de Overschiese
poort, belend O Theuntgen Pietersdr. weduwe en W de weduwe van Jan Kimming, strekkende
voor van de straat tot achter aan de Schie. Kanttekening 25-08-1703. Maria Cornelisdr. van
Luchtigheijt vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
176v. 04-05-1669. Aechgen Joostendr. bejaarde vrijster wonende als binnenmoeder in het
Proveniershuis dezer stede verkoopt Sebastiaen Pesser van Velsen een huisje en erf gelegen aan
het Kerkhof , belend O zekere gemene gang en W Cornelis Maerlandt, strekkende voor van de
straat tot achter aan het erf van de voorsz. Cornelis Maerlandt voor 80 gld te lossen met 10 gld per
jr.
177v. 04-05-1669. Maertgen Lambrechtsdr. weduwe Jacob Bernouw wonende binnen dezer stede
verkoopt Aldert de Swart zilversmid een huis en erf met een klein huisje daarachter gelegen
beneden de Cruijsstraat in de Boterstraat op de hoek van de Deelsteeg, belend N dezelfde steeg en
Z Adriaen van den Eelaert, strtekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe
van Willem Janszn. Rotteveen, uitkomende achter in de voorsz. steeg, alles volgens de oude
waarbrief van 15-05-1662, belast met een rentebrief van 425 gld tbv de Regenten van het St
Jacobs Gasthuis, voor 425 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
178v. 04-05-1669. Aeltgen Meesdr. weduwe Abraham Willemsz. (van Pelt) verkoopt de
gezamenlijke weeskinderen van Jacob Bernouw en Maertgen Lambrechtsdr. waarvoor in deze de
gifte is ontvangende Jan Backer grootschipper, Willem Poort en Cornelis Boodt tezamen voogden
over de voorsz. weeskinderen een huis en erf gelegen in de Coninghstraat, belend O Jan
Dominicusz. Westerdoel en W Maertgen Claesdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de
Doelsloot, alles volgens de oude waarbrief van 05-06-1660, belast met 3 st per jr tbv de
erfgenamen Pieter Jonas, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
179v. 04-05-1669. Cornelis van Gesel klerk ter secretarie als lasthebber van Margrita van Gesel
zijn meui verkoopt Jan Jansz. Braem de Jonge een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Johan
Hodenpijl regerend burgemeester en W ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter
aan de Haven, alles volgens de oude waarbrief van 27-10-1646, voor 650 gld in gereed geld
ontvangen.
180. 04-05-1669. De voorsz. Braem schuldig aan Johan Willemsz. de Wijs oud burgemeester
dezer stede een losrente van 16 gld per jr (hoofdsom 400 gld) te lossen met 50 gld per jr.
Waarborg het voorgaande huis en erf.
181. 04-05-1669. Maertgen Ariensdr. (Heerman) weduwe Bartel Jacobsz. Treurniet wonende
binnen dezer stede voor de ene helft en Hester van Rhee weduwe Vranck Hubrechtsz. van Dorp,
Pieter de Ruyserte koopman wonende Rotterdam gehuwd met Cornelia van Rhee voor haar zelve
en als procuratie hebbende van Elisabeth van Rhee voor de andere helft verkopen Jan
Dominicusz. Westerdoel een huis en erf aan de Gooistraat belend N de kinderen en erfgenamen
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van Lambrecht Harmensz. ten Hooff en Z de weduwe van Dr Christiaen van Persijn, strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis of erf van de kinderen en erfgenamen van Vroutgen
Jacobsdr., alles volgens de oude waarbrief van 11-01-1631, voor 415 gld in gereed geld
ontvangen.
182. 04-05-1669. Dezelfden verkopen de voorsz. Jan Dominicusz. voorsz. een erf zijnde geweest
een kalkhok gelegen aan de Gooistraat, belend N de kinderen en erfgenamen van Jeremias van
Vliet en Z de weduwe van Jan de Vinck, strekkende voor van de straat tot achter uitkomende aan
de afrol aan de Lange Achterweg, alles volgens de oude waarbrief van 22-09-1634, voor 45 gld in
gereed geld ontvangen.
182v. 04-05-1669. Hester van Rhee wonende binnen dezer stede, Pieter Ruijserte koopman
wonende Rotterdam gehuwd met Cornelia van Rhee zo voor haar zelve en als lasthebber van
Elisabeth van Rhee, enige en universele erfgenamen van Bartel Jacobsz. Treurniet verkopen
Maertgen Ariensdr. weduwe van de voorsz. Bartel Jacobsz. de helft van een huis en erf met een
loods daarvan koopster de wederhelft toekomt gelegen op de Haven, belend N Maerten
Couwenhoven secretaris van de weeskamer en Z Dirck Pietersz. capiteijn, strekkende voorts van
de straat tot achter aan dezer stede veste of walle, voor 145 gld in gereed geld ontvangen.
183. 04-05-1669. De voorsz. erfgenamen verkopen de voorsz. Maertgen Ariensdr. de helft in
zekere tuin en huis met een tuinhuisje en erf gelegen aan het Kerkhof, belend N de stadsschool en
Z het huis dezer stad, strekkende voor van de straat tot achter aan het bagijnhof, alles volgens de
oude waarbrief van 24-04-1649, voor 295 gld.
184v. 04-05-1669. De voorsz. erfgenamen verkopen Maertgen Ariensdr. voorsz. de helft van een
huis daarvan de koopster de andere helft toebehoort, gelegen aan de afrol op de Lange Achterweg,
belend N Magdaleentgen Doome weduwe en Z Aeltgen Goyertsdr. weduwe, strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 11-10-1631, voor
255 gld in gereed geld ontvangen.
185. 04-05-1669. Cornelis Jansz. van Ongel (mz. Onsel) zeevarende man verkoopt Gerrit
Gerritsz. Hulsthorst wonende binnen dezer stede een huis en erf gelegen aan de Teerstooff, van
ouds genaamd de Dieffhoeck, belend O Jan Hartog en W Jan Govertsz. Paridaens weduwe,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Cornelis Symonsz., alles volgens de oude
waarbrief van 03-05-1666, belast met 7 st 8 p per jr tbv de stad Schiedam, voor 400 gld boven de
belasting in gereed geld ontvangen.
185v. 04-05-1669. De voorsz. Gerrit Gerritsz. Hulsthorst schuldig aan Johan van der Burg raad en
vroedschap dezer stede een losrente van 12 gld per jr (hoofdsom 300 gld). Waarborg het hiervoor
gekochte huis en erf.
186v. 04-05-1669. Aechgen Lourisdr. weduwe Pieter Leendertsz. Visscher wonende Overmaas op
de Heijde verkoopt Lijsbeth Jansdr. weduwe Engel Bastiaensz. een huis en erf gelegen op ‘t
Hooft, belend N Theunis Pietersz. en Z Cornelis Arienszn. metselaar, strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 23-08-1659, voor 400
gld in gereed geld ontvangen.
187. 04-05-1669. Harmen Wijbelaer brouwersknecht wonende binnen dezer stede schuldig aan
Johannes Willemsz. de Wijs een jaarlijkse losrente van 8 gld (hoofdsom 200 gld) af te lossen met
50 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Haven omtrent de groene brugge, belend O
Dirck Goossensz. en W Jan Jacobsz. van Hoorn, strekkende voor van de straat tot achter aan het
huis van Jacob Fockendijck burgemeester dezer stede.
188v. 07-05-1669. Poulus Moens weduwnaar en erfgenaam van Jacobmijna van Hendrecht
verkoopt Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer 10 netten scheeps in de haringboot
genaamd de Vrede daar stierman op is Jan Janszn. Cromvinger met al zijn rondhout, staand en
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lopend want etc., voor 462 gld 18 st.
189. 10-05-1669. Maria Henderson wonende ‘s-Gravenhage weduwe van Dirck Duval in zijn
leven mr chirurgijn wonende Vlaardingen schuldig Christina Groenewegen bejaarde dochter een
losrente van 20 gld per jr (hoofdsom 200 gld). Waarborg een huis en erf gelegen aan de oostzijde
van de Gooistraat, belend N Engeltgen Willemsdr. weduwe en Z voor Cornelis Symonsz. en
achter Cornelis Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Cornelis
Willemsz.
190. 11-05-1669. Nicolaas Jonas oud burgemeester dezer stede verkoopt Alewijn Gijsen
koopman wonende alhier zekere haringplaats gelegen aan de westzijde van de Haven, belend N
Adriaen van der Meijde en Z de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede
veste of walle, voor 819 gld in gereed geld ontvangen.
190v. 11-05-1669. Mathijs Cool gerechtsbode dezer stede als impetrant van executie uit kracht
van zeker vonnis geobtineerd bij Mr Johan Walbeecq advocaat tlv Hendrick Barentsz. Oosthoff
van 18-08-1668 verkoopt uit kracht van voormeld vonnis ten overstaan van schepenen in het
openbaar het huis van de voorsz. Hendrick Barentsz. gelegen aan de Markt, belend O ‘s-heren
straat en W Jan Pouwelsz. Boogaert, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
Bartholomeus Barentsz., alles volgens de oude waarbrief van 12-05-1646, belast met 7 st 12 p per
jr tbv de Kerk alhier. Koper Jan Janszn. Prins voor 510 gld welk bedrag geconfisceerd wordt ter
secretarie dezer stede.
191v. 11-05-1669. Ds Lucas Meijsterus predikant alhier als lasthebber van Geertruid Lourisdr.
van der Hoeve weduwe van Gillis van der Eijck burgemeester dezer stede verkoopt Pieter
Ariensz. van Kempen een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend W en O de verkoopster,
strekkende voor van de straat tot achter aan de woning of erf van Frans Jacobsz. van Rodenburg,
voor 300 gld, waarvan 75 gereed en 225 gld op hypotheek tegen 4% per jr met aflossingen van 25
gld per jr. Kanttekening 10-02-1685 Jacob Swanshoeck vertoont de originele rentebrief waar op
de rug staat: Pieter van der Poth als voogd over Elisabeth ‘s-Gravenhage onmondige dochter aan
wie deze brief is aangecaveld en te beurt gevallen tlv Pieter Ariensz. van Kempen heeft ontvangen
van Jacob Swanshoeck 51 gld 12 st 8 p zijnde hetgeen bij verkoop van het huis zuiver boven alle
lasten is overgebleven en ontslaat de hypotheek uit het verband op 05-02-1685.
192v. 11-05-1669. Willem Willemsz. (Decker) wonende binnen deser stede verkoopt Joost
Claesz. een huis en erf met dubbelde spinbaan gelegen in de Zijlstraat, belend O Joris en Claes
Cornerlisz. huizinge en W Arie Pietersz. zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter
aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 08-12-1618 (tnv Willem Claesz
Decker), voor 375 gld in gereed geld ontvangen.
193v. 11-05-1669. Joost Engebrechtsz. de Cloet zo voor hem zelve en vervangende zijn broer en
zwager allen kinderen van Engebrecht Joostenz. en Annetgen Ariensdr. verkoopt Jan Dominicusz.
van Westerdoel sergeant van de burgerij een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend N Aert
Pietersz. Moll en Z Willem Hesting, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de
voorsz. Moll, voor 80 gld in gereed geld ontvangen.
194. 11-05-1669. Adriaen Maen raad en vroedschap dezer stede verkoopt Leendert Thijsz. een
huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Sebastiaen Pesser van Velsen raad en regerend
schepen en W Annetgen Bancken, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
kapitein Jacob van Boshuijsen, alles volgens de oude waarbrief van 20-05-1651, belast met 7½ st
per jr tbv het weeshuis dezer stede, voor 550 gld in gereed geld ontvangen.
195. 11-05-1669. Cornelis Danielsz. wonende binnen dezser stede als lasthebber van Maertgen
Jacobsdr. weduwe Daniel Cornelisz. zijn moeder verkoopt Cornelis Jansz. een huis en erf gelegen
op het Hooft, belend N Arie Ariensz. en Z Cornelis Hugensz., strekkende voor van de straat tot
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achter aan de Vranckenlandse watering, alles volgens de oude waarbrief van 09-11-1641, belast
met 12½ st per jr staande op de stenen kade, voor 500 gld te betalen met 300 gld gereed geld en
200 gld in termijnen van 25 gld per jr te betalen uit zekere rente die verkopers voorkind jaarlijks
tegoed is hebbende en die bij de koper als alimenterende het voorsz. kind tot nu toe is
ontvangende alsmede een custingbrief van 200 gld. Kanttekening 03-05-1680 Betgen Cornelisdr.
vertoont de originele kwitantie van de ordinaris thesaurier Pieter van Cleeff dat de nevenstaande
rente is voldaan. Idem de voorsz. Betgen Cornelisdr. vertoont de originele rentebrief die afgelost
is.
196. 11-05-1669. Cornelis Jansz. schuldig aan Jan Pietersz. van der Helm wonende Rotterdam
een jaarlijkse losrente van 12 gld (hoofdsom 300 gld) tegen 4% met hypotheek op het hiervoor
gekochte huis en erf. Kanttekening 15-01-1680. Jan Pietersz. vertoont de originele rentebrief die
afgelost is.
196v. 11-05-1669. Jacob Niese wonende binnen dezer stede schuldig aan Joost Engebrechtsz. de
Cloet wonende Rotterdam een losrente van 5 gld per jr (hoofdsom 125 gld) tegen 4% per jr met
jaarlijkse aflossingen van 25 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de West Molenstraat,
belend W Wijnant Jan’sz. van Bree en O juffrouw van der Goes, strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot.
197v. 18-05-1669. Daniel van Boshuijsen apothecaris wonende binnen dezer stede verkoopt Arie
Jansz. Heckenhoeck een huis en erf genaamd de Boot gelegen op de Markt, belend NO de
weduwe van Gillis van der Eijck en ZO de kinderen en erfgenamen van Willem Welhoeck,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, alles volgens de oude waarbrief van 20-081667, belast met 1 gld 11 st 8 p. per jr tbv de Kerk dezer stede en 1 gld 13 st 8 p gesproten uit het
maken van de stenen kade liggende aan dit huis tbv dezer stede, voor 1125 gld boven de
belasting, waarvan 625 gld gereed en 500 gld op hypotheek tegen 4% per jr. Kanttekening 08-071675. Jan Jansz. Braem den ouden vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
198v. 18-05-1669. Mr Abraham van Cleeff als mondeling lasthebber van zijn vader Abraham van
Cleeff oud burgemeester en hoogheemraad van Schieland voor hem zelve en vervangende Gerrit
van Son verkoopt Gerrit Claesz. Wijckman een huis en erf gelegen in de Lange Achterweg,
belend N Jan Jansz. Verbrugge en Z het Convent van Leliendael, strekkende voor van de straat tot
achter aan het erf of tuin van de koper, alles volgens de oude waarbrief van 05-07-1651, voor 240
gld, waarvan 40 gld gereed en 200 gld op hypotheek tegen 4% per jr zolang als koper blijft leven
en zonder dat verkoper het kapitaal gedurende het leven van de koper mag opeisen.
199v. 18-05-1669. Pieter Fransz. van der Heijde schoenmaker wonende Rotterdam verkoopt
Adriaen van Harrewegen een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Hubrecht Jansz. van
der Velde en W Jan Pietersz. Stout, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, voor
550 gld.
200. 18-05-1669. Adriaen van Harrewegen wonende binnen dezer stede schuldig aan Annetgen
Jorisdr. zijn vrouw eerder gehuwd met Cornelis Jansz. van der Lee als aan haar behouden
hebbende haar goederen 300 gld wegens geleend geld en hem aanbetaald door Joris Jansz. vader
van Annetgen Jorisdr. met waarborg het gekochte huis en erf.
200v. 18-05-1669. Dezelfde schuldig aan Pieter Fransz. van der Heijde schoenmaker wonende
Rotterdam een jaarlijkse losrente van 6 gld (hoofdsom 150 gld) tegen 4% per jr, te lossen met 50
gld per jr. Waarborg het voors. gekochte huis en erf.
201v. 25-05-1669. Johannes Willemsz. de Wijs en Joris Keijser beiden raad en vroedschap
alsmede regent van het St Jacobs Gasthuis als alimenterende en aangenomen hebbende Maerten
Jansz. de Cloet om in hetzelve huis levenslang onderhouden te worden verkopen Joris Jansz.
Beijerman het huis en erf met een spinbaan daar ter zijde van de voorsz. Cloet gelegen aan de
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oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Cornelis Segertsz. en Z Johannes Gillisz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van
20-11-1638, voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
202. 25-05-1669. Harmen Willemsz. van der Burgh en David Hendricksz. Hartintvelt als
lasthebber van Leendert Harmensz. van der Burg verkopen aan Aert Pietersz. Moll een huis en erf
van Leendert Harmensz. gelegen op de Markt, belend O Johannes Londerseel en W Adriaen
Hoogmoed, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Londerseel, alles
volgens de oude waarbrief van 08-09-1663, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
202. 25-05-1669. Cornelis Ariensz. metselaar wonende Vlaerdingen verkoopt Job Janszn.
metselaar een huis en erf met een boomgaard daar achter gelegen op het Hooft , belend N Lijsbeth
Jansdr. weduwe en Z Pieter Ariensz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Vranckenlandse watering, voor 975 gld, waarvan 487 gld 10 st gereed en 487 gld 10 st op rente,
te betalen met 243 gld 15 st per jr.
203v. 27-05-1669. Arie Cornelisz. Maes wonende in het Oude Manhuis als gehuwd gehad
hebbende Ariaentgen Cornelisdr. voor de ene helft en Cornelis Cornelisz. Cool zoon en
erfgenaam van de voorsz. Ariaentgen Cornelisdr. die voor deze gehuwd is geweest met Cornelis
Evertsz. voor de andere helft en zulks tezamen voor het geheel verkopen Dirck van der Heijme
zeker huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend N de weduwe van Job Aldertsz. en Z
Jacob Rochusz. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeeck, alles
volgens de oude waarbrief van 06-11-1655, voor 90 gld in gereed geld ontvangen.
204. 27-05-1669. Cornelis Cornelisz. Marckenburgh bouwman wonende Kethelambacht voor
hem zelve en vervangende Jacob Marckenburgh, Pieter van der Hille gehuwd met Dieuwertgen
Marckenburg haar zuster verkoopt Jacob Jacobsz. van der Burg een huis en erf gelegen op de
Dam, belend O het huis van Vranck Joostenz. van Rhijt en W het huis van Jan Thijsz.
schoenmaker, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Vranck Joostenz., voor 150
gld in gereed geld ontvangen.
205. 27-05-1669. Aert van der Hoeve en Cornelis Gerritsz. van der Laen gewezen voogden van
vaderszijde over Gerrit Jacobsz. van der Laen mr chirurgijn wonende Moerkapelle zoon en mede
erfgenaam van Jacob van der Laen en Maertgen Pietersdr. verkopen Liedewij van der Laen
waarvoor in deze de gifte is ontvangende Sebastiaen Pesser van Velsen en Willem Leendertsz.
Bisschop kapitein van de burgerij tezamen voogden van moederszijde over de voorsz. Liedewij
van der Laen onmondige dochter van Jacob van der Laen en Maertgen Pietersdr. de helft van een
huis en erf gelegen aan het Marktveld daarvan de koopster de wederhelft toekomt, belend Z de
weduwe van Cornelis Nieupoort secretaris en rentmeester van Schieland en N kapitein Jacob van
Boshuijsen, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, alles volgens de oude waarbrief
van 17-07-1649, belast in zijn geheel met 6 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 600 gld boven
de belasting in gereed geld ontvangen.
206v. 27-05-1669. Cornelis Markenburg bouwman wonende Kethelambacht als lasthebber van
zijn broer Jacob Cornelisz. verkoopt Jacob Jacobsz. van der Burg een rentebrief van 200 gld tlv
Annetgen Theunisdr. weduwe tegen 5% zijnde van 05-03-1659 die de voorsz. Jacob Cornelisz.
Marckenburg voor dato dezes aan de voorsz. rentebrief gecompeteerd heeft aan en tbv Jacob
Jacobsz. van der Burg, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
206v. 01-06-1669. Dirck van der Heijme vendrig van het oranje vendel verkoopt Leendert Cooll
en vermits de uitlandigheid van de zelve aan zijn vrouw die de gift aan aannemende van een huis
en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend N de weduwe van Job Eldertsz. en Z Jacob
Rochusz. weduwe, strekkende voor van de straat tot achtger aan de Roosbeeck, alles volgens de
oude waarbrief van 25-05-1669 (mz 27-05-1669), voor 105 gld te betalen met 40 gld gereed en
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aflossingen van 15 gld per jr.
207v. 01-06-1669. Cornelis Maerlandt raad en vroedschap en regerend schepen als gesurrogeerd
ipv Lambert Gerritsz. Bijlo en Johan Veen notaris en gezworen klerk binnen dezer stede gestelde
curators over de geabandonneerde boedel van Bastiaen Bijlo verkopen de voorsz. Bijlo’s huis en
erf met looierij en touwerij aan Dirck van der Heijme, gelegen aan de oostzijde van de vaart in het
Broersvelt, belend N Jacob Cornelisz. en Z ‘s-heren bansloot, strekkende voor van de straat tot
