RECHTELIJK ARCHIEF VAN HET AMBACHT
KETHEL EN SPALAND
INVENTARISNUMMER 86

DINGBOEK

07-09-1796 t/m 02-02-1811
NIET GENUMMERDE FOLIO‘S

BEWERKING DOOR
ANTHONIUS VAN DER TUIJN
TE RHOON

Nr. 1 d.d. 07-09-1796.
David Broekmeijer mr. chirurgijn wonende onder de poorterij van Delft te Overschie, eiser contra
Cornelis Slootweg en Hannes Slootweg wonende Kethel-ambacht gedaagden om eis te doen. De
eiser eist van de gedaagde f 436.
Nr. 2 d.d. 02-11-1796.
De municipaliteit van Kethel eisers contra Nicolaas Kokx wonende in het dorp Kethel gedaagde.
Nr. 3 ut supra.
Jacob Gagesteijn procureur van de municipaliteit van Kethel eiser contra Nicolaas Koks om te betalen
f 3 wegens een week verschuldigde contributie tot inkwartiering van de Franse troepen op 18-041795.
Nr. 4 d.d. ut supra.
De municipaliteit van Kethel eisers contra Teunis Buijs wonende Kethel-ambacht gedaagde.
Nr. 5 d.d. ut supra.
Jacob Gagesteijn procureur van de municipaliteit van Kethel eiser contra Teunis Buijs om te betalen f
6 wegens 2 weken verschuldigde contributie tot inkwartiering van de Franse troepen op 11 en 18-041795.
Nr. 6 d.d. 16-11-1796.
De municipaliteit van Kethel eisers contra Arij Cornelisse Suijker wonende te Kethel gedaagde.
Nr. 7 d.d. ut supra.
Jacob Gagesteijn procureur van de municipaliteit van Kethel eiser contra Arij Cornelisse Suijker
bouwman wonende Kethel-ambacht gedaagde om te betalen f 3 wegens een week verschuldigde
contributie tot inkwartiering van de Franse troepen op 18-04-1795.
Nr. 8 d.d. ut supra.
Intekening van de crediteuren op de geprofineerde penningen van het bij executie verkochte huis,
schuur, boomgaard en erf van Cornelis Woudenberg, gewoond hebbende Kethel-ambacht.
1°. Jan Zuijderhoek wegens 6 jaar verpondingen, mitsgaders morgen-molen-en sluisgelden en diverse
verschotten tot f 300-12-04.
2°. Hendrik IJdo mr. timmerman wegens verdiend arbeidsloon en geleverde materialen tot f 14-14-14.
3°. Willem Borst mr. metselaar ter zake als voren tot f 10-17-04.
4°. Pieter Vorstenbosch Mr. smid ter zake als voren tot f 13-13-00.
5°. Johannes Kneppelhout van een hijpotheek in dato 5-7-1777, ter somme van f1.000 en over intrest
tot f 78-15-00.
6°. Robertus Carter ter zake als voren, in dato 1785, ter somme van f 200 en over intrest tot f 77.
7°. Johannes Kneppelhout ter zake als voren f 200 en over intrest tot f 6.
Nr. 9 d.d. ut supra.
Conclusie van de eis aan de municipaliteit van Kethel, overgeleverd uit naam van Jan Zuijderhoek,
ontvanger van de ordinaire verpondingen, in cas van preferentie op de penningen van het bij executie
verkochte huis, schuur, boomgaard en erf van Cornelis Woudenberg, gelegen in de Hargpolder,
contra de verdere crediteuren van Cornelis Woudenberg.
Nr. 10 d.d. ut supra.
Eis en conclusie aan de municipaliteit van Kethel uit naam van Heijndrik IJdo mr. timmerman te
Kethel, eiser in cas van preferentie op de penningen van het bij executie verkochte huis, schuur,
boomgaard en erf van Cornelis Woudenberg, contra de verdere crediteuren van Cornelis
Woudenberg.
Nr. 11 d.d. ut supra.
Eis en conclusie aan de municipaliteit van Kethel uit naam van Willem Borst mr. metselaar wonende in
het dorp Kethel, eiser in cas van preferentie op de penningen van het bij executie verkochte huis,
schuur, boomgaard en erf van Cornelis Woudenberg contra de verdere crediteuren van Cornelis
Woudenberg.
Nr. 12 d.d. ut supra.
Eis e n conclusie aan de municipaliteit van Kethel uit naam van Pieter Vorstenbosch mr. smid,
wonende in het dorp Kethel, eiser in cas van preferentie op de penningen van het bij executie
verkochte huis, schuur, boomgaard en erf van Cornelis Woudenberg contra de verdere crediteuren
van Cornelis Woudenberg.
Nr. 13 d.d. ut supra.
Eis en conclusie aan de municipaliteit van Kethel uit naam van Johannes Kneppelhout predikant te
Gorichem, eiser in cas van preferentie op de penningen van het bij executie verkochte huis, schuur,
boomgaard en erf van Cornelis Woudenberg contra de verdere crediteuren van Cornelis Woudenberg.
Nr. 14 d.d. ut supra.