achter aan de voorsz. sloot, alles volgens de oude waarbrief van 03-09-1650 mitsgaders van 1206-1655 en 12-05-1657, voor 820 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
208v. 01-06-1669. Capitein Jacob van Boshuijsen wonende alhier verkoopt Maria van Bleijswijck
een huis en erf gelegen op de Markt achter het Stadshuis, belend N Gillis van Castilië en Z
Sebastiaen Pesser van Velsen raad en regerend schepen, strekkende voor van de straat tot achter
aan het huis van de voorsz. van Velsen, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 20-08-1667, belast met 11 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 650 gld boven de
belasting, te betalen met 150 gld gereed en 500 gld op hypotheek tegen 4% rente per jr en
jaarlijkse aflossingen van 50 gld. Kanttekening 20-01-1698. Lucas van Houte in huwelijk gehad
hebbende Maria van Bleijswijck vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
209v. 08-06-1669. Jacob Jacobsz. van der Linde mr timmerman wonende alhier verkoopt Job
Pietersz. metselaar de helft van een huis en erf daarin de koper de rest is competerende gelegen in
het Bagijnhof, belend N Pieter Evertsz. en Z het stadshuis en erf, strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 30-07-1667, voor 80 gld in
gereed geld ontvangen.
210v. 08-06-1669. Joris Keijser raad en vroedschap en Johan Veen 1e klerk ter secretarie als bij
de heren van de wet gestelde curatoren over de boedel en goederen van Cornelis Claesz.
timmerman die gehuwd is geweest met Neeltgen Theunisdr. verkopen in het openbaar aan Jan
Dominicus Westerdoel des voorsz. Cornelis Claesz. huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg,
belend N Neeltgen Vasse en Z Theunis Pouwelsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 22-07-1645, voor 330 gld in gereed geld
ontvangen, te leveren bij willig decreet.
211. 08-06-1669. Dirck Pietersz. Capiteijn stierman wonende binnen dezer stede verkoopt Jacob
Sparenburg zeilmaker een huis en erf met vrije gang daar bezijden gelegen op de Haven bij de
Vismarkt, door welke gang de koper moet gedogen dat het water komende van het huis van Gerrit
Gerritsz. Calckman en het huis van Hubrecht Gerritsz. over of door de goot van de voorsz. gang
zal moeten passeren, belend N Gerrit Harmensz. blokmaker en Z de voorsz. Hubrecht Gerritsz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Hubrecht Gerritsz., voor 600 gld in gereed
geld ontvangen.
212. 08-06-1669. Leendert Jansz. (Cassenaer) zeevarende man wonende binnen dezer stede
gehuwd met Dirckgen Jeroensdr. dochter van Jeroen Ariensz. als het navolgende huis aanbedeeld
zijnde verkoopt Jan Dominicusz. Westerdoel sergeant van de burgerij een huis en erf gelegen in
de West Molenstraat, belend O de weduwe van Arie Willemsz. Borsselaer en W Maertgen Rutte,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf of tuin van de burgemeester de Wijs, alles
volgens de oude waarbrief van 11-04-1615. Voldaan door gift van een huis en erf gelegen aan de
Lange Achterweg de voorsz. Leendert Janszn. op heden opgedragen.
212v. 08-06-1669. De voorsz. Westerdoel verkoopt Leendert Jansz. het voorsz. huis en erf van
Cornelis Claesz., staande en belend als voren. Voldaan door gift van een huis en erf aan de West
Molenstraat op heden gedaan.
213. 24-06-1669. Anthony van Vollenhoven de jonge koopman alhier als last hebbende van
Rochus van Pomeren koopman te Rotterdam verkoopt Maria Beijs weduwe Hugo van Bleijswijck
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burgemeester van Schiedam en vermits haar absentie aan haar zoon Mr Adriaen van Bleijswijck
die de gift is aannemende van 1/32e part van 2 taanhuizen met de erve en tuin daarachter met 4
taanketels en alle gereedschappen, het ene gelegen op de Haven, belend N Taecke Jansz. en Z
Willeboordt van Nederveen, strekkende voor van de sloot tot achter aan het huis van Theunis
Corsz., het andere gelegen in de Vergroting dezer stede, belend N Hartogh Claesz. en Z Cornelis
Goutappel, beiden scheepstimmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan de Haven,
voor 203 gld door van Pomeren in gereed geld ontvangen.
214. 29-06-1669. Cornelis van Gesel klerk ter secretarie alhier als last hebber van Jacob Bollaert
notaris alhier verkoopt Jan Pietersz. Stout een huis en erf gelegen aan het Marktveld van ouds
genaamd het wapen van Dordrecht, belend N de erfgenamen van Cornelia Nieupoort en Z Aert
Weijmans oud schepen, strekkende voor van de straat tot achter op de Schie, alles volgens de
oude waarbrief van 17-05-1664, voor 840 gld door koper ter secretarie geconsigneerd, te leveren
bij willig decreet.
215. 29-06-1669. Laurens van der Wiel boekdrukker wonende alhier als last hebbende van Petrus
Angillius dr med. wonende Leiden verkoopt Sebastiaen Pesser van Velsen raad en schepen dezer
stede een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Robbert Jacobsz. Gordon en W
Dirck Maximiliaensz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles
volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van 05-05-1663, voor 500 gld, waarvan 150
gld gereed en de rest op hypotheek, af te lossen met 50 gld per jr.
215v. 29-06-1669. De voorsz. Van Velsen verkoopt Agatha van der Houve weduwe capitein
David Kinnemont wonende alhier het bovenstaande huis en erf belast met een custingbrief van
350 gld tbv Ds Petrus Angilius, voor 246 gld boven de belasting, in gereed geld ontvangen.
216. 29-06-1669. Mathijs Cornelisz. Roos zeevarende man wonende binnen dezer stede verkoopt
Thijs Hendricksz. Penningh en vermits diens absentie aan Dirck van der Heijme die de gift is
ontvangende van een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N
Marinus Vriesz. en Z Pieter Scheurkogel, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 07-05-1661, voor 320 gld in gereed geld ontvangen.
216v. 06-07-1669. Jan Pietersz. Stout schuldig aan Aert Weijmans oud schepen een losrente van
36 gld per jr (hoofdsom 900 gld) tegen 4% per jr af te lossen met 100 gld per jr. Waarborg een
huis en erf gelegen op de Markt, belend N de erfgenamen van Cornelia Nieupoort en Z de
renteheffer zelf, strekkende voor van de straat tot achter op de Schie.
217v. 08-07-1669. Clement Severijnsz. van Lamwich schuldig aan Joris Keijser raad en
vroedschap dezer stede een losrente van 4 gld 10 st per jr (hoofdsom 100 gld). Waarborg een huis
en erf gelegen in de Boterstraat aan de Beestenmarkt, belend W Jacob Jacobsz. timmerman en O
Gerrit Jorisz. Natschoe, strekkende voor van de straat tot achter aan het Oude Manhuis.
218v. 03-08-1669. Machtelt Theunisdr. weduwe Coen Aemen geassisteerd met haar zwager
Michiel (Jansz) Leenij verkoopt Cornelis Arentsz. van der Mij een huis en erf gelegen aan de
Gooistraat, belend N voor Lambrecht Gerritsz. Bijloo en achter Claes Meesz. en Z voor de
weduwe van Gillis van der Heijde en achter de kinderen en erfgenamen van Jan Dominicusz.,
strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, alles volgens de oude waarbrieven, de ene
van 21-06-1597 en de andere van 23-06-1636 alsmede twee contracten, het ene van 09-05-1605
en de andere van 07-01-1612 belast in zijn geheel met een opstal van 30 st per jr, te weten 15 st
tbv de Kerk en 15 st tbv het weeshuis beide dezer stede, voor 545 gld boven de belasting in
gereed geld ontvangen.
219. 03-08-1669. Lijsbeth Dircksdr. openbaar koopvrouw huisvrouw van Cornelis Zegersz.
zeevarende man verkoopt Cornelis Dircksz. en vermits diens absentie aan Maertgen Theunisdr.
zijn vrouw die de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in
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het Broersvelt, belend N de weduwe van Hendrick van der Heijme en Z Jan Jorisz. Beijerman,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 100 gld door verkoper in
gereed geld ontvangen.
219v. 08-08-1669. Mathijs Fabrycius bakker wonende binnen deze stede schuldig aan Claertgen
Leendertsdr. bejaarde ongehuwde dochter wonende alhier een losrente van 28 gld per jr
(hoofdsom 700 gld) met een rente van 4%. Waarborg een huis en erf gelegen op de Haven daarin
hij woont, belend N ‘s-heren straat genaamd West Molenstraat en Z Jan Backer strekkende voor
van de straat tot achter aan het werkhuis van Willem Bisschop kapitein van de burgerij.
Kanttekening 11-05-1681. Maerten Penningh als eigenaar van het hypotheek vertoont de originele
rentebrief die afgelost is.
220v. 10-08-1669. Samuel van Boshuijsen mr chirurgijn verkoopt kapitein Jacob van Boshuijsen
zijn broer 1/4e deel in het navolgende huis en erve, daarin de koper 3/4e delen toebehoort gelegen
op de Markt omtrent het stadshuis, belend O de kinderen van Willem Welhouck en W Liedewij
van der Laen, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, belast met 2 gld 19 st 10 p per
jr voor de stenen kade, voor 84 gld boven de belasting.
221. 10-08-1669. Lambrecht Willemsz. Bijlo wonende alhier verkoopt Marcus van Roocke
stoofmaker een huis en erf gelegen aan de Beestenmarkt in de Boterstraat, belend O Jan Claesz.
Doom en W Jan Prins, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, alles volgens de
oude waarbrief van 20-05-1662, belast met een rentebrief pro resto van 500 gld tegen 4% per jr
tbv de kinderen en erfgenamen van Machtelt Ariensdr., voor 325 gld boven de belasting in gereed
geld ontvangen. Kanttekening 27-07-1671 Marcus van Roocke vertoont de originele rentebrief die
afgelost is.
222. 10-08-1669. De voorsz. Lambrecht Bijloo verkoopt Mr Hugo van Rijck een ledig erf gelegen
op het pad bij de Noordmolen, belend Z Joris Broeck en N Pieter Coper hebbende een vrije
uitgang tot voor aan de straat, alles volgens de oude waarbrief van 02-07-1661, voor 25 gld in
gereed geld ontvangen.
222v. 12-08-1669. Frans Jacobsz. Rodenburch bouwman wonende binnen dezer stede schuldig
aan Arie Hendricksz. de Gilde gewezen grootschipper in Oost Indië een jaarlijkse losrente van 16
gld per jr (hoofdsom 400 gld) tegen 4% per jr. Waarborg een huizinge, woning en erf gelegen in
de Breestraat, belend O Andries Ramp en W de weduwe van Gillis van der Eijck, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
223. 24-08-1669. Maria Martijnsdr. Wensel weduwe wonende Delft geassisteerd met Jacob
Jacobsz. timmerman verkoopt Gerrit Jorisz. Natschoe een huis en erf gelegen in de Boterstraat,
belend O de kinderen van Machtelt Ariensdr. en W de erfgenamen van Arent Dircksz. Niese,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Mackeur, alles volgens de oude
waarbrief van 23-05-1655, voor 43 gld in gereed geld ontvangen.
223v. 31-08-1669. Catalijntgen Joostendr. van Gucht weduwe Pouwels Bongaert verkoopt
Johannes Rolingh bakker een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Raem, belend O
Willem Maertensz. gerechtsbode en W Cornelis Gillisz., strekkende voor van de straat tot achter
aan zekere sloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 09-04-1644, voor
300 gld in gereed geld ontvangen.
224v. 02-09-1669. Jan Pouwelsz. Bongaert wonende binnen dezer stede verkoopt Lintge
Theunisdr. weduwe Dirck Abrahamsz. van der Poth een huis en erf gelegen op het Marktveld van
ouds genaamd het Vliegende Hart, belend O Jan Prins en W Pieter Jansz. Muldert, strekkende
voor van de straat tot achter aan met een vrije uitgang responderende over de waag, alles volgens
de oude decreetbrief van 06-03-1655, belast met 28 st per jr, waarvan 21 st tbv het Gasthuis en 7
st tbv de Kerk beide, alsmede 2 rentebrieven de ene groot 300 gld tbv Mr Johan Walbeecq
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advocaat voor het Hof van Holland en de andere van 200 gld tbv Cornelis Knol mr chirurgijn.
Voldaan door overname van de belasting.
225. 04-09-1669. Catalintgen Joostendr. van Gucht weduwe van Pouwels Bongaert wonende
binnen dezer stede schuldig aan Johanna Pietersdr. Schooneman lest weduwe van Jan Symonsz.
Hoochwerff voor de ene helft en Joris Keijser en Cornelis Gerritsz. van Luchticheijt executeurs
over het testament van de voorsz. Hoochwerff voor de andere helft 1100 gld wegens cassering
van zekere obligatie gepasseerd voor notaris Dirck van der Mast alhier op 08-08-1663 groot 1100
gld tegen 4%. Waarborg een huis en erf gelegen in de Raem met alle gereedschappen van ketels,
bakken en andere goederen tot de branderij nering behorende, belend O Mathijs Wolff en W
Willem Maertensz. Schuijt, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren sloot.
226. 07-09-1669. Adriaen de Jongh klerk ter secretarie wonende Rotterdam als bij de heren van
de wet gestelde curator over de geabandonneerde boedel en goederen van Cornelis Jansz. van
Loenen die gehuwd is geweest met Maertgen Rutte beiden te Rotterdam voorsz. overleden
verkopen in het openbaar aan Johan Willemsz. de Wijs oud burgemeester dezer stede het huis en
erf van de voorsz. Maertgen Rutte gelegen in de Molenstraat, belend O Jan Doom en W Reijnier
van der Wolff, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. koper, alles
volgens de oude waarbrief van 12-05-1640, voor 195 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij
willig decreet.
227. 19-09-1669. Pieter Cornelisz. zeevarende man schuldig aan Jacob Cornelisz. (van der Hem)
een jaarlijkse losrente van 6 gld (hoofdsom 120 gld) tegen 5% per jr. Waarborg een huis en erf
gelegen aan de oostzijde van het Broersvelt, belend N ‘s-heren pad en Z Jan Dircksz., strekkende
voor van de straat tot de tuin van Hugo van der Linden mr chirurgijn. Kanttekening 06-05-1730.
Is vertoond de oude rentebrief door Grietje van der Linden, haar aanbedeeld uit de boedel van
haar vader Tieleman Jacobsz. (van der Linden) die een enige zoon was van Jacob Cornelisz.
227v. 21-09-1669. Sebastiaen Verwel wijnkoper wonende binnen dezer stede verkoopt Abraham
Heckenhouck wonende Kethel een huis en erf gelegen op de Dam op de hoek van de sluis, belend
O ‘s-herenstraat of de voorsz. sluis en W Izaack van der Test, strekkende voor van de straat tot
achter aan de gemene gang van dit huis, het huis van Test alsmede het huis van Abraham van
Cleeff, voor 2000 gld, die koper op heden ter secretarie in consignatie heeft betaald en tot
speldegeld 2 stukken goud ter waarde van 89 gld die de verkoper voor data dezes heeft
ontvangen, te leveren bij willig decreet.
228v. 19-10-1669. Lijsbeth Burgersdr. van den Velde wonende binnen dezer stede verkoopt Jan
Hendricksz. Bouman een huis en erf gelegen achter op de Haven, belend N Vranck Joostenz. van
Rhijt en Z Claes Ariensz. van Noort, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Van
Noort, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
229. 02-11-1669. Baerthout Cornelisz. van Es grutter wonende binnen dezer stede verkoopt Jan
Claesz. van Noortwijck een huis en erf met grutterij gelegen op de Schie aan de Coninghstraat,
belend O Gillis Jansz. de Vuijck en W zekere gemene gang of pad, strekkende voor van de straat
tot achter aan de Doelsloot, alsmede een paard met wagen en hooi, belast met een rentebrief pro
resto 600 gld tbv Joris Keijser raad en vroedschap dezer stede tegen 4% per jr, voor 800 gld
boven de belasting in gereed geld ontvangen.
230. 04-11-1669. Johan Veen voor hem zelve en vervangende Cornelis Maertensz. Breur
executeurs en voogden van de minderjarige erfgenamen van het testament van Neeltgen
Huijgendr. gewoond hebbende op het Hooft verkoopt de burgemeesters van Schiedam een huis en
erf met boomgaard gelegen op het Hooft voorsz. omtrent de Spuij aldaar, belend Z Jan Ariensz.
en N Pleun Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Jan Ariensz.
voorsz., voor 725 gld in gereed geld ontvangen.
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230v. 06-11-1669. Biatricxs Cornelisdr. gehuwd met Jan Dammasz. tegenwoordig in Oost-Indië
als mondelinge lasthebber van haar man als principaal en Neeltgen Wilemsdr. weduwe van
Gydion Jacobsz. van Nimwegen wonende Delft borg schuldig aan Maertgen Gerritsdr. weduwe
100 gld wegens geleend geld dat zij heeft genoten in haar hoogste nood tegen 4% per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen in het Bagijnhof, belend N en Z zekere huisjes toekomende
deze stad, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
231. 16-11-1669. Lijsbeth Claesdr, weduwe Willem Willemsz. verkoopt Annetgen Willemsdr.
een huis en erf gelegen aan de Laan omtrent de Korte Achterweg, belend O Arend Schoute en W
Claes Cornelisz. Duijck, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 80
gld door verkoopster in gereed geld ontvangen.
231v. 20-11-169. Pieter Janszn. van Gorcum wonende binnen dezer stede schuldig aan Aeltgen
Kievidt JD een losrente van 12 gld per jr (hoofdsom 300 gld) tegen 5% (sic). Waarborg een huis
en erf gelegen aan het Marktveld, belend O Lijntgen Theunisdr. weduwe en W Pieter Jacobsz. van
der Poth, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Machtelt Jansdr. weduwe.
Kanttekening 14-05-1675 Pieter van der Plaets mr chirurgijn vertoont de originele rentebrief die
afgelost is.
233v. 23-11-1669. Jan Cornelisz. Peeckstock gehuwd met Annetgen Jacobsdr en Gerrit Willemsz.
Vinck tezamen erfgenamen van Jannetgen Pietersdr. Vinck zo voor haar zelve en vervangende de
mede-erfgenamen van Jannetgen Vinck verkopen Frans Jorisz. Goijer een huis en erf gelegen in
de Gooistraat, belend N Alewijn Rochusz. van Berckel en Z de kinderen en erfgenamen van
Vroutgen Jacobsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Van Berckel, alles
volgens de oude waarbrief van 06-05-1617, voor 465 gld in gereed geld ontvangen.
234. 26-11-1669. Cornelis Overduijn wonende Maassluis verkoopt Maerten Cornelisz. van Tessel
zijn dubbelde damschuit laatst gevoerd door Wiggert Pietersz. de Jongh met al zijn toebehoren,
voor 1000 gld en 25 gld speldegeld voor de voorsz. Wiggers kinderen te betalen met 200 gld en
het speldegeld gereed en 800 gld op hypotheek tegen 4% per jr, af te lossen met 200 gld per jr en
dat te Maassluis.
235. 07-12-1669. Pieter van der Poth wonende binnen dezer stede als voogd over het weeskind
van Pieter Eeuwoutsz. (Doncker) en Annetgen Lourisdr. voor 1/3e en nog als last hebbende van
Daniel Robijn wonende Amsterdam gehuwd met Grietgen Pietersdr. Donckert dochter van Pieter
Eeuwoutsz. en Annetgen Lourisdr. voor 1/3e verkoopt Jan Ariensz. Vestenburg gehuwd met
Maertgen Pietersdr. dochter van Annetgen Lourisdr. de voorsz. 2/3e parten van een huis en erf
daarin de koper 1/3e toekomt gelegen op de Schie aan de Coninghstraat, belend O Gerrit Visch en
W Jan Dominicusz. Westerdoel, strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot, belast
met een rentebrief van 200 gld tbv Joris Keijser. Voldaan boven de belasting door overname van
een onderhandse obligatie van 100 gld die Annetgen Lourisdr. nevens de voorsz. voogden van de
kinderen en de meerderjarige dochter van de voorsz. Annetgen Lourisdr. als borgen hadden
gesteld tbv de voorsz. Keijser, en nog met 20 gld gereed door Poth als voogd van het weeskind
heeft ontvangen.
236. 07-12-1669. Reinier Roelandsz . gehuwd met Judick Stoffelsdr. dochter van Christoffel
Jansz. van Wever verkoopt Gerrit Gerritsz. een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven,
belend N ‘s-heren steeg en Z Pieter van der Plaets mr chirurgijn, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van de weduwe van de heer van der Heijme, alles volgens de oude waarbrief
van 04-06-1657, voor 105 gld in gereed geld ontvangen.
236v. 16-12-1669. Cornelis Willemsz. Boon zeevarende man wonende binnen dezer stede
schuldig aan Cornelis Galeijnsz. Keijser luitenant van de burgerij een losrente van 5 gld per jr
(hoofdsom 100 gld) tegen 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in het Cleyne Groenendal,
41

belend N Aeltgen Goijers weduwe en Z Annetgen Jansdr., strekkende voor van de straat tot achter
aan zekere gang uitkomende aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 12-02-1678. Cornelis Janszn.
Peeckstock vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
237v. 21-12-1669. Joris Keijser raad en vroedschap dezer stede verkoopt Abraham Theunisz. een
huis en erf gelegen in de Krepelstraat, belend N Dirck Sybrantsz. en Z Willem Willemsz. Marck,
strekkende voor van de straat tot achter aan de St Sebastiaens Doelen, alles volgens de oude
waarbrief van 16-05-1654, voor 175 gld met hypotheek op het gekochte tegen 5% per jr met
aflossingen van 25 gld per jr.
238. 20-12-1669. Jannetgen Gerritsdr. weduwe en boedelhoudster van Cornelis Corstiaenszn.
Groen wonende Delft schuldig aan Hillegont Dircksdr. weduwe Gillis van der Heijde een
jaarlijkse losrente van 8 gld (hoofdsom 200 gld) met een rente van 4% per jr. Waarborg een huis
en erf gelegen op de Dam, belend O Willem Juijst burgemeester van Schiedam en W Cornelis
Maerlant raad en schepen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Van Maerlant.
239. 24-12-1669. Hendrick de Bruijn wonende alhier schuldig aan Jan Ariensz. Westenburgh een
jaarlijkse losrente van 5 gld per jr (hoofdsom 112 gld 10 st). Waarborg een huis en erf gelegen in
de Coninghstraat, belend O Arie Maertensz. van Rosse en W de weduwe van Pieter Jansz.
metselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
240. 04-01-1670. Neeltgen Jansdr. weduwe Pieter Janszn. Cluijtboog wonende binnen dezer stede
verkoopt Willem Ariensz. van der Meer een huis en erf gelegen aan de Coninghstraat omtrent de
oude Doelen dezer stede, belend O Arie Maertensz. Soetermeer en W Willem Willemsz.
stierman, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude
waarbrief van 10-06-1662, voor 190 gld te betalen met 100 gld gereed en 90 gld op hypotheek
met jaarlijkse aflossingen van 25 gld.
240v. 20-01-1670. Dirck Jansz. van der Broeck korenmolenaar wonende binnen dezer stede
schuldig aan de weeskinderen van Jannetgen Cornelisdr. dochter van Cornelis Janszn. Monseur
die gehuwd is geweest met de comparant, voor welke weeskinderen zijn gekomen Jacob
Lambrechtsz. Bubbelson en Jacob Janszn. Vasholl beiden voogden en executeurs van de voorsz.
Monseur 2778 gld wegens casseren van zekere rentebrief groot 2400 gld welke bij het leven van
Cornelis Janszn. zijn voldaan en betaald en de rest van de penningen zo voor reparatie van de
molen als geleend geld, te lossen met 300 gld per jr tegen 4%. Waarborg een huis en erf gelegen
aan de Vest uitkomende op de Haven, belend W Daniel Pietersz. en O de zout keten alsmede de
helft van de gapers- of zuidmolen staande aan dezelfde vest alsmede een wagen, paard, stenen,
zeilen en verder behoefte en gereedschap. Kanttekening 02-05-1671 Jacob Lambrechtsz.
Bubbeson en Jacob Janszn. Vazol vertonen de originele rentebrief zijnde in dorso van dezelfde
gestoken luidende als volgt: De ondergetekende personen Abraham Mattheusz. van der Houve
gehuwd met Soetgen Dircksdr. zo voor hem zelve als vervangende Arie Dircksz. van den Brouck
meerderjarige kinderen van Jannetgen Cornelisdr. mitsgaders Jacob Lambrechtsz. Bubbeson en
Jacob Pietersz. Vacol voogden over de minderjarige kinderen van Jannetgen Cornelisdr. en als
executeurs van het testament van Cornelis Janszn. Monseur en verklarende gezamentlijk het
hypotheek in blanco dezes geroerd te ontslaan en kwiteren met de som van 1328 gld met verlopen
rente van het kapitaal mede in blanco van de voorsz. brief vermeld tot de 01-05-1671 toe en zulks
alleen te behouden op Dirck Janszn. van der Brouck comparant in gemelde rentebrief zo van het
gemelde resterende kapitaal van 1328 gld als verlopen rente, een personele aktie die de voorsz.
Dirck Janszn. mede ondertekend heeft beloofd te voldoen, te betalen volgens de inhoud van derze
brief en alzo het voorsz. hypotheek bij de voorsz. Dirck Janszn. mede is verkocht aan Claes Jansz.
Molenaer in het geheel voor 1450 gld, daarvoor het gehypothekeerde in deze brief vermeld, blijft
verbonden.
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241v. Ongedateerd (= 01 of 02-1670). Mr Nicolaes van Driel raad en vroedschap dezer stede
verkoopt Maria Beijs weduwe van de burgemeester Hugo van Bleijswijck namens wie hun zoon
Mr Adriaen van Bleijswijck de gift is aannemende van een huis en erf met tuin gelegen over de
Haven in het West Nieuweland, belend Z de verkoper en N Anthonie Oosterbaen baljuw en
schout, strekkende voor van de straat tot achter aan de Bansloot, voor 3000 gld alsmede 3
rozenobels tot speldegeld.
242v. 15-02-1670. Johan Veen als lasthebber van Johannes Mens dr in de medicijnen en
Catharina van Haerlem wonende Rotterdam krachtens een akte gepasseerd voor nts Adriaen van
Aller te Roterdam op 05-02-1670 en nadere last van 09-02-1670, Cornelis Coij als mondelinge
last hebbende van Anna Coij erfgenamen van Joris Maertensz. Coij en nog Cornelis Coij voor
hem zelve en vervangende de verdere mede-erfgenamen van Joris Coij verkopen Dr Adriaen van
der Dussen oud burgemeester dezer stede een huis en erf gelegen in de Nieuwestraat, belend N ‘sheren steeg en Z Meijsje Maertensdr. Coij, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis
van Dr Jacobus van Noorden en Hendrick Panser, komende voorts uit met een poort in de Jacob
Rochussteeg, welke poort belend is W Hendrick Prins en O de voorsz. Anna Coij met een huisje
haar aanbedeeld en opgekomen uit de boedel van Joris Coij, welk huis de gemelde Cornelis Coij
als mondelinge lasthebber van Anna Coij bij deze mede aan Dr van der Dussen is opdragende,
belend het voorsz. huisje O Mathijs Jansz. belast met een opstal van 5 st per jr tbv de Kerk alhier
voor 1315 gld. Kanttekening 10-07-1670 Dr Adriaen van der Dussen vertoont de originele
waarbrief waaruit blijkt dat het rentetje is afgelost.
244. 19-02-1670. Anthonie de Man wonende op de Nieuwe onverkochte erven schuldig aan
Adriaen Cruijck een jaarlijkse losrente van 24 gld (hoofdsom 600 gld) tegen 4% per jr. Waarborg
een huis en erf met tuin gelegen op de Nieuwe onverkochte erven in de Vergrotiong, belend N en
Z de schuldenaar, strekkende voor van de straat tot achter aan de stads erven..
244v. 27-02-1670. Dirck Sybrantsz. wonende alhier schuldig aan Geertruijt Lourisdr. van der
Hoeve weduwe Gillis van der Eijck een jaarlijkse losrente van 6 gld (hoofdsom 150 gld) tegen
4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Krepelstraat, belend N de kinderen en
erfgenamen van Jeremias van Vliet en Z Abel Theunisz., strekkende voor van de straat tot achter
aan ‘s-heren bansloot.
245v. 01-03-1670. Michiell de Hartigh en Jacobus Hallingh beiden wonende ‘s-Gravenhage als
executeurs-testamentair van Dibera van der Meer weduwe capitein Theunis Hugenz. den Hengst
mitsgaders Pieter Sebastijn zo voor hem zelve en vervangende Joris van Houten gehuwd met
Cornelia Claesdr. erfgenamen van de voorsz. Dibora van der Meer verkopen Johan Veen notaris
en gezworen klerk alhier een huis en erf genaamd St Pieter gelegen aan de Gooi- of Hoogstraat en
achter uitkomende op de Haven, belend N de erfgenamen van Lijsbeth Jacobs en Z Dr Adriaen
van der Dussen oud burgemeester, alles volgens de oude waarbrief van 02-05-1643, voor 2350
gld, te betalen met 500 gld gereed en 1850 gld op hypotheek tegen 4% per jr en aflossingen van
50 gld per jr. Kanttekening 06-05-1675 is door de zoon van Barbara Weresteijn vertoont de
originele rentebrief daarop geschreven staat dat in mindering is afgelost 600 gld met de rente tot
mei 1675, zodat nog resteert 1250 gld. Idem 18-05-1683 Johan Veen secretaris heeft bij kwitantie
getekend in dorso van de originele rentebrief dat alles is afgelost op 17-05-1683.
246. 01-03-1670. Dezelfden h.a.g. verkopen Johannes de Wijs 1/32e in een koopvaardij fleuijt
schip genaamd de Vergulde Vosch daar schipper op is Jacob de Vosch, lang 118 voet en wijd 26
voet en hol in het ruim bij de grote mast 11 voet, alles Amsterdamse voeten met schans en bak,
oud 14 jr met 13 ijzeren stukken, 7 schieten 6 pond ijzer, 2 4 pond, 2 3 pond 3 en 2 2 pond, zoals
het schip op 02-11-1669 is uitgezeild naar Portugal, voor 240 gld in gereed geld ontvangen.
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247. 15-03-1670. Maertgen Jansdr. (Geestdorp) weduwe Claes Dircksz. (Cleijnser) panneman
wonende op het Hooft binnen dezer stede verkoopt Pieter Jansz. Sloot wonende Gouda een
damloper schuit met al zijn toebehoren, voor 1325 gld alsmede 1 rozenobel en 1 zilveren ducaton
tot speldegeld, te betalen met 300 gld en 1 rozenobel en 1 zilveren ducaton gereed en 1025 gld op
hypotheek, met jaarlijkse aflossingen van 250 gld.
247v. 22-03-1670. Ariaentgen Jansdr. van Driell gehuwd met Claes Meesz. van den Raet
grootschipper wonende alhier als lasthebber van haar man verkoopt Andries Pietersz. Been
grootschipper een huis en erf gelegen op de Haven, belend O Cornelis Ariensz. van der Mij en W
Lambrecht Bijlo, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Cornelis Ariensz. van
der Mij, alles volgens de oude waarbrief van 11-05-1658, voor 650 gld in gereed geld ontvangen.
248. 24-03-1670. Jacob Sparenburgh wonende binnen dezer stede verkoopt Paschijna de Roy
weduwe een huis en erf gelegen op de Haven omtrent de Vismarkt, hebbende een vrije gang door
welke gang de koopster moet gedogen dat het water van het huis van Gerrit Gerritsz. calckman en
het huis van Hubrecht Gerritsz. over of door de goot van de voorsz. gang zal moeten passeren,
belend N Gerrit Harmansz. blokmaker en Z de voorsz. Hubrecht Gerritsz., strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van de voorsz. Hubrecht Gerritsz., alles volgens de oude waarbrief
van 08-06-1669, voor 650 gld in gereed geld ontvangen.
249. 24-03-1670. Johannes Hodenpijl en Johan Veen gezworen klerk ter secretarie als gestelde
curators over de boedel en goederen van Aeltgen Hendriksdr. verkopen Johan Hodenpijll
regerend burgemeester dezer stede een huis en erf gelegen in de Nieuwstraat, belend N het huis
van de erfgenamen van Joris Coij en Z ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan
het huis van Catharina Maertensdr., alles volgens de oude waarbrief van 22-09-1657, voor 350
gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
249v. 25-03-1670. Andries Pietersz. Been grootschipper wonende binnen dezer stede schuldig
aan Isaack Hissing raad en vroedschap dezer stede een jaarlijkse losrente van 16 gld (hoofdsom
400 gld) tegen 4% per jr. Waarborg een huis en erf als gekocht bij pagina 247v. Kanttekening 2212-1698 Andries Pietersz. vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
250. 27-03-1670. Alewijn Cooningh en Jacob Droevert beiden wonende alhier participanten en
reders in het navolgende koopvaardij hoekerschip voor hen zelve en vervangende de andere
reders verkopen Jan Abramsz. Ritsert koopman te Rotterdam tbv niet ingevuld zeker
koopvaardijschip genaamd de Coninginne Elysabeth met al het rondhout, lopend en staand want
etc. liggende alhier in de Haven, voor 2843 gld in gereed geld ontvangen.
251. 05-04-1670. Claes Ariensz. van Noordt wonende alhier verkoopt Gerrit Gerritsz. het voorste
gedeelte van een huis en erf gelegen op de Haven, belend O de verkoper en W Vranck Joostenz.
van Rhijt, strekkende voor van de straat tot achter aan de gevel van dit huis daar naar de separatie
zal worden gedaan, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
251v. 05-04-1670. Dezelfde verkoopt Johannes van der Meulen het andere gedeelte van het
voormelde huis en erf staande achter het huis van Gerrit Gerritsz. en komende tot aan het huis van
Vranck Joostenz. van Overrijt, voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
252. 05-04-1670. Gerrit Gerritsz. verkoopt de voorsz. Van der Meulen een huis en erf gelegen op
de Verbrande Erven alhier, belend N ‘s-heren steeg en Z Pieter van der Plaets mr chirurgijn,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Hendrick van der
Heijme, alles volgens de oude waarbrief van 07-12-1669, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
252v. 26-04-1670. Johan Hugensz. van der Linde wonende binnen dezer stede verkoopt Fop
Hugensz. van Krimpen 2 huizen en erven annex den andere aan de Gooistraat, belend N Joris
Ouwater en Z de weduwe en erfgenamen van Jan Jansz. Wijck, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van Hendrick Janszn., belast met 24 st per jr tbv de Kerk dezer stede, met
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conditie dat verkoper noch zijn vrouw in de buurt van het verkochte huis een nering zal mogen
doen, voor 1300 gld, waartvan 650 gld gereed en 650 gld op hypotheek met aflossingen van 200
gld per jr. Kanttekening 03-05-1677. Fop Hugensz. van Crimpen vertoont de originele rentebrief
die afgelost is.
253v. 26-04-1670. Frans Jorisz. Goijer wonende alhier verkoopt Jan Hugensz. van der Linde een
huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Alewijn Rochusz. van Berckel en Z de kinderen en
erfgenamen van Vroutgen Jacobsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de
voorsz. Van Berckel, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 23-11-1669,
voor 430 gld in gereed geld ontvangen.
254. 26-04-1670. Mathijs Fabricius bakker verkoopt Maerten Penning een huis en erf gelegen in
het West Nieuwelant, belend N de Molenstraat en Z voor Jan Hendricksz. Backer grootschipper
en achter de kinderen van Jacob van Gesel, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis
van capitein Willem Bischop, alles volgens de oude waarbrief van 13-05-1662, belast met een
rentebrief van 700 gld tbv Claertgen Leendertsdr. tegen 4%, voor 350 gld boven de belasting in
gereed geld ontvangen.
254v. 26-04-1670. Jacob Dircksz. van Coppershoorn als lasthebber van Leentgen Joppendr.
weduwe Jan Jansz. Wijck voor de ene helft en als lasthebber van Theunis Jansz. Wijck voor den
andere helft verkopen Jan Hugensz. van der Linde een huis en erf gelegen in de Gooistraat met
alle gereedschappen voor de grofsmederij, belend N Fop Hugenz. en Z Pieter van Cleeff oud
burgemeester, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Maertensz. kuiper
uitkomende met een vrije gang tot achhter in de Swansteeg, alles volgens de oude waarbrief van
11-06-1643. voor 1000 gld door koper op rente te houden tegen 3 1/2%.
255v. 26-04-1670. Joost Barentsz. Stoll als lasthebbende van zijn zoon Barend Joostenz. Stoll
wonende Amsterdam gepasseerd voor nts Jacob van Loosdrecht te Amsterdam op 20-03-1670
verkoopt Jan Hugensz. van der Linde een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N de
weduwe van Dr Jacobus Niese en Z de weduwe van Jan Theunisz. den Ruijter, strekkende voor
van de straat tot achter aan de tuin van de weduwe Niese, alles volgens de oude waarbrief van 1804-1643, voor 300 gld, welk bedrag door de koper is betaald aan de kinderen van Cornelis Bom
die daarop een rentebrief hebben van 400 gld die vernietigd is door betaling van de 300 gld.
256v. 26-04-1670. Arie Dircksz. Breur wonende alhier verkoopt Cornelis Michielsz. Verdoes
zeevarende man een huis en erf gelegen in Tielman Oom steeg op de Verbrande Erven, belend N
de koper en Z ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles
volgens de oude waarbrief van 06-05-1662, belast met 6 st per jr tbv het Weeshuis alhier, voor
100 gld, waarvan 25 gld gereed en 75 gld op hypotheek tegen 5%, met jaarlijkse aflossingen van
25 gld.
257. 28-04-1670. Johan Hodenpijll regerend burgemeester dezer stede verkoopt Hercules Thijsz.
grutter een huis en erf gelegen in de Nieuwstraat, belend N ‘s-heren steeg en Z Arie Janszn. van
Ongelbach kleermaker, strekkende voor van de straat achter aan de gang van de voorn. Ongelbach
voor 1450 gld, waarvan 450 gld gereed en de rest op hypotheek tegen 4% te lossen met 500 gld
per jr.
258. 28-04-1670. Jacobus van Noorden dr medicijnen wonende alhier verkoopt Maria Heemstede
weduwe en vermits de absentie aan Sebastiaen Pesser van Velsen die de gifte is ontvangende van
een huis en erf gelegen aan de Gooistraat omtrent de Cruijsstraat, belend Z Hendrick Prins en N
Michiel Jansz. Lenij, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Adriaen van der
Dussen, voor 1300 gld in gereed geld ontvangen.
258v. 03-05-1670. Willem Pouwelsz. stierman wonende binnen dezer stede vervangende
Leendert Leendertsz. verkoopt Job Jacobsz. (Soeteman) de jonge een huis en erf in het Land van
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Beloften, belend O Cornelis Dame en W Pieter Pietersz. Cool, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van Pieter Jansz., alles volgens de oude waarbrief van 12-02-1667, voor 238
gld in gereed geld ontvangen.
259. 03-05-1670. Job Jacobsz. voorsz. als principaal en Gerrit Willemsz. Visch als borg schuldig
aan Jacob Cornelisz. een losrente van 11 gld 18 st per jr (hoofdsom 238 gld) tegen 5% per jr met
jaarlijkse aflossingen van 25 gld. Waarborg het voorsz. huis en erf. Kanttekening 01-12-1674,
Jacob Cornelisz. den Blaeuwert vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
259v.03-05-1670. Lambrecht Bijlo wonende binnen dezer stede verkoopt Cornelis Poort een huis
en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Cornelis Cruijck raad en fabriekmeester en Z voor
Cornelis Ariensz. en achter Claes Meesz., strekkende voor van de straat tot achter aan op de
Haven met een bekwaam pakhuis met want of koren zolder, alles volgens de oude waarbrief van
08-06-1665, voor 925 gld in gereed geld ontvangen.
260. 03-05-1670. Cornelis Arentsz. van der Mij metselaar gehuwd met Maertgen Cornelisdr.
eerder gehuwd met Arie Blick verkoopt Mathijs Cornelisz. Cooll gerechtsbode alhier een huis en
erf gelegen tegenbover de Korenwindmolen omtrent de Rotterdamse poort, belend N NN van
Boshuijsen en Z de weduwe van Cornelis Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter aan
het huis van Ariaentjgen Harmensdr., alles volgens de oude waarbrief van 22-04-1617, voor 310
gld in gereed geld ontvangen.
260v. 03-05-1670. Joris Keijser raad en regerend schepen en vervangende Ds Lucas Meijsterus
predikant alhier tezamen voogden over de nagelaten weeskinderen van Jacob Janszn. Kunst en
Arentgen Pelte erfgenamen van Pleuntgen Dammasdr. die weduwe was van Claes Coecketer voor
de ene helft en Guiljaem Guiljaemsz. vervangende Robbert Gordon mede erfgenamen van
Pleuntgen Dammasdr. voor de andere helft verkopen Leentgen Ariensdr. en vermits de absentie
aan Cornelis de Jong die de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen op de Haven, belend
N Johan van Hoeck koopman en Z de gemene gang daar door dit huis een uitgang heeft,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Jacob Ariensz., alles
volgens de oude waarbrief van 08-08-1654, voor 500 gld in gereed geld ontvangen.
261v. 03-05-1670. Eeuwout Vermeulen commissaris van de convoyen en licenten te Gouda zoon
en erfgenaam van Maertgen Jansdr. weduwe van Jan Eeuwoutsz. Vermeulen zo voor hem zelve
als vervangende Catharina Jacobsdr. de Bergh weduwe zijn zuster, dochter van de voorsz.
Maertgen Jansdr. en Jacob Gillisz. de Bergh verkopen Thomas Poslewith een huis en erf gelegen
op de Haven, belend N Mathijs Cornelisz. bode en Z Sebastiaen Pesser van Velsen regerend
burgemeester, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jannetgen Jacobsdr.
weduwe, alles volgens de oude waarbrief van 07-08-1651, voor 180 gld in gereed geld ontvangen.
262. 03-05-1670. Maertgen Ariensdr. gehuwd met Hubrecht Janszn. (Fiool) tegenwoordig in Oost
Indie als lasthebbende van haar man verkoopt Dieuwertgen Michielsdr. weduwe een huis en erf
gelegen voior de Raem, belend O Cornelis de Nobel en W Claes van Kempen, strekkende voor
van de straat tot achter aan zekere sloot, alles volgens de oude waarbrief van 12-05-1663, voor
250 gld in gereed geld ontvangen.
262v. 03-05-1670. Geertruijt Jansdr. Moens weduwe Willem Bastiaensz. de Man wonende alhier
die een dochter is geweest van Jan Jacobsz. Moens voor de ene helft en Jan Jacobsz. Moens,
Johannes Londerseel gehuwd met Jannetje Jacobsdr. Moens en Cornelis Leendertsz. de Jong
koopman wonende alhier als lasthebber van Franchois van Weert gehuwd met Kniertgen
Jacobsdr. Moens, kinderen en erfgenamen van Jacob Janszn. Moens die een zoon was van Jan
Jacobsz. Moens en nog de voorsz. Jan Jacobsz. Moens vervangende Dieuwertgen Moens gehuwd
met Johan Pedj koopman wonende Rotterdam voor de andere helft verkopen Pieter Jansz. van
Onsel een huis en erf aan de Gooistraat, hebbende een vrije uitgang uitkomende in de
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Gasthuissteeg, belend N de kinderen en erfgenamen van Arie Jacobsz. Muts en Z de weduwe van
Gerrit Bijll, strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz. Gasthuissteeg, alles volgens de
oude waarbrief van 04-08-1594 (niet gevonden), voor 400 gld waarvan 200 gld gereed die door de
koper zullen worden betaald aan de kinderen van Jacob Janszn. Moens zijnde verkoper en 200 gld
op hypotheek op rente tbv Geertruijt Jansdr. voorsz. tegen 4%.
263v. 03-05-1670. Cornelis ten Eijcke gehuwd met Ariaentgen de Vosch dochter en erfgename
van Jan Govertsz. de Vosch en Maertgen Jansdr. beiden zalr voor haar zelve en vervangende de
verdere kinderen van Jan Govertsz. en Maertgen Jansdr. verkoopt Symon Cornelisz. van Santen
een huis en erf gelegen op de Haven omtrent de Vismarkt, belend N Jacob van Houte en Z
Nicolaes Vermeulen oud burgemeester, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de
voorsz. Vermeulen, alles volgens de oude waarbrief van 12-07-1636 voor 650 gld in gereed geld
ontvangen.
264v. 03-05-1670. Gerrit Pietersz. Cromme wonende op de Nieuwe Erven schuldig aan Pieter
Willemsz. Bijll bouwman een losrente van 10 gld per jr (hoofdsom 250 gld) tegen 4% per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen op de Nieuwe onverkochte Erven, belend N Matheus Ariensz.
en Z de stadserven, strekkende voor van de straat tot achter aan de stads erven.
265. 05-05-1670. Engeltgen Harmensdr. gehuwd met Cornelis Adamsz. Vinck timmerman
wonende alhier als lasthebster van haar man schuldig aan Catharina Besemer JD een losrente van
10 gld per jr (hoofdsom 250 gld). Waarborg een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat,
belend W Kniertgen Jacobsdr. en O Job Pietersz. metselaar, strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 11-04-1675 Jacob Cornelisz. den Blaeuwert vertoont
de originele rentebrief die afgelost is.
265v. 05-05-1670. Cornelis Poort wonende alhier schuldig aan Sara en Maijke Weijmants een
losrente van 24 gld per jr (hoofdsom 600 gld) tegen 4% en jaarlijkse aflossingen van 300 gld.
Waarborg een huis en erf aangekocht op pagina 259v. Kanttekening 01-05-1691 Kapitein
Cornelis Poort vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
266v. 10-05-1670. Hubrecht van der Vecht als ontvanger van de verponding verkoopt met
toestemming van de burgemeesters alhier aan Leendert Rochusz. (Backer) zeevarende man het
huis van Gilpert Cornelisz. (Nobel) en vermits diens absentie aan zijn vrouw die de gift is
ontvangende gelegen aan de Noordmolenstraat, belend O Jacob Willemsz. en W Hubrecht
Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Jacob Willemsz.
voor 31 gld in gereed geld ontvangen.
267. 10-05-1670. Sebastiaen Pesser van Velsen regerend burgemeester verkoopt Johan van der
Burg raad en vroedschap alhier de helft van een huis en erf gelegen op de Haven, belend N
Geertruijt Jansdr. en Z Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer, strekkende voor van
de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Couwenhoven, voor 500 gld in gereed geld
ontvangen.
267v. 10-05-1670. Ds Lucas Meijsterus predikant als mondelinge last hebbende van Geertruijt
Lourisdr. weduwe van Gillis van der Eijck burgemeester dezer stede, zoon en erfgenaam van
Wijnant Gillisz. van der Eijck gehuwd geweest met Maertgen Dame verkoopt Vranck Cente van
Adrichem een huis en erf op de Gooi- of Hoogstraat, belend O de weduwe van Dirck Jansz. Veen
en W de kinderen en erfgenamen van Maertgen Leendertsdr., strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van Harmen ten Hooff en uitkomende op de Haven, voor 430 gld waarvan 230
gld gereed en 200 gld op hypotheek tegen 3 1/2% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
268. 10-05-1670. Aechgen Hendricksdr. (Kesa) weduwe gehuwd geweest met Cornelis
Maertensz. Switsert die een zoon is geweest van Trijntgen Coene verkoopt Cornelis Boot
grootschipper en vermits diens absentie aan Gerrit Pietersz. Boot zijn vader die de gift is
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ontvangende van een huis en erf aan de Gooi- of Hoogstraat, belend O Job Cornelisz. Penning en
W de kinderen en erfgenamen van Engebrecht Joostenzn. en Annetgen Ariensdr., strekkende voor
van de straat tot achter aan de Havenstraat, voor 585 gld in gereed geld ontvangen.
268v. 10-05-1670. Aechgen Hendricksdr. (Kesa) weduwe wonende alhier en Hendrick Cruijmel
wonende Rotterdam gehuwd met Maertgen Pietersdr. dochter van Pieter Hendricksz. Kesa
erfgenamen van Cornelis Hendriksz. Kesa verkopen Claes Jansz. Opmeer een huis en erf gelegen
over de Haven in het West Nieuwland tegenover de Vrouwenpoort, belend O ‘s-heren straat en W
de weduwe van Jan Cornelis Doesz., strekkende voor van de straat tot achter aan dese stedes
erven of veste, alles volgens de oude waarbrief van 12-06-1656, voor 525 gld, waarvan 225 gld
gereed en 300 gld op rente met hypotheek op het huis te lossen met 50 gld per jr.

48

INDEX
Abel Kluppelholt ...........................................26
Abel Theunisz................................................37
Abigel Lits .......................................................9
Abner.........................................................2, 21
Abraham Arentsz...........................................14
Abraham Cooningh........................................16
Abraham Heckenhoeck........................5, 10, 34
Abraham Mattheusz.......................................20
Abraham Mattheusz. van der Houve .............36
Abraham Pietersz...........................................26
Abraham Theunisz.........................................35
Abraham van Cleeff...................5, 6, 17, 30, 34
Abraham van den Velde ................................23
Abraham Willemsz. (van Pelt).......................27
Adriaen Aldertsz. Hodenpijl......................8, 22
Adriaen Annocque.........................................11
Adriaen Cruijck ...............10, 15, 16, 18, 22, 37
Adriaen Dane de Jager.....................................3
Adriaen de Gilde............................................22
Adriaen de Jongh...........................................34
Adriaen Goossensz. Bruijnenburg .................20
Adriaen Hodenpijll ..................................13, 16
Adriaen Hoogmoed........................................30
Adriaen Kruijck ...............................................1
Adriaen Maen ......................................4, 11, 29
Adriaen van Aller ..........................................36
Adriaen van Bleijswijck ....................17, 32, 36
Adriaen van den Eelaert.................................27
Adriaen van der Does ..............................17, 24
Adriaen van der Dussen...............12, 36, 37, 39
Adriaen van der Goes ....................................10
Adriaen van der Meijde .................................29
Adriaen van Harrewegen ...............................30
Adrichem van ................................................40
Aechgen Hendricksdr. ...................................41
Aechgen Hendricksdr. (Kesa)........................40
Aechgen Joostendr.........................................27
Aechgen Lourisdr. .........................................28
Aefgen ‘s-Gravenhage ...................................27
Aegjen Cornelisdr............................................4
Aegjen Jacobs Gijsen.......................................5
Aelbrecht Pietersz. Poot...................................2
Aeltgen Claesdr. ............................................19
Aeltgen Goyertsdr....................................28, 35
Aeltgen Hendriksdr........................................37
Aeltgen Jansdr. ................................................4
Aeltgen Kievits ............................12, 13, 16, 35
Aeltgen Meesdr..............................................27
Aernout Roman .............................................23
Aert Pietersz. Moll.......................14, 24, 29, 30

Aert Stevensz. Berchoen ............................... 24
Aert van der Hoeve ....................................... 31
Aert Weijmants ......................................... 9, 32
Agatha du Bois............................................ 6, 9
Agatha van der Houve................................... 32
Aldernacht..................................................... 11
Aldert de Swart ............................................. 27
Aldert Jansz..................................................... 4
Alewijn Cooningh ......................................... 38
Alewijn Gijsen .................................. 17, 29, 30
Alewijn Gijsen koopman................................. 5
Alewijn Jacobsz. Cooning......................... 5, 21
Alewijn Rochusz. .......................................... 15
Alewijn Rochusz. van Berckel ..... 2,16, 35, 38
Alexander Oggelbee................................ 15, 16
Aller van ....................................................... 36
Ammoreus..................................................... 25
Amour d ........................................................ 10
Amoureus...................................................... 10
Anckeren van .................................................. 6
Andries Jansz. kleermaker............................... 3
Andries Pietersz. Been ............................ 37, 38
Andries Ramp ............................. 14, 17, 19, 33
Angillius.................................................... 2, 32
Anna Coij................................................ 36, 37
Anna van Beurderen ..................................... 27
Anna Verburgh ............................................. 15
Annetgen Ariensdr. ................................. 29, 41
Annetgen Bancken ........................................ 29
Annetgen Cornelisdr. ........................ 13, 14, 26
Annetgen Dane................................................ 3
Annetgen Dircksdr. ......................................... 4
Annetgen Gerritsdr.................................... 1, 12
Annetgen Gerritsdr. Preuvenaers .................. 10
Annetgen Jacobsdr. ...................................... 35
Annetgen Jansdr........................................ 5, 35
Annetgen Jorisdr. .......................................... 30
Annetgen Leendertsdr. .................................. 25
Annetgen Lourisdr. ....................................... 35
Annetgen Rochusdr..................................... 3, 4
Annetgen Smits............................................... 1
Annetgen Symonsdr. ..................................... 18
Annetgen Wijnandtsdr. ................................. 27
Annetgen Willemsdr. ................................ 6, 35
Annnocqué .............................................. 11, 22
Anthonie de Man........................... 1, 13, 19, 37
Anthonie Oosterbaen................... 16, 21, 23, 36
Anthonie Overschie....................................... 24
Anthonie van der Burgh................................ 12
Anthonie van Vollenhoven ... 2, 17, 20, 21, 32
49

Apt den ..........................................................25
Arend Schoute ..............................................35
Arent Bont .....................................................25
Arent Dircksz. Niese......................................33
Arent Maertensz. Muijs .................................11
Arent Muijs..............................................16, 21
Arent Pouwelsz..............................................26
Arent Reijersz. (van den Berg) ......................14
Arentgen Pelte ...............................................39
Ariaentgen Ariensdr. .....................................14
Ariaentgen Cornelisdr..............................25, 31
Ariaentgen Dane ..............................................3
Ariaentgen de Vosch .....................................40
Ariaentgen Jansdr. .......................................5, 6
Ariaentgen Jansdr. van Driell ........................37
Ariaentgen Loije ..............................................3
Ariaentgen van Gelder...................................24
Ariaentgen Harmensdr...................................39
Arie Ariensz.............................................14, 29
Arie Ariensz. Lantman...................................13
Arie Blick ......................................................39
Arie Cornelisz. Maes ...............................25, 31
Arie Crijnenz. van Dijck................................18
Arie Dircksz. Breur..................................12, 38
Arie Dircksz. Buijtewech...............................23
Arie Dircksz. van den Brouck........................36
Arie Doome grootschipper.............................15
Arie Eliasz. ....................................................20
Arie Heckenhoeck ...........................................5
Arie Hendricksz. de Gilde .......................23, 33
Arie Huijgensz.................................................6
Arie Jacobsz. Muts ........................................40
Arie Jansz. .....................................................15
Arie Jansz. Bont.............................................12
Arie Jansz. Heckenhoeck...............................30
Arie Jansz. Mossel...........................................6
Arie Janszn. van Ongelbach .......................1,39
Arie Joostenz. ................................................11
Arie Joppenz....................................................4
Arie Joppenzn. stierman ..................................9
Arie Maertensz. Muijs ...................................12
Arie Maertensz. Soetermeer...........................36
Arie Maertensz. van Rosse ............................36
Arie Maertensz. Westenburgh .......................11
Arie Maes ......................................................26
Arie Ouwater .................................................10
Arie Pietersz. Ronaer .....................................20
Arie Pietersz. zeevarende man .......................29
Arie Willemsz. Borsselaer .............................32
Arien Eliasz. ..................................................26
Asperen van .....................................................7
Asseling ...............................................2, 18, 24

Backer .......................... 1, 16, 18-20, 27, 38, 40
Badon ........................................................ 4, 12
Baen ........................................................ 10, 25
Baertgen Cornelisdr. Coos .............................. 7
Baertgen Sieren ............................................... 6
Baerthout Cornelisz. van Es .......................... 34
Barbara Abrahamsdr. ...................................... 1
Barbara Andriesdr. ........................................ 26
Barbara Leendertsdr. ....................................... 1
Barbara Sas ..................................................... 1
Barbara Weresteijn........................................ 37
Barend Joostenz. Stoll................................... 38
Bartel Jacobsz. metselaar .............................. 23
Bartel Jacobsz. Treurniet............................... 28
Bartholomeus Barentsz. ................................ 29
Bastiaen Bijlo................................................ 31
Bastiaen Lodewijcksz...................................... 6
Beatris Jansdr. ............................................... 13
Been ........................................................ 37, 38
Beijers ........................................................... 21
Beijs ........................................ 6, 10, 25, 32, 36
Berckel van ................................... 2, 16, 35, 38
Berg van den ................................................. 14
Bergh de........................................................ 39
Bergman........................................ 3, 19, 20, 39
Bernouw........................................................ 27
Besemer......................................................... 40
Betgen Cornelisdr. ........................................ 30
Betgen Salomonsdr. ................................ 22, 27
Beurderen van ............................................... 27
Biatricxs Cornelisdr. ..................................... 35
Bije de........................................................... 13
Bijll ..................................................... 6, 13, 40
Bijlo ............................................ 31, 33, 37, 39
Bilt van der...................................................... 5
Bisschop............................ 2, 13, 17, 19, 31, 33
Blaes.............................................................. 10
Blaeuwert den ......................................... 39, 40
Blanckert ......................................................... 2
Bleijswijck van.................... 6, 8, 10, 11, 14-19,
.................................................... 25, 31, 32, 36
Blick.............................................................. 39
Block....................................................... 22, 25
Bloem........................................................ 5, 10
Boeling............................................................ 6
Boer den.......................................................... 2
Boetse............................................................ 23
Bois du .................................................... 6, 7, 9
Bol................................................................. 20
Boll ................................................................. 3
Bollaert.................................................... 27, 32
Bom................................................... 13, 21, 38
50

Bomaert .........................................................24
Bomert ...........................................................20
Bommelaer.....................................................14
Bongaert ............................................23, 33, 34
Bongaerts.......................................................13
Bonstoe..........................................................15
Bont ...................................................12, 19, 25
Boodt ...................................................4, 27, 40
Boogaert ..............................................3, 11, 29
Boon ..............................................................35
Borselaer..................................................11, 23
Borsselaer ..................................2, 4, 11, 23, 32
Boshuijsen van...............7, 8, 13, 20, 24, 29-31,
.................................................................33, 39
Boudewijn Claesz. Roos..................................6
Bouman .........................................................34
Braem ................................................24, 28, 30
Brasser ...............................................17, 19, 25
Bree van...................................................26, 30
Breeckhout.......................................................4
Breur..................................................12, 34, 38
Broeck ...........................................................33
Broeck van den ..............................................36
Broer..............................................................24
Brouck van den..............................................36
Brouwer ...................................................16, 18
Brugge van.....................................................22
Bruijn de..................................................22, 36
Bruijnenburch............................................9, 20
Bruijnoogen ...................................................25
Bubbelson......................................................36
Buijten ...........................................................14
Buijten de Jonge ..............................................4
Buijtewech.....................................................23
Burg van der ................................12, 28, 31, 40
Burgwal ...................................................11, 21
Calckman.................................................32, 37
Canter ..........................................13, 18, 19, 24
Capiteijn ........................................................32
Casparus Remoff ...........................................24
Casparus Rennost ..........................................16
Cassenaer.................................................20, 32
Castelijn...........................................................5
Castilië van ....................................8, 22, 23, 31
Catalijntgen Joostendr. van Gucht ...........33, 34
Cathalijntgen Joostendr. ................................26
Cathalina Bongaerts.......................................13
Cathalina Fransdr...........................................25
Catharina Besemer.........................................40
Catharina du Bois ............................................6
Catharina Fransdr. .........................................25
Catharina Jacobsdr. de Bergh ........................39

Catharina Maertensdr. ................................... 37
Catharina Sluijs............................................... 6
Catharina van Gesel ...................................... 19
Catharina van Haerlem.................................. 36
Catharina Verwel ............................................ 2
Christiaen van Persijn ................................... 28
Christina Groenewegen ................................. 29
Christoffel Jansz. van Wever ........................ 35
Christoffel Orningh ....................................... 23
Claertgen Joppendr. ........................................ 7
Claertgen Leendertsdr. ............................ 33, 38
Claes Ariensz. van Noort ........................ 34, 38
Claes Bartelsz. lijndraaier ............................... 9
Claes Coecketer............................................. 39
Claes Cornelisz. ...................................... 14, 29
Claes Cornelisz. Breeckhout ........................... 4
Claes Cornelisz. Decker ................................ 10
Claes Cornelisz. Duijck................................. 35
Claes Danckertsz. (Scharp) ........................... 14
Claes den Boer ................................................ 2
Claes Dircksz. (Cleijnser) ............................. 37
Claes Gerritsz. van der Valck.......................... 7
Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets........... 16, 23
Claes Jansz. Coecketer .................................. 21
Claes Jansz. Molenaer................................... 36
Claes Jansz. Opmeer ..................................... 41
Claes Jansz. van Harmelen............................ 21
Claes Jorisz. .................................................... 3
Claes Leendertsz. ............................................ 9
Claes Meesz. ..................................... 14, 33, 39
Claes Meesz. van den Raedt...................... 8, 37
Claes Pietersz. ............................................... 12
Claes Ploij ....................................................... 9
Claes Steur .................................................... 24
Claes van der Valck ...................................... 20
Claes van Kempen ........................................ 39
Claes Vonck .................................................. 11
Claes Willemsz. ........................................ 5, 26
Cleeff van..................... 5, 6, 11, 17, 19, 23, 25,
.................................................... 27, 30, 34, 38
Cleijnser ........................................................ 37
Clement Severijnsz. van Lamwich ................ 33
Cloet de ................................................... 29, 30
Clootwijck van .............................................. 23
Cluijtboog ..................................................... 36
Cnol............................................................... 22
Coecketer ................................................ 21, 39
Coeije .............................................................. 2
Coen Amen ............................................... 8, 33
Coij ............................. 1-3, 9, 17-20, 24, 36, 37
Come............................................................... 6
Commertgen Pietersdr................................... 25
51

Cool .....................................3, 8, 25, 26, 31, 39
Cooll ..................................................11, 19, 39
Cooningh .................................5, 16, 18, 21, 38
Cooper .....................................................23, 33
Coore .......................................................15, 16
Coos.................................................................7
Coppershoorn van..........................................38
Coppert ..........................................................14
Corder............................................................14
Cornelia Claesdr. ...........................................37
Cornelia du Bois ..............................................6
Cornelia Muijs ...............................................10
Cornelia Muts ................................................21
Cornelia Nieupoort ..................................32, 33
Cornelia van Rhee .........................................28
Cornelia Verburgh .........................................15
Cornelia Wiljamson .......................................25
Cornelis Adamsz. Vinck................................40
Cornelis Arentsz. van der Mij..................33, 39
Cornelis Ariensz ............................................39
Cornelis Ariensz. metselaar .....................28 ,30
Cornelis Ariensz. van der Mij........................37
Cornelis Badon ................................................4
Cornelis Baerthoutsz..................................8, 11
Cornelis Bom...........................................13, 38
Cornelis Boodt.....................................4, 27, 40
Cornelis Castelijn ............................................5
Cornelis Claesz. .............................................32
Cornelis Claesz. timmerman ....................26, 32
Cornelis Cnol.................................................22
Cornelis Coeije ................................................2
Cornelis Coij....................19, 20, 24, 25, 36, 37
Cornelis Cool...........................................25, 26
Cornelis Cooll................................................19
Cornelis Cornelisz. ........................................14
Cornelis Cornelisz. Cool................................31
Cornelis Cornelisz. Marckenburgh ................31
Cornelis Cornelisz. Schippertgen...................13
Cornelis Corstiaenszn. Groen ........................36
Cornelis Cruijck.......................................22, 39
Cornelis Dame ...............................................39
Cornelis Danielsz...........................................29
Cornelis de Gilde ...........................................22
Cornelis de Graeff .........................1, 12, 20, 24
Cornelis de Jong ............................................39
Cornelis de Nobel ..........................................39
Cornelis Dircksz. ...........................................33
Cornelis Doens linnewever........................3, 22
Cornelis Droogh ............................................27
Cornelis Eeuwoutsz. ........................................7
Cornelis Eeuwoutsz. (Montfoort) ................5, 9
Cornelis Evertsz.......................................25, 31

Cornelis Galeijnsz. Keijser............ 8, 10, 19, 35
Cornelis Gerritsz. ............................................ 5
Cornelis Gerritsz. van der Laen..................... 31
Cornelis Gerritsz. van Luchtigheijt ..... 6, 16, 34
Cornelis Giele ............................................... 26
Cornelis Gillisz. ............................................ 34
Cornelis Goutappel ........................... 12, 17, 32
Cornelis Hendriksz. Kesa.............................. 41
Cornelis Hugensz. ......................................... 29
Cornelis Hugensz. de Bije............................. 13
Cornelis IJsbrantsz. ....................................... 18
Cornelis Iselsteijn............................................ 5
Cornelis Jacobsz. Bloem ............................... 10
Cornelis Jacobsz. den Apt ............................. 25
Cornelis Jacobsz. ‘t Vroetwijff...................... 25
Cornelis Jansz. .................................. 18, 29, 30
Cornelis Jansz. Badon ................................... 12
Cornelis Jansz. van der Lee........................... 30
Cornelis Jansz. van Loenen........................... 34
Cornelis Jansz. van Ongel ............................. 28
Cornelis Jansz. zeevarende man...................... 1
Cornelis Janszn. Monseur ............................. 36
Cornelis Janszn. Peeckstock ......................... 35
Cornelis Jorisz. Bloem .................................... 5
Cornelis Keijser............................................... 2
Cornelis Knol ...................................... 3, 23, 34
Cornelis Leendertsz....................................... 17
Cornelis Leendertsz. de Jong ........ 7, 16, 21, 40
Cornelis Leendertsz. koopman ........................ 8
Cornelis Lely................................................... 5
Cornelis Maerlandt...................... 26, 27, 31, 36
Cornelis Maertensz. Breur............................. 34
Cornelis Maertensz. Switsert......................... 40
Cornelis Michielsz. kuiper ............................ 13
Cornelis Michielsz. Verdoes ......................... 38
Cornelis Niesen ............................................. 17
Cornelis Nieupoort........................................ 31
Cornelis Ouwater ............................................ 4
Cornelis Overduijn........................................ 35
Cornelis Pelt.................................................. 24
Cornelis Pietersz. Craenendonck alias Boetse23
Cornelis Poort ......................................... 39, 40
Cornelis Pot............................................. 16, 24
Cornelis Rootge............................................. 12
Cornelis Segersz.................................. 9, 10, 30
Cornelis Segersz. zeevarende man .......... 26, 33
Cornelis Stevensz. koordewerker .................. 19
Cornelis Symonsz.................................... 28, 29
Cornelis Symonsz. Gijse ............................... 18
Cornelis ten Eijcke ........................................ 40
Cornelis Tobiasz. ........................................ 5, 9
Cornelis van Bleijswijck ............................... 15
52

Cornelis van Boshuijsen ............................7, 13
Cornelis van der Dussen ................................12
Cornelis van der Gaegh .................................26
Cornelis van der Schans.................................14
Cornelis van Gesel.......................17, 19, 27, 32
Cornelis Wesselsz............................................7
Cornelis Willemsz. ........................5, 15, 29, 39
Cornelis Willemsz. Boon...............................35
Cornelis Willemsz. stierman ............................7
Cornelis Woutersz. van der Spaen .................27
Cors Leendertsz. van der Spit ........................16
Corstiaen Cornelisz. van Leeuwesteijn ..........19
Couwenhoven ..........2, 7, 13, 17, 23, 28, 29, 40
Couwetgen Wackert.......................................15
Craen .............................................................13
Craenendonck alias Boetse ............................23
Crijn Cornelisz. metselaar..............................17
Crijntgen Leendertsdr. ...................................23
Cromme ...................................................16, 40
Cromvinger................................................9, 29
Croon .............................................................21
Cruijck .......................10, 15, 16, 18, 22, 37, 39
Cruijmel.........................................................41
Danckert Dircksz. ..........................................14
Daniel Cornelisz. ...........................................29
Daniel Gillisz.................................................26
Daniel Jansz. van Boshuijsen ........................13
Daniel Oosterbaen ...............................8, 16, 17
Daniel Pietersz...............................................36
Daniel Robijn ................................................35
Daniel van Boshuijsen .....................7, 8, 13, 30
David Hendricksz. Hartintvelt .............3, 25, 30
David Kinnemont ..........................................32
Decker ...........................................4, 10, 20, 29
Dibera van der Meer ......................................37
Diemen van....................................................14
Dieuwertgen Marckenburgh ..........................31
Dieuwertgen Michielsdr. ...............................39
Dieuwertgen Moens.......................................40
Dieuwertgen Tobiasdr. ................................5, 9
Digna Wesselsdr. .............................................7
Dignum Govertsdr. ............................14, 17, 22
Dijck van ........................................9, 18, 23-25
Dingnum Theunis ............................................4
Dirck Abrahamsz. van der Poth .....................34
Dirck Ariensz. Boll..........................................3
Dirck Ariensz. Kraaij.....................................12
Dirck Ariensz. Ouwerkerck .......................2, 22
Dirck Cornelisz. van Luchtigheijt......12, 16, 27
Dirck Dominicusz..........................................14
Dirck Duvall ........................................7, 18, 29
Dirck Gerritsz. .................................................3

Dirck Gerritsz. zeevarende man .................... 18
Dirck Goosensz. ...................................... 22, 28
Dirck Goossensz. Bruijnenburch..................... 9
Dirck Hendricksz. Verbrugge ......................... 5
Dirck Hubrechtsz. zeevarende man................. 4
Dirck Hugensz. Backer ................................... 1
Dirck Hugenz. ............................... 4, 12, 21, 26
Dirck Jacobsz. den Heinst ............................... 6
Dirck Jansz. Lagendijck .................................. 7
Dirck Jansz. van der Broeck.......................... 36
Dirck Jansz. Veen ......................................... 40
Dirck Janszn. gietermaker ............................. 13
Dirck Jorisz. .................................................... 5
Dirck Maertensz. Heckenhoeck ...................... 5
Dirck Maximiliaensz. .................................... 32
Dirck Ouwerkerck........................................... 2
Dirck Pietersz. capiteijn .......... 3, 20, 23, 28, 32
Dirck Pietersz. Kuijckhove ............................. 7
Dirck Pietersz. Scherp................................... 15
Dirck Pietersz. van Noortich ......................... 12
Dirck Pouwelsz. (Bommelaer) ...................... 14
Dirck Sybrantsz....................................... 35, 37
Dirck Theunisz. van Leeuwen....................... 16
Dirck van der Heijme .............. 8, 11, 18, 31, 32
Dirck van der Mast.................... 1, 7, 12, 15, 34
Dirckgen Jeroensdr. ...................................... 32
Dirckgen Pietersdr........................................... 5
Does van der ........................................... 17, 24
Dominicus Pietersz.......................................... 4
Dominicus Thielmansz.............................. 4, 14
Domis Adamsz. Gillo...................................... 6
Domis Symonsz. stierman ............................... 6
Doncker......................................................... 35
Doom ...................................................... 33, 34
Dorp van ................................................. 23, 28
Driel van ................................................. 22, 36
Driell van ...................................... 7, 13, 15, 37
Drongelen van ............................................... 19
Droogh .......................................................... 27
Drost.............................................................. 22
Drouvert .................................................... 3, 38
Duijck ........................................................... 35
Duijt van ......................................................... 3
Dussen van der...................... 12, 21, 36, 37, 39
Duvall.................................................. 7, 18, 29
Duyfhuysen ................................................... 13
Duyvesteijn ..................................................... 5
Eelaert van den.............................................. 27
Eeuwout Ariensz. .......................................... 12
Eeuwout Ariensz. schilder .............................. 1
Eeuwout Dircksz. ............................................ 4
Eeuwout Pietersz. Koecketer......................... 16
53

Eeuwout Vermeulen ..................................6, 39
Egbert Gerritsz. van den Herbst.....................18
Eijck van der....................27, 29, 30, 33, 37, 40
Eijcke ten .......................................................40
Eijcke van der ..................................................7
Elias Miller ....................................................23
Elisabeth du Bois.............................................6
Elisabeth Knol ...............................................23
Elisabeth Oosterbaen .....................................16
Elisabeth van Rhee ........................................28
Elisabeth ‘s-Gravenhage ................................29
Elizabeth Verburgh........................................15
Emmetgen Danielsdr. ....................................26
Emmetgen Jansdr.............................................9
Engebrecht Fransz. ........................................26
Engebrecht Jansz. ..........................................26
Engebrecht Joostenz. ...............................29, 41
Engel Bastiaensz............................................28
Engeltgen Harmensdr. ...................................40
Engeltgen Willemsdr. ....................................29
Es van ............................................................34
Evert Hendricksz. van Duijt ......................3, 29
Fabricius ..................................................33, 38
Fiool...............................................................39
Flines de ..........................................................5
Fockendijck ...................................9, 22, 26, 29
Fop Hugensz. van Krimpen ...........................38
Franchois Lavia ...............................................2
Franchois van Weert ......................................40
Franchois Vermande........................................3
Frans Abrahamsz. van Drongelen..................19
Frans Dircksz.................................................10
Frans Jacobsz...........................................15, 27
Frans Jacobsz. van Rodenburg ................29, 33
Frans Jansz. ...................................................18
Frans Jansz. kaaskoper...................................17
Frans Jorisz. Goijer..................................35, 38
Frans Touw......................................................7
Frans van Leent .............................................25
Frederick Janszn. .............................................4
Gabriel Ariensz. de Munnick.........................11
Gaegh van der................................................26
Geertgen Dircksdr......................................5, 11
Geertgen Hendricksdr......................................3
Geertruid Lourisdr. van der Hoeve ................29
Geertruijd van Boshuijsen .............................13
Geertruijt Jansdr. ...........................................40
Geertruijt Jansdr. Moens................................40
Geertruijt Lourisdr. ........................................40
Geertruijt Lourisdr. van der Hoeve................37
Geertruijt Verburgh .......................................15
Geestdorp.......................................................37

Gelder van..................................................... 24
Gerbrandt Wijckerhelt....................... 14, 22, 26
Gerhardt Wijckerhelt..................................... 17
Gerrit (Jansz.) Verburgh................................ 15
Gerrit Ariensz kuiper..................................... 18
Gerrit Ariensz. Come ...................................... 6
Gerrit Barentsz. Oosthoff ................................ 3
Gerrit Bijl...................................................... 40
Gerrit Cente............................................. 14, 17
Gerrit Claesz. Wijckman ................... 11, 15, 30
Gerrit de Bagijn............................................. 14
Gerrit Dircksz................................................ 18
Gerrit Gerritsz. ........................................ 35, 38
Gerrit Gerritsz. Calckman ....................... 32, 37
Gerrit Gerritsz. Hulsthorst............................. 28
Gerrit Harmensz. Block................................. 22
Gerrit Harmensz. blokmaker ................... 32, 37
Gerrit Hubrechtsz.......................................... 22
Gerrit Jacobsz. van der Laen ......................... 31
Gerrit Jacobsz. zeevarende man ...................... 9
Gerrit Jorisz. (Cassenaer) .............................. 20
Gerrit Jorisz. Natschoe .................................. 33
Gerrit Pietersz. Boot...................................... 40
Gerrit Pietersz. Cromme.......................... 16, 40
Gerrit Pietersz. Hartogh................................. 25
Gerrit Swaenhill .............................................. 7
Gerrit van der Meulen ................................... 17
Gerrit van Son ............................................... 30
Gerrit Vrijlant................................................ 22
Gerrit Willemsz. Vinck ........................... 22, 35
Gerrit Willemsz. Visch.................................. 39
Gesel van........................... 8, 17, 19, 27, 32, 38
Gijsbert Willemsz. van Oyen .......................... 6
Gijsbrecht Pietersz.. ...................................... 25
Gijse.................................................... 8, 11, 18
Gijse de ......................................................... 10
Gijsen ............................................................ 29
Gilde de............................................. 22, 23, 33
Gillis Jansz. de Vuijck .................................. 34
Gillis Pietersz. van der Heijde....................... 26
Gillis van Castilie...................................... 8, 31
Gillis van der Eijck ......... 27, 29, 30, 33, 37, 40
Gillis van der Eijcke........................................ 7
Gillis van der Heijde ..................... 3, 17, 33, 36
Gillo ................................................................ 6
Gilpert Cornelisz. (Nobel)............................. 40
Gio Moijlijves ............................................... 25
Goch van ....................................................... 20
Goes van der ..................................... 10, 26, 30
Goijer ...................................................... 35, 38
Gommersbach ............................................... 10
Gool ................................................................ 8
54

Gooltgen Danielsdr..........................................7
Goossen Jansz. van Millige ...........................21
Gorcum van ...................................................35
Gordon.....................................................32, 39
Goutappel ..........................................12, 17, 32
Govert du Bois.........................................6, 7, 9
Govert Janszn. Lagendijck...............................6
Govert Lourensz. .............................................4
Govert van Gesel .....................................17, 19
Graeff de..................................1, 12, 14, 20, 24
Gravenhage 's- .........................................27, 29
Grietgen Andriesdr. (Hissingh)......................16
Grietgen Ariensdr. ...........................................2
Grietgen Coeije..........................................2, 21
Grietgen Danielsdr.........................................26
Grietgen Messchaar .......................................21
Grietgen Pietersdr. Donckert .........................35
Grietgen Willemsdr. ......................................23
Grietje van der Linden ...................................34
Groeije de ................................................10, 14
Groen .............................................................36
Groenewegen .......................................4, 11, 29
Gucht van ................................................33, 34
Guiljaem Guiljaemsz. ....................................39
Gydion Jacobsz. van Nimwegen....................35
Haerlem van...................................................36
Haes de ..........................................................13
Hallingh .........................................................37
Hans Claesz. ....................................................4
Harderwijk.....................................................15
Harm (Jansz.) Wybelaer ................................22
Harmelen van.................................................21
Harmen Harmensz. (van der Bilt)....................5
Harmen ten Hooff..........................................40
Harmen van Diemen ......................................14
Harmen Wijbelaer..........................................28
Harmen Willemsz. .........................................18
Harmen Willemsz. van der Burgh .................30
Harrewegen van .............................................30
Hartigh.............................................................3
Hartigh de ......................................................37
Hartintveldt................................................3, 25
Hartog...................................................2, 25,28
Hartog Claesz. .........................................17, 32
Heckenhoeck .................................5, 10, 30, 34
Heel van...........................................................3
Heemstede .....................................................39
Heerman ........................................................28
Heijdanus.......................................................11
Heijde van der....................3, 17, 26, 30, 33, 36
Heijme van der ........................1, 3, 4, 8-11, 18,
......................................................31-33, 35, 38

Heijmondt ..................................................... 19
Heinst den ....................................................... 6
Hellerus......................................................... 13
Helm van der................................................. 30
Hem van der.................................................. 34
Hemeldecan................................................... 12
Hemeldekan ............................................ 18, 19
Henderson ..................................................... 29
Hendrecht van ............................................... 29
Hendrick Barentsz. Oosthoff......................... 29
Hendrick Claesz. ....................................... 9, 18
Hendrick Claesz. Corder ............................... 14
Hendrick Claesz. Schalck.............................. 16
Hendrick Cornelisz. scheepstimmerman ....... 16
Hendrick Corstiaensz. ................................... 24
Hendrick Cruijmel......................................... 41
Hendrick de Bruijn........................................ 36
Hendrick de Man........................................... 19
Hendrick Eeuwoutsz. .................................... 26
Hendrick Gerritsz. ......................................... 11
Hendrick Gijsz. Semelaer.............................. 22
Hendrick Jansz. ............................................. 38
Hendrick Jansz. van Keule.............................. 6
Hendrick Leendertsz. Lantman ....................... 7
Hendrick Panser ............................................ 36
Hendrick Penning............................................ 7
Hendrick Pesser............................................. 24
Hendrick Pietersz. ......................................... 23
Hendrick Prins .......................... 2, 9, 18, 36, 39
Hendrick van der Heijme ........ 1, 3, 4, 8-11, 18,
................................................................ 33, 38
Hendrick Verburgh ....................................... 15
Hendrickgen Jansdr....................................... 27
Hendrik de Man ...................................... 21, 23
Hengst den .................................................... 17
Herbst van den .............................................. 18
Hercules Thijsz. grutter................................. 39
Hercules Thijsz. van der Schep ............... 15, 16
Hermanus de Neijt ........................................ 19
Hermanus de Reijt......................................... 10
Hessing...................................................... 7, 19
Hester van Rhee ...................................... 23, 28
Hesting .......................................................... 29
Heuklom........................................................ 16
Hidde van der................................................ 24
Hijn van ........................................................ 26
Hille van der.................................................. 31
Hillegond Dircksdr.................................. 26, 36
Hillegont Cornelisdr...................................... 15
Hilletgen Leendertsdr................................ 6, 10
Hissingh ..................... 14, 16-18, 20, 22, 24, 38
Hodenpijl .................................. 1, 8, 22, 28, 37
55

Hodenpijll..............................12, 13, 15, 16, 39
Hoeck van................................................17, 39
Hoeve van der....................................29, 31, 37
Hoij de .......................................................8, 17
Hoochwerff....................................................34
Hooff ten..................................................28, 40
Hoogmoed .....................................................30
Hoogwerff........................................................6
Hoorn van ................................................22, 28
Houten van ..................9, 11, 17, 18, 31, 37, 40
Houve van der..........................................32, 36
Hubert Gerritsz. Keyser .................................27
Hubrecht Cornelisz. .......................................40
Hubrecht Gerritsz. ...................................32, 37
Hubrecht Gerritsz. Keijser ...............................3
Hubrecht Gerritsz. schipper .............................3
Hubrecht Jansz. van der Velde ..................5, 30
Hubrecht Janszn. (Fiool)................................39
Hubrecht Keijser........................................3, 17
Hubrecht van der Vecht.1, 6, 15, 22, 23, 26, 40
Hubrecht van Rhee ..................................20, 24
Hugo van Bleijswijck ...................6, 10, 14, 16,
...............................................17, 19, 25, 32, 36
Hugo van der Linden .....................................34
Hugo van Rijck........................................25, 33
Huibrecht Gerritsz. Keijser ............................20
Huijbrecht Keijser .........................................20
Hulsthorst ......................................9, 10, 14, 28
IJsbrant Willemsz. van Rhijt..........................26
Immetgen Jansdr............................................19
Immetgen van Gesel ......................................19
Ingetgen Fransdr. .............................................7
Isaack Craen ..................................................13
Isaack Heckenhoeck ........................................5
Isaack Hessingh ........................................ 7, 19
Isaack Hissingh...........14, 16-18, 20, 22, 24, 38
Isaack Theunisz. ..............................................1
Isaack van Heel................................................3
Isbrant Huijbrechtsz. Sparenburg ..................20
Isbrant Willemsz............................................12
Iselsteijn...........................................................5
Izaack van der Test ........................................34
Jacob Alewijnsz.............................................21
Jacob Alewijnsz. koopman ..............................5
Jacob Andriesz. Macq....................................12
Jacob Ariensz.................................................39
Jacob Bartelsz. timmerman............................22
Jacob Beijers..................................................21
Jacob Bernouw ..............................................27
Jacob Bollaert ..........................................27, 32
Jacob Bonstoe................................................15
Jacob Claesz. metselaar ...................................6

Jacob Cornelisz. .................................. 9, 31, 39
Jacob Cornelisz. den Blaeuwert .............. 39, 40
Jacob Cornelisz.(van der Hem) ..................... 34
Jacob de Vosch ............................................. 37
Jacob Dircksz. ............................................... 15
Jacob Dircksz. Gommersbach ....................... 10
Jacob Dircksz. van Coppershoorn ................. 38
Jacob Droevert .............................................. 38
Jacob Drouvert ................................................ 3
Jacob Duyfhuysen ......................................... 13
Jacob Fockendijck..................................... 9, 29
Jacob Gerritsz. Coore .............................. 15, 16
Jacob Hendricksz. ........................................... 1
Jacob Jacobsz. timmerman ............................ 33
Jacob Jacobsz. van der Burg ......................... 31
Jacob Jacobsz. van der Linde .................... 7, 31
Jacob Janszn. Kunst ...................................... 39
Jacob Janszn. Moens ..................................... 40
Jacob Janszn. Vacol ...................................... 36
Jacob Jorisz. .................................................. 25
Jacob Kellenaer ............................................. 24
Jacob Lambrechtsz. Bubbelson ..................... 36
Jacob Maertensz........................................ 8, 20
Jacob Maertensz. bierkruier ............................ 1
Jacob Marckenburgh ..................................... 31
Jacob Mathijsz. ............................................... 4
Jacob Niesen ........................................... 26, 30
Jacob Ouwerkerk............................................. 2
Jacob Papenhuijse ......................................... 27
Jacob Pietersz. Kuijckhoven ......................... 25
Jacob Pietersz. Slavenburgh........................ 4, 5
Jacob Pietersz. Storm .................................... 15
Jacob Rochusz............................................... 31
Jacob Sparenburg .................................... 32, 37
Jacob Swanshoeck......................................... 29
Jacob Symonsz. Gijsen.................................... 5
Jacob van Boshuijsen ..................... 7, 8, 13, 20,
.................................................... 24, 29, 31, 33
Jacob van der Laen........................................ 31
Jacob van Gesel................................. 17, 19, 38
Jacob van Houten .................... 9, 11, 17, 18, 40
Jacob van Loosdrecht.................................... 38
Jacob Vosmaer .............................................. 17
Jacob Wachtman ........................................... 17
Jacob Willemsz. ............................................ 40
Jacobmijna du Bois ......................................... 6
Jacobmijna van Hendrecht ............................ 29
Jacobmijntgen Cornelisdr................................ 4
Jacobus Hallingh ........................................... 37
Jacobus Hellerus ........................................... 13
Jacobus Niese................................................ 38
Jacobus Niesenius ......................................... 25
56

Jacobus Pietersz. Slavenburgh.......................10
Jacobus Valensis............................................23
Jacobus van Noorden.........9, 21, 24, 27, 36, 39
Jacomi Moijlijves ..........................................25
Jacomijntgen Cornelisdr. .................................9
Jager de............................................................3
Jan Abramsz. Ritsert......................................38
Jan Anthonisz. schoenmaker......................9, 27
Jan Ariensz. .............................................34, 35
Jan Ariensz. van Teijlingen ...........................15
Jan Ariensz. Vestenburg ................................35
Jan Ariensz. Westenburgh .............................36
Jan Asselingh.................................................18
Jan Backer .....................................................27
Jan Baen ........................................................10
Jan Baerthoutsz. Annnocqué .........................22
Jan Boeling ......................................................6
Jan Claesz. Doom ..........................................33
Jan Claesz. van Noortwijck ...........................34
Jan Cornelis Doesz. .......................................41
Jan Cornelisz. ..................................................3
Jan Cornelisz. Amoureus .........................10, 25
Jan Cornelisz. Blanckert ..................................2
Jan Cornelisz. Peeckstock..................17, 18, 35
Jan Cornelisz. Post ..........................................5
Jan Cornelisz. Spieringman .............................3
Jan Cornelisz. van Monster............................10
Jan Cornelisz. ‘s-Gravenhage ........................27
Jan Cromvinger................................................9
Jan Dammasz.................................................35
Jan de Hoij.................................................8, 17
Jan de Reus ...................................................21
Jan de Rijcke .................................................19
Jan de Vinck ..................................................28
Jan Dircksz. .............................................11, 34
Jan Dircksz. Heckenhoeck...............................5
Jan Dominicus Westerdoel ..................4, 29, 32
Jan Dominicusz. ............................................33
Jan Dominicusz. Westerdoel.............2, 3, 4, 10,
...................................20, 24, 27, 28, 29, 32, 35
Jan Doom.................................................19, 34
Jan du Bois ......................................................6
Jan Duyvesteijn................................................5
Jan Eeuwoutsz. Vermeulen............................39
Jan Fockendijck .............................................26
Jan Francke koopman ....................................10
Jan Gerritsz...................................................2-4
Jan Gerritsz. Hulsthorst .......................9, 10, 14
Jan Gielen ..................................................5, 10
Jan Gillisz. .....................................................18
Jan Gillisz. Backer.........................................20
Jan Govertsz. de Vosch..................................40

Jan Govertsz. Paridaen .................................. 28
Jan Hartog ............................................. 2, 3, 28
Jan Hendricksz. Backer..................... 16, 19, 38
Jan Hendricksz. Bouman............................... 34
Jan Hendricksz. de Wijs.................................. 6
Jan Hendricksz. Verbrugge ............................. 5
Jan Hugensz. kleermaker............................... 27
Jan Hugensz. van der Linde .......................... 38
Jan Jacobs Gijse .............................................. 8
Jan Jacobsz. den Hengst................................ 17
Jan Jacobsz. Fockendijck .............................. 22
Jan Jacobsz. Gijse ......................................... 11
Jan Jacobsz. Moens ....................................... 40
Jan Jacobsz. van der Meer....................... 12, 24
Jan Jacobsz. van Hoorn ........................... 22, 28
Jan Jacobsz. Veen ......................................... 19
Jan Jacobsz. Vermeer .................................... 20
Jan Jansz. (Rotteveen)............................. 11, 14
Jan Jansz. Braem............................... 24, 28, 30
Jan Jansz. Hemeldekan ..................... 12, 18, 19
Jan Jansz. Sluijter.......................................... 17
Jan Jansz. van der Lier .............................. 7, 20
Jan Jansz. van der Swan................................ 18
Jan Jansz. van der Velde ....................... 3, 8, 19
Jan Jansz. Wijck............................................ 38
Jan Jansz.. Verbrugge ................................... 30
Jan Janszn. Broer .......................................... 24
Jan Janszn. Cromvinger ................................ 29
Jan Janszn. Prins ........................................... 29
Jan Janszn. Vogel.......................................... 18
Jan Jaspersz..................................................... 6
Jan Jochumsz. ............................................... 12
Jan Jochumsz. Trommel................................ 11
Jan Jorisz. Beijerman .................................... 33
Jan Kimmingh......................................... 12, 27
Jan Leendertsz......................................... 17, 22
Jan Leendertsz. de Jong .......................... 16, 21
Jan Leendertsz. koopman ................................ 8
Jan Loopuijt .................................................. 25
Jan Mackeur .................................................. 33
Jan Maertensz. kuiper ................................... 38
Jan Maertensz. Verkade .................................. 5
Jan Pietersz.............................................. 12, 24
Jan Pietersz. Patijn ........................................ 20
Jan Pietersz. Stout ................................... 30, 32
Jan Pietersz. van der Helm ............................ 30
Jan Pouwelsz. Bongaert .......................... 22, 34
Jan Pouwelsz. Boogaert ............................ 3, 29
Jan Prins.................................................. 33, 34
Jan Rijcke.................................................... 1, 3
Jan Suijcker................................................... 12
Jan Symonsz. Hoochwerff............................. 34
57

Jan Theunisz. den Ruijter ..............................38
Jan Thijsz. schoenmaker................................31
Jan Trommel..................................................26
Jan van der Marell ...........................................5
Jan van Hijn...................................................26
Jan van Rhee..................................................20
Jan van Riele..................................................23
Jan Vranckensz. ...............................................5
Jan Vriesen ....................................................14
Jan Willemsz. ................................................11
Jan Willemsz. Aldernacht..............................11
Jan Willemsz. zeevarende man ......................14
Jan Wilsoet ....................................................23
Jan Woutersz. ................................................26
Jan Woutersz.(van Leent) ..............................17
Jannetgen Cornelisdr. ....................................36
Jannetgen Evertsdr.....................................3, 18
Jannetgen Gerritsdr........................................36
Jannetgen Jacobsdr. ...................................4, 39
Jannetgen Jansdr............................................23
Jannetgen Jorisdr. ..........................................19
Jannetgen Lourisdr. .......................................10
Jannetgen N. Bruijnoogen .............................25
Jannetgen Pierlings ........................................22
Jannetgen Pietersdr.Vinck .............................35
Jannetgen van Dijck.......................................25
Jannetgen van Gesel ......................................19
Jannetgen Vinck ............................................35
Jannetje de Jong.............................................21
Jannetje Jacobsdr. Moens ..............................40
Jasper de Flines................................................5
Jasper Jansz. de Bruijn ..................................22
Jean Beijers....................................................21
Jeremias van Vliet....................................28, 37
Jeremias van Wassenhoven ...........................23
Jeroen Ariensz. ..............................................32
Job Aldertsz. ..................................................31
Job Ariensz. voerman ......................................1
Job Borsselaer........................................2, 4, 23
Job Cornelisz. Penning ..................................41
Job Eldertsz. ..................................................31
Job Jacobsz. ...................................................39
Job Jacobsz. (Soeteman)................................39
Job Janszn. metselaar.....................................30
Job Pietersz. metselaar.........................7, 31, 40
Job Willemsz. Borselaer ...............................11
Jochem Cornelisz.............................................9
Jochem Cornelisz. zeevarende man .................9
Jochem Jacobsz................................................4
Johan Brouwer...............................................18
Johan Hodenpijll................1, 12, 15, 16, 28, 39
Johan Hugensz. van der Linde.......................38

Johan Pedj ..................................................... 40
Johan Pesser .................................................. 24
Johan van der Burg ................................. 28, 40
Johan van der Hoek ...................................... 17
Johan van der Nieupoort ............................... 18
Johan van Hoeck ........................................... 39
Johan van Weell.............................................. 6
Johan Veen......................... 2, 9, 14, 16, 21, 23,
........................................ 26, 31, 32, 34, 36, 37
Johan Verburgh............................................. 15
Johan Walbeecq ...................................... 29, 34
Johan Willemsz. de Wijs..................... 6, 28, 34
Johanna Brasser ............................................ 17
Johanna Pietersdr. Schooneman.................... 34
Johannes Asseling ..................................... 2, 18
Johannes d Amour......................................... 10
Johannes de Wijs........................................... 37
Johannes Drost .............................................. 22
Johannes Gillisz. ....................................... 1, 30
Johannes Gillisz. (van Vliet) ......................... 20
Johannes Heijdanus....................................... 11
Johannes Hodenpijl............................. 8, 22, 37
Johannes Londerseel ............................... 30, 40
Johannes Mens .............................................. 36
Johannes Roleijn ........................................... 10
Johannes Rolingh .......................................... 33
Johannes van Boshuijsen .............................. 13
Johannes van der Meulen .............................. 38
Johannes van Gesel ....................................... 19
Johannes Willemsz. de Wijs ............. 10, 22, 30
Jonas Jonasz. baljuw en schout ..................... 20
Jonas Pieter Jonasz.......................................... 9
Jonas Pietersz. ............................................... 15
Jong de ........................................ 16, 21, 39, 40
Jongh de ........................................ 7, 15, 16, 35
Joost Ariensz. Post ........................................ 11
Joost Barentsz. Stoll ...................................... 38
Joost Barentsz. van der Stoll ......................... 24
Joost Claesz................................................... 29
Joost Engebrechtsz. de Cloet .................. 29, 30
Joost Jansz. van der Mij ................................ 17
Joost Joostenz................................................ 25
Joost van der Post ......................................... 24
Joost Willemsz. ............................................... 2
Joost Willemsz. van Dijck............................. 23
Joris Abrahamsz.............................................. 6
Joris Broeck .................................................. 33
Joris Claesz. .................................................. 16
Joris Claesz. zeevarende man........................ 21
Joris Coij ..................... 1-3, 9, 17-19, 24, 25, 37
Joris Cornelisz................................... 16, 21, 29
Joris Geleijnsz. Keijser.................................... 5
58

Joris Hendricksz. ...........................................26
Joris Jacobsz. van der Valck ......................9, 24
Joris Jansz......................................................30
Joris Jansz. Beijerman ...................................30
Joris Jansz. Coppert .......................................14
Joris Keijser ...............2, 3, 5, 13, 15, 17, 21-23,
......................................................30, 32-35, 39
Joris Maertensz. Coij .....................................36
Joris Montadith ..............................................10
Joris Oosterbaen ............................................16
Joris Ouwater...........................................27, 38
Joris van Castilië......................................22, 23
Joris van Houten ............................................37
Joseph Jacobsz.................................................6
Josina Knol ..............................................22, 23
Judick Stoffelsdr. ...........................................35
Juijst ........................................................17, 36
Juriaen Juriaensz............................................12
Keijse.............................................................21
Keijser ..................2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 19, 20,
..........................................22, 23, 30, 32-35, 39
Kellenaer........................................................24
Kempen van.............................................29, 39
Kenenburch van.............................................22
Kesa .........................................................40, 41
Keule van.........................................................6
Keuvel van.....................................................24
Kevelaer.........................................................15
Keyser............................................................27
Kievit .......................................................23, 35
Kievits ...............................................12, 13, 16
Kimmingh................................................12, 27
Kinnemondt .............................................12, 32
Kluppelholt....................................................26
Kniertgen Jacobsdr. .......................................40
Kniertgen Jacobsdr. Moens ...........................40
Knol...............................................3, 22, 23, 34
Koecketer.......................................................16
Koeije ............................................................21
Kraaij .............................................................12
Krimpen van ..................................................38
Kruijck.............................................................1
Kuijckhove ................................................7, 25
Kunst .............................................................39
Laen van der ............................................31, 33
Lagarde de .....................................................20
Lagendijck ...................................................6, 7
Lambert Gerritsz. Bijlo ..................................31
Lambertgen Woutersdr. Knol ........................23
Lambrecht Bijlo.......................................37, 39
Lambrecht Bont .............................................19
Lambrecht Gerritsz. Bijloo ............................33

Lambrecht Harmensz. ten Hooff ................... 28
Lambrecht Willemsz. Bijlo ........................... 33
Lamwich van................................................. 33
Lantman .................................................... 7, 13
Laurens van der Wiel ........................ 15, 18, 32
Lee van der.................................................... 30
Leendert (Jacobsz.) de Veeg ........................... 2
Leendert Ariensz. lijndraaier......................... 21
Leendert Claesz............................................... 4
Leendert Cool................................................ 31
Leendert Cornelisz. Weuijster....................... 25
Leendert Gerritsz........................................... 12
Leendert Gerritsz. Bruijnoogen..................... 25
Leendert Gerritsz. Harderwijk....................... 15
Leendert Harmensz. van der Burg................. 30
Leendert Jansz......................................... 12, 22
Leendert Jansz. (Cassenaer) .......................... 32
Leendert Jansz. Steen ...................................... 3
Leendert Leendertsz. ..................................... 39
Leendert Rochusz.......................................... 21
Leendert Rochusz. (Backer).......................... 40
Leendert Rochusz. stierman .......................... 12
Leendert Thijsz. ............................................ 29
Leendert van der Werve .................................. 1
Leendert Wesselse (Burgwal) ....................... 21
Leenij ............................................................ 33
Leent van................................................. 17, 25
Leentgen Ariensdr......................................... 39
Leentgen Joppendr. ....................................... 38
Leentgen Leendertsdr...................................... 5
Leeuw van der............................................... 13
Leeuwen van ................................................. 16
Leeuwesteijn van........................................... 19
Lely ................................................................. 5
Lems.............................................................. 23
Lenij .............................................................. 39
Leuntge Cornelisdr.......................................... 2
Liedeweij Aeldertsdr..................................... 14
Liedewij van der Laen............................. 31, 33
Lier van der ............................................... 7, 20
Lijntgen Aellem de Haes............................... 13
Lijntgen Theunisdr........................................ 35
Lijsbeth Abrahamsdr....................................... 4
Lijsbeth Arentsdr. (mz Jansdr). ..................... 11
Lijsbeth Ariensdr. ........................................... 9
Lijsbeth Burgersdr. van den Velde................ 34
Lijsbeth Claesdr. ........................................... 35
Lijsbeth Dircksdr..................................... 10, 33
Lijsbeth Floore .............................................. 14
Lijsbeth Jacobsdr. van Keuvel ...................... 24
Lijsbeth Jacobsdr. ......................................... 37
Lijsbeth Jansdr. ....................................... 28, 30
59

Lijsbeth Jansdr. van Driell.............................13
Lijsbeth Pietersdr.......................................5, 14
Lijsbeth Theunisdr.........................................20
Lijsbeth Wesselsdr.........................................15
Linde van der.................................7, 31, 34, 38
Lintge Theunisdr. ..........................................34
Lits...................................................................9
Loenen van ....................................................34
Loije.................................................................3
Londerseel ...............................................30, 40
Loo van..........................................................16
Loopuijt .........................................................25
Loosdrecht van ..............................................38
Louris Cornelisz. Blaes..................................10
Louris Hendricksz. van der Veer ...................14
Louris van Anckeren........................................6
Lubbert Wolphertsz. van Vollenhoven 2, 14, 27
Lucas Meijsterus....................22, 23, 29, 39, 40
Lucas van Houte ............................................31
Lucas Verman..................................................6
Luchtigheijt van.......................6, 12, 16, 27, 34
Machteld Hendrickdr. Buijten .......................14
Machtelt Arentsdr. .......................................5, 6
Machtelt Ariensdr. .........................................33
Machtelt Buijten de Jonge ...............................4
Machtelt Jansdr..............................5, 21, 23, 35
Machtelt Robbrechtsdr.....................................4
Machtelt Stevensdr. .........................................6
Machtelt Theunisdr....................................1, 33
Mackeur.........................................................33
Macq..............................................................12
Maen....................................................4, 11, 29
Maerlandt.....................................26, 27, 31, 36
Maerten Cornelisz. van Tessel.......................35
Maerten Couwenhoven.............2, 7, 13, 17, 23,
...........................................................28, 29, 40
Maerten Dircksz. Santman.............................14
Maerten Gerritsz. ...........................................14
Maerten Gerritsz. zeevarende man.................14
Maerten Jansz. .................................................2
Maerten Jansz. de Cloet.................................30
Maerten Jansz. Niesen .....................................6
Maerten Jansz. van der Hidde........................24
Maerten Penningh....................................33, 38
Maerten Raese ...............................6, 16, 25, 27
Maerten van Pelt........................................4, 14
Maertgen Andriesdr. ..................................1, 12
Maertgen Ariensdr (Heerman).......................28
Maertgen Ariensdr. ....................................6, 39
Maertgen Bastiaensdr. .....................................4
Maertgen Claesdr...........................2, 21, 22, 27
Maertgen Coene...............................................2

Maertgen Cornelisdr............ 3, 7, 11, 15, 19, 39
Maertgen Cornelisdr. Coos ............................. 7
Maertgen Cornelisdr. Vasse ......................... 13
Maertgen Dame............................................. 40
Maertgen Danckersdr. ..................................... 9
Maertgen Fransdr. ................................... 18, 25
Maertgen Gerritsdr. ....................................... 35
Maertgen Gijsen............................................ 11
Maertgen Hendricksdr. (de Groeije) ....... 10, 14
Maertgen Huijgendr ........................................ 6
Maertgen Jacobsdr. ................................... 6, 29
Maertgen Jacobsdr. Cooningh....................... 18
Maertgen Jansdr .............................................. 6
Maertgen Jansdr. ................................. 4, 39, 40
Maertgen Jansdr.(Geestdorp) ........................ 37
Maertgen Lambrechtsdr. ............................... 27
Maertgen Leendertsdr. .............................. 4, 40
Maertgen Maertensdr. ................................... 16
Maertgen Pansser ............................................ 4
Maertgen Pietersdr (Decker............................. 4
Maertgen Pietersdr. ................. 4, 13, 31, 35, 41
Maertgen Rutte........................................ 32, 34
Maertgen Theunisdr. ..................................... 33
Maertgen Thijsdr............................................. 4
Maertgen Willemsdr...................................... 12
Maertgen Zegelaer ........................................ 22
Maes........................................................ 26, 31
Maeshoeck .................................................... 10
Magdaleentgen Doome ................................. 28
Magdalena Maertensdr. Kevelaer.................. 15
Maijcken van Loo Fredericksdr. ................... 16
Maijke Weijmants ......................................... 40
Man de .................... 1, 3, 13, 19, 21, 23, 37, 40
Marchant ....................................................... 15
Marck ............................................................ 35
Marckenburgh ............................................... 31
Marcus van Roocke....................................... 33
Marell van der ................................................. 5
Margrieta van Bleijswijck ............. 8, 10, 11, 18
Margrita van Clootwijck ............................... 23
Margrita van Gesel........................................ 27
Maria Adriaensdr. Beijs .................................. 6
Maria Anna van der Wilde.............................. 3
Maria Beijs.................................. 10, 25, 32, 36
Maria Brasser ................................................ 19
Maria Cornelisdr. van Luchtigheijt ............... 27
Maria de Jongh.............................................. 15
Maria Gool ...................................................... 8
Maria Heemstede .......................................... 39
Maria Henderson........................................... 29
Maria Hoogwerff............................................. 6
Maria Martijnsdr. Wensel ............................. 33
60

Maria Sempels ...............................................24
Maria Taurinus ..............................................18
Maria van Bleijswijck....................................31
Maria van Gesel.............................................19
Maria Veen ....................................................19
Mariens..........................................................13
Marijtge Jansdr. .............................................18
Marinus Vriese ........................................15, 32
Maritgen Jacob Gijsen .....................................5
Martijna Asselingh ........................................18
Martijntgen Maertensdr. ................................13
Mast van der ....................................1, 7, 12, 15
Matheus Ariensz. ...........................................40
Mathijs Cool ..........................................3, 8, 29
Mathijs Cornelisz. bode .................................39
Mathijs Cornelisz. Cooll................................39
Mathijs Cornelisz. Roos.................................32
Mathijs Fabricius .....................................33, 38
Mathijs Jansz. ................................................37
Mathijs Wolff ..........................................13, 34
Mattheus Ariensz.....................................16, 19
Mattheus Pietersz.............................................4
Mattheus Victor van der Goes .......................10
Matthijs Laurentsz. ........................................23
Meer van der......................1, 10, 12, 24, 36, 37
Mees Pietersz...................................................4
Meijde van der...............................................29
Meijsje Maertensdr. Coij ...............................36
Meijsterus ..............................22, 23, 29, 39, 40
Melckert...........................................................9
Mens ..............................................................36
Messchaar ......................................................21
Meulen van der ........................................17, 38
Meynsgen Ariensdr........................................14
Michiel (Jansz.) Leenij ............................33, 39
Michiel van Dijck ......................................9, 24
Michiell de Hartigh........................................37
Mij van der ............................17, 19, 33, 37, 39
Miller .............................................................23
Millige van.....................................................21
Moens ......................................................29, 40
Moijlijves.......................................................25
Molenaer........................................................36
Moll ...................................................14, 24, 29
Mons de Lagarde ...........................................20
Monseur.........................................................36
Monster van ...................................................10
Montadith ......................................................10
Montfoort.....................................................5, 9
Mossel .............................................................6
Mot la ............................................................13
Muijs.............................................10-12, 16, 21

Muldert.............................................. 22, 23, 34
Munnick de ................................................... 11
Muts ........................................................ 21, 40
Natschoe........................................................ 33
Nederveen ............................................... 17, 24
Nederveen van .......................................... 8, 32
Neeltgen Cornelisdr. ................................... 1, 8
Neeltgen Cornelisdr. Vasse ..................... 15, 26
Neeltgen Gerritsdr......................................... 24
Neeltgen Huijgendr. .................................. 6, 34
Neeltgen Jacobsdr. .................................. 13, 25
Neeltgen Jansdr. .................................. 9, 14, 36
Neeltgen Leendertsdr. ................................... 21
Neeltgen Pietersdr. .......................................... 9
Neeltgen Symonsdr. ...................................... 11
Neeltgen Theunisdr. ...................................... 32
Neeltgen Vasse.............................................. 32
Neeltgen Willemsdr. ................................. 3, 35
Neijt de.......................................................... 19
Nelletgen Cornelisdr. ...................................... 3
Nelletgen Cornelisdr. Bargman..................... 20
Nelletgen Cornelisdr. Bergman................. 3, 19
Nelletgen Leendertsdr. .................................. 26
Nelletgen Pietersdr. ..................... 12, 14, 18, 20
Nicolaas Jonas............................................... 29
Nicolaes de Reus........................................... 21
Nicolaes Jonas........................................... 5, 21
Nicolaes Jonasz. ............................................ 26
Nicolaes Spanbroeck..................................... 24
Nicolaes van Driel................................... 22, 36
Nicolaes van Driell.................................... 7, 15
Nicolaes Vermeulen ............................ 6, 11, 40
Niese ................................................. 30, 33, 38
Niesen ................................................. 6, 17, 26
Niesenius....................................................... 25
Nieupoort ................................................. 31-33
Nieupoort van der.......................................... 18
Nimwegen van .............................................. 35
Nobel............................................................. 40
Nobel de........................................................ 39
Noorden van...................... 9, 21, 24, 27, 36, 39
Noordt van .................................................... 38
Noort van ...................................................... 34
Noortich van.................................................. 12
Noortwijck van.............................................. 34
Oggelbee ................................................. 15, 16
Oly ................................................................ 17
Ommers van .................................................... 6
Ongel van ...................................................... 28
Ongelbach van .............................................. 39
Ongelbag................................................... 1, 22
Onsel van ................................................ 28, 40
61

Oosterbaen.........................8, 16, 17, 21, 23, 36
Oosterhuijs.....................................................27
Oosterhuijsen.................................................16
Oosterlee..........................................................6
Oosthoff.....................................................3, 29
Opmeer ..........................................................41
Orningh..........................................................23
Otto Ariensz. Touw .........................................7
Otto Croon .....................................................21
Otto van der Mij ............................................19
Ouwater .........................................4, 10, 27, 38
Ouwerkerck ...............................................2, 22
Overduijn.......................................................35
Overrijt van..............................................16, 38
Overrijth van....................................................6
Overschie.......................................................24
Oyen van..........................................................6
Pals van..........................................................10
Panser ............................................4, 18, 24, 36
Papenhuijse....................................................27
Paridaen .........................................................28
Paschijna de Roy ...........................................37
Patijn..............................................................20
Pedj................................................................40
Peeckstock .........................................17, 18, 35
Pelt.................................................................24
Pelt van ................................................4, 14, 27
Pelte ...............................................................39
Penning................................................7, 38, 41
Penningh..................................................32, 33
Persijn van .....................................................28
Pesser.........................................................4, 24
Pesser van Velsen ...........1, 2, 8, 15, 20, 24, 27,
...............................................29, 31, 32, 39, 40
Petrus Angillis ...........................................1, 32
Philips Abner...................................................2
Pierlings.........................................................22
Pieter Ariensz. ...............................................25
Pieter Ariensz. metselaar ...............................30
Pieter Bomaert ...............................................24
Pieter Bomert.................................................20
Pieter Boomaert van Goch .............................20
Pieter Claesz. Cooll .......................................11
Pieter Claesz. metselaar ...............................2, 3
Pieter Coper ...................................................33
Pieter Cornelisz. Bijll.....................................13
Pieter Cornelisz. Brouwer..............................16
Pieter Cornelisz. Cooper ................................23
Pieter Cornelisz. Melckert ...............................9
Pieter Cornelisz. Weuijster ............................11
Pieter Cornelisz. zeevarende man ..................34
Pieter de Jongh ..............................................15

Pieter de Ruyserte ......................................... 28
Pieter de Stoelmatter ....................................... 7
Pieter Dominicusz. .......................................... 4
Pieter du Bois.................................................. 6
Pieter Eeuwoutsz. (Doncker)......................... 35
Pieter Evertsz. ..................................... 7, 11, 31
Pieter Evertsz. Schouten.................................. 4
Pieter Fransz.............................................. 5, 20
Pieter Fransz. van der Heijde ........................ 30
Pieter Franszn.................................................. 6
Pieter Gerbrandtsz. Wijckerhelt .................... 15
Pieter Hendricksz. ............................. 12, 14, 15
Pieter Hendricksz. Kesa ................................ 41
Pieter Heuklom ............................................. 16
Pieter Jacobsz. van der Poth.......................... 35
Pieter Jansz.................................................... 39
Pieter Jansz. constapel..................................... 6
Pieter Jansz. Groenewegen............................ 11
Pieter Jansz. metselaar................................... 36
Pieter Jansz. Muldert......................... 22, 23, 34
Pieter Jansz. Sloot ......................................... 37
Pieter Jansz. van Brugge ............................... 22
Pieter Jansz. van Onsel.................................. 40
Pieter Janszn. Baen ....................................... 25
Pieter Janszn. Cluijtboog............................... 36
Pieter Janszn. Groenewegen............................ 4
Pieter Janszn. van Gorcum............................ 35
Pieter Jonas ..................................................... 1
Pieter Jonasz...................................... 18, 20, 27
Pieter Joostenz............................................... 23
Pieter Leendertsz............................................. 5
Pieter Leendertsz. Visscher ........................... 28
Pieter Leendertsz. Wensing............................. 8
Pieter Luijten chirurgijn .................................. 4
Pieter Niesen ................................................. 16
Pieter Pietersz. Cool ................................ 11, 39
Pieter Pietersz. Heijmondt............................. 19
Pieter Reijnsz. tijkwerker .............................. 18
Pieter Rochusz. ............................................. 25
Pieter Scheurkogel .................................. 23, 32
Pieter Sebastijn.............................................. 37
Pieter Taurinus .............................................. 13
Pieter Theunisz. Scheurkogel.......................... 2
Pieter van Cleeff........ 11, 17, 19, 23, 27, 30, 38
Pieter van der Hille ....................................... 31
Pieter van der Meer ............................. 1, 10, 12
Pieter van der Plaets .......................... 27, 35, 38
Pieter van der Poth ............................ 23, 29, 35
Pieter Willemsz. Bijll .................................... 40
Pieternella Leendertsdr............................ 14, 15
Pietertgen Tobiasdr. ...................................... 10
Plaets............................................................. 16
62

Plaets van der...............................23, 27, 35, 38
Pleun Cornelisz..............................................34
Pleuntgen Ariensdr. Pansser ......................4, 18
Pleuntgen Cornelisdr. Oosterlee ......................6
Pleuntgen Dammasdr.....................................39
Pleuntgen Panser ...........................................24
Ploij .................................................................9
Poelgeest........................................................27
Pomeren van ......................................17, 22, 32
Poort ....................................2, 4, 24, 27, 39, 40
Poot..................................................................2
Posselwith................................................14, 39
Post ...........................................................5, 11
Post van der ...................................................24
Pot............................................................16, 24
Poth van der.................................23, 29, 34, 35
Poulus Cornelisz. ...........................................27
Poulus Jacobsz. bouman ................................23
Poulus Moens ................................................29
Pouwels Bongaert ....................................33, 34
Preuvenaers....................................................10
Prins.............................2, 18, 29, 33, 34, 36, 39
Prinse ...............................................................9
Punt................................................................11
Raedt van den ..................................................8
Raese .................................................16, 25, 27
Raet van den ..................................................37
Ramp ...........................................14, 17, 19, 33
Reijer Jansz........................................11, 12, 16
Reijnier van der Wolff ...................................34
Reijt de ..........................................................10
Reinier Roelandsz..........................................35
Remoff ..........................................................24
Rennost..........................................................16
Reymptgen Gerritsdr........................................3
Rhee van ......................................20, 23, 24, 28
Rhijt van ................................23, 26, 31, 34, 38
Riele van........................................................23
Rijck van..................................................25, 33
Rijcke de........................................................19
Ritsert ............................................................38
Robberson......................................................26
Robbert Gordon .............................................39
Robbert Jacobsz. Gordon...............................32
Robbrecht Web..............................................26
Robijn ............................................................35
Rochus Ariensz. (Bol) ...................................20
Rochus Ariensz. koperslager .........................11
Rochus van der Leeuw...................................13
Rochus van Pomeren .........................17, 22, 32
Rodenburch ...................................................33
Rodenburg van...............................................29

Roleijn........................................................... 10
Rolingh.......................................................... 34
Roman........................................................... 23
Ronaer........................................................... 20
Roocke van.................................................... 33
Roos .................................................. 2, 5, 6, 32
Rootge........................................................... 12
Rosse van ...................................................... 36
Rotteveen .......................................... 11, 14, 27
Roy de ........................................................... 37
Royde ............................................................ 37
Ruijter den..................................................... 38
Rut Roelen .................................................... 18
Rutgen Rutten ............................................... 22
Ruth Roelen .................................................... 7
Rutte.............................................................. 34
Ruyserte de.................................................... 28
Salomon Hendricksz. ...................................... 3
Samuel la Mot ............................................... 13
Samuel van Boshuijsen ......................... 7, 8, 33
Santen van............................................... 25, 40
Santman ........................................................ 14
Sara Ariensdr. ............................................... 25
Sara de Graeff ............................................... 14
Sara Hendricksdr............................................. 5
Sara Jansdr. ................................................... 22
Sara Weijmants ............................................. 40
Sara Willemsdr........................................ 12, 25
Sas................................................................... 1
Schalck.......................................................... 16
Schans van der .............................................. 14
Scharp ........................................................... 14
Schep............................................................. 15
Schep van der................................................ 16
Scherp ........................................................... 15
Scheurkogel......................................... 2, 23, 32
Schippertgen ................................................. 13
Schooneman.................................................. 34
Schoute.......................................................... 35
Schouten.......................................................... 4
Schuijt ........................................................... 34
Sebastiaen Pesser ............................................ 4
Sebastiaen Pesser van Velsen........... 1, 2, 8, 15,
............................ 20, 24, 27, 29, 31, 32, 39, 40
Sebastiaen Pietersz. van Velsen .................... 22
Sebastiaen Verwell.................... 8, 9, 14, 20, 34
Sebastijn........................................................ 37
Semelaer........................................................ 22
Sempels......................................................... 24
Sier Gerritsz. ................................................... 6
Sijtgen Bastiaensdr........................................ 12
Slavenburgh .......................................... 4, 5, 10
63

Sloot...............................................................37
Sluijs......................................................5, 6, 10
Sluijter ...........................................................17
Smits................................................................1
Snoeijer..........................................................25
Soeteman .......................................................39
Soetermeer .....................................................36
Soetgen Dircksdr. ..........................................36
Soetgen Jorisdr. .............................................23
Spaen van der ................................................27
Spanbroeck ....................................................24
Sparenburg...............................................20, 37
Spieringman.....................................................3
Spit van der....................................................16
Steen ................................................................3
Stephanus Marchant ......................................15
Steur ..............................................................24
Steven Willemsz. .............................................7
Stinckgen Ariensdr. .......................................20
Stoll ...............................................................38
Stoll van der...................................................24
Storm .............................................................15
Stout ..............................................................32
Suijcker..........................................................12
Susanna Bom .................................................21
Susannetgen Leendertsdr. ................................3
Swaenhill .........................................................7
Swan van der .................................................18
Swanshoeck ...................................................29
Swart..............................................................21
Swart de.........................................................27
Switsert ..........................................................40
Sybrandt de Flines ...........................................5
Symon Claesz. ...............................................11
Symon Cornelisz. van Santen ..................25, 40
Symon Janszn. van der Velde ..........................5
Taecke Jansz. .................................................32
Take Jansz. grootschipper..............................17
Tanneken Abrahamsdr...................................14
Tanneken Pietersdr. .........................................7
Teijlingen van................................................15
Tessel van ......................................................35
Test van der ...................................................34
Theodorus Valensis .......................................23
Theunis Adriaensz. Snoeijer..........................25
Theunis Arentsz.............................................18
Theunis Corsz............................................9, 32
Theunis de Waert.........................................2, 4
Theunis Fransz. Visser ....................................1
Theunis Hugenz. den Hengst.........................37
Theunis Jacobsz. Sluijs..............................5, 10
Theunis Jansz. Wijck.....................................38

Theunis Pietersz. ........................................... 28
Theunis Pouwelsz. ........................................ 32
Theuntgen Jansdr. ........................................... 6
Theuntgen Pietersdr. ............................... 12, 27
Thijs Cornelisz. Roos...................................... 5
Thijs Dircksz................................................... 4
Thijs Hendricksz. Penningh .......................... 32
Thijs Jansz....................................................... 4
Thijs Laurentsz.............................................. 21
Thijs Roos ....................................................... 2
Thomas Jansz. Writh..................................... 17
Thomas Posselwith.................................. 14, 39
Thomas Punt ................................................. 11
Thomas Willemsz.......................................... 18
Thonis Corsz. ................................................ 17
Thonis Lodewijcksz. Boogaert...................... 11
Tieleman Jacobsz. ......................................... 23
Tieleman Jacobsz.(van der Linden)............... 34
Tielman Jacobsz. metselaar........................... 26
Touw ............................................................... 7
Touwen ........................................................... 7
Treurniet........................................................ 28
Trijntgen Cente ......................................... 1, 12
Trijntgen Claesdr. ........................................... 4
Trijntgen Coene ............................................ 40
Trijntgen Dircksdr........................................... 4
Trijntgen Gerritsdr. ............................. 6, 16, 25
Trijntgen Gerritsdr. Oosterhuijs .................... 27
Trijntgen Gerritsdr. Oosterhuijsen ................ 16
Trijntgen Jacobsdr......................................... 25
Trijntgen Jansdr. ............................................. 5
Trijntgen Kievit............................................. 23
Trijntgen Leendertsdr.................................... 22
Trommel........................................................ 11
Ursultje Jansdr. ............................................... 7
Vacol............................................................. 36
Valck van der .................................. 7, 9, 20, 24
Valensis......................................................... 23
Valensius....................................................... 19
Vasholl .......................................................... 36
Vasse........................................... 13, 15, 26, 32
Vecht van der ................ 1, 6, 15, 22, 23, 26, 40
Veeg de ........................................................... 2
Veen ....................... 2, 9, 14, 16, 19, 21, 23, 26,
........................................ 31, 32, 34, 36, 37, 40
Veer van der.................................................. 14
Velde van den ......................................... 23, 34
Velde van der .............................. 3, 5, 8, 19, 30
Velsen van..................................................... 22
Verbrugge ................................................. 5, 30
Verburgh ....................................................... 15
Verdoes ......................................................... 38
64

Verkade ...........................................................5
Verman ............................................................6
Vermande ........................................................3
Vermeer .........................................................20
Vermeulen .....................................6, 11, 39, 40
Verwell ..................................2, 8, 9, 14, 20, 34
Vinck .................................................22, 35, 40
Vinck de ........................................................28
Visch........................................................35, 39
Visscher .........................................................28
Visser...............................................................1
Vliet van ............................................20, 28, 37
Vogel .............................................................18
Volckgen Willemsdr. .....................................11
Vollenhoven van..........2, 14, 17, 20, 21, 27, 32
Vonck ............................................................11
Vosch de ..................................................37, 40
Vosmaer.........................................................17
Vranck Cente van Adrichem..........................40
Vranck Hubrechtsz. van Dorp .......................28
Vranck Joostenz. van Overrijth ...........6, 16, 38
Vranck Joostenz. van Rhijt ................31, 34, 38
Vranck van Dorp ...........................................23
Vranck Wesselsz.(Burgwal) ....................11, 21
Vranck Willemszn. van Rijt...........................23
Vries Claesz. Backer......................................18
Vrijlant...........................................................22
Vroetwijff 't ...................................................25
Vroutgen Jacobsdr. ................15, 16, 28, 35, 38
Wachtman......................................................17
Waert de ......................................................2, 4
Walbeecq .................................................29, 34
Wassenhoven van ..........................................23
Web ...............................................................26
Weell van.........................................................6
Weert van.......................................................40
Weijmans.......................................................32
Weijmants..................................................9, 40
Welhoeck.......................................7, 13, 30, 33
Wensel ...........................................................33
Wensing...........................................................8
Weresteijn......................................................37
Werve van de...................................................1
Wessel Ariensz. .............................................11
Westenburgh............................................11, 36
Westerdoel.......... 2-4, 10, 20, 24, 27-29, 32, 35
Weuijster .................................................11, 25
Wever van......................................................35
Wiel van der ......................................15, 18, 32
Wiggert Pietersz. de Jongh ............................35
Wijbelaer .......................................................28
Wijck .............................................................38

Wijckerhelt............................ 14, 15, 17, 22, 26
Wijckman.......................................... 11, 15, 30
Wijnandt Gillisz. van der Eyck ............... 27, 40
Wijnant Jansz. van Bree................................ 30
Wijnant van Bree .......................................... 26
Wijs de ........................ 6, 10, 22, 28, 30, 34, 37
Wijvetgen du Bois........................................... 6
Wilde van der.................................................. 3
Wiljamson ..................................................... 25
Willebort van Nederveen .............. 8, 17, 24, 32
Willem Ariensz. van der Meer ...................... 36
Willem Bastiaensz. de Man........................... 40
Willem Bisschop ........................... 2, 17, 33, 38
Willem Boudewijnszn..................................... 9
Willem Brasser........................................ 17, 25
Willem Canter ............................. 13, 18, 19, 24
Willem Claesz. Decker.................................. 29
Willem Cornelisz. Bijll ................................... 6
Willem Hesting ............................................. 29
Willem Jansz. de Gijse.................................. 10
Willem Jansz. van der Mij ............................ 17
Willem Janszn. Rotteveen ............................. 27
Willem Juijst ........................................... 17, 36
Willem Leendertsz. Bisschop........ 2, 13, 19, 31
Willem Maertensz. ........................................ 26
Willem Maertensz. gerechtsbode .................. 34
Willem Maertensz. Schuijt............................ 34
Willem Marcusz. ............................................. 1
Willem Poort ................................... 2, 4, 24, 27
Willem Pouwelsz. stierman........................... 39
Willem Reijersz. Swart ................................. 21
Willem Rochusz. Lems ................................. 23
Willem Welhoeck.......................... 7, 13, 30, 33
Willem Willemsz. ............................. 16, 21, 35
Willem Willemsz. (Decker) .................... 20, 29
Willem Willemsz. Marck .............................. 35
Willem Willemsz. stierman ........................... 36
Willemina van Gesel ................................. 8, 17
Wilsoet .......................................................... 23
Wolff....................................................... 13, 34
Wolff van der ................................................ 34
Wouter Hubrechtsz. (Block) ......................... 25
Wouter Knol........................................ 3, 22, 23
Wouter van der Dussen ................................. 21
Wouter van Ommers ....................................... 6
Writh ............................................................. 17
Wybelaer ....................................................... 22
Zegelaer......................................................... 22

65