Eis en conclusie aan de municipaliteit van Kethel uit naam van Robertus Carter wonende te 's Gravenhage, eiser in cas van preferentie op de penningen van het bij executie verkochte huis, schuur,
boomgaard en erf van Cornelis Woudenberg contra de verdere crediteuren van Cornelis Woudenberg.
Nr. 15 d.d. 16-11-1796.
De municipaliteit van Kethel gehoord hebbende de intekening van de crediteuren, mitsgaders hun
eisen, verklaren voor vonnis, na f 67-09-00 over gerechtelijke kosten afgetrokken te hebben van de
geconsigneerde penningen:
1°. De ontvanger van de verpondingen wegens 6 jaar verpondingen, mitsgaders morgen-molen- en
sluisgelden, diverse verschotten, alsmede de kosten van de executie tot f 300-12-04.
2°. Hendrik IJdom mr. timmerman wegens verdiend arbeidsloon en geleverde materialen tot f 14-1414.
3°. Willem Borst mr. metselaar ter zake als voren tot f 10-17-04.
4°. Pieter Vorstenbosch mr. smid ter zake als voren tot f 13-13-00.
5°. Johannes Kneppelhout predikant te Gorichem als houder van een speciaal verband op het huis,
schuur, boomgaard en erf, verleden voor schepenen van Kethel op 05-07-1777, groot f 1.000,
waarvan resteert f 910-13-10.
Nr. 16 d.d. 05-04-1797.
Jan van Wijk wonende te Bleiswijk arrestant onder Bastiaan Cool Jz.op zekere partij weiland in de
Westabspolder, belend volgens de kustingbrief in dato 28-03-1788 door Arij van Pruijssen tbv. de
arrestant verleden, ten N: Jacob Lansbergen, ten Z: het land toebehorende het Weeshuis van
Schiedam, ten O: mevrouw van der Burg en ten W: de Polderwatering, behorende de genoemde Arij
van Pruijssen wonende te Schiedam, eiser contra de voorn. Arij van Pruijssen, overgedaagde,
mitsgaders Bastiaan Cool Jz. secretaris van Kethel.
Nr. 17 d.d. 19-04-1797.
Jan van Wijk wonende Bleiswijk arrestant onder Bastiaan Cool secretaris van Kethel op een partij land
in de Westabspolder, groot 1 morgen 400 roeden, contra Arij van Pruijssen overgedaagde.
Isaac Penning junior als procureur van de arrestant eist decretie van het arrest en te betalen bij
provisie, eerst de somme van f 189 in voldoening van 3 jaar intrest, gerekend tot f 3-10-00 per jaar
van een kustingbrief, groot in kapitaal f 1.800, door de overgedaagde op 28-03-1788 voor schepenen
van Kethel tbv. de arrestant verleden onder verband van de voorn. partij land en voorts nog f 1.800,
zijnde de inhoud van de gemelde kustingbrief.
Nr. 18 d.d. 06-09-1797.
Jan van Wijk wonende te Bleiswijk eerst eiser daarna executant en nu requirant ter interpositie van het
decreet contra alle goederen en het bij executie verkochte stuk land van Arij van Pruijssen.
Gagestein voor Penning als procureur van de requirant verzoekt default.
Intekening van de crediteuren op de penningen van het bij executie verkochte stuk land van Arij van
Pruijssen wonende te Schiedam.
Eerst Hendrik IJdo gerechtsbode van Kethel wegens executie kosten f 244-04-00.
Jan Zuijderhoek wegens 2 jaar ordinaire en 1 jaar extra ordinaire verponding, mitsgaders van morgenmolen- en sluisgelden f 29-09-04.
Laatst Jan van Wijk wonende te Bleiswijk inzake een kustingbrief in dato 28-03-1788 met de intrest f
2.031.
Nr. 19 d.d. ut supra.
Conclusie en eis aan de municipaliteit van Kethel overgeleverd van wegen Hendrik IJdo gerechtsbode
van Kethel, eiser in zake preferentie op de penningen van het bij executie verkochte stuk land van Arij
van Pruijssen, contra de verdere crediteuren van Arij van Pruijssen.
Jacob Gagestein als procureur van de eiser eist preferentie voor alle andere crediteuren voor de
somme van f 244-04-00 wegens kosten van de executie.
Nr. 20 d.d. ut supra.
Conclusie van de eis aan de municipaliteit van Kethel overgeleverd van wegen Jan van Wijk wonende
te Bleiswijk, eiser inzake preferentie van de penningen van het verkochte stuk land van Arij van
Pruijssen, contra de verdere crediteuren van Arij van Pruijssen.
Jacob Gagestein als procureur van de eiser eist preferentie voor alle andere crediteuren op de
kustingbrief van f 1.800 met de intrest daarop verschenen, verleden op 28-03-1788 voor schepenen
van Kethel.
Nr. 21 d.d. 06-09-1797.
Het stuk land van Arij van Pruijssen is door de gerechtsbode Hendrik IJdo in consignatie gebracht op
de secretarie, ter somme van f 1.375. De municipaliteit heeft op de geconsigneerde penningen
afgetrokken de somme van f 44 over gerechtelijke kosten. Verdeling van de gelden:
Eerst Hendrik IJdo gerechtsbode van Kethel wegens executie kosten f 244-04-00.

Jan Zuijderhoek wegens 2 jaar ordinaire en 1 jaar extr a ordinaire verponding, mitsgaders morgenmolen- en sluisgelden f 29-09-04
Laatstelijk Jan van Wijk wonende te Bleiswijk inzake de kustingbrief in dato 28-03-1788 met de
intresten daarop verschenen f 1.057-06-12.
Nr. 22 d.d. 7-2-1798.
Huibrecht de Wolff wonende Schiedam eiser contra Maria van den Berg weduwe Grabel van Rijn
wonende Kethel-ambacht gedaagde.
Gagestein procureur van de eiser exhibeert akte van kwalificatie. De gedaagde erkent schuld en
verzoekt om in termijnen te betalen. Gagestein accepteert de schuldbekentenis en verzoekt daarop
condemnatie met de kosten aangaande het verzoek om in termijnen te betalen.
Schepenen van Kethel hebben de stukken geëxamineerd en condemneren de gedaagde te betalen
de somme van f 22-15-0 met f 1 per week, te beginnen d.d. 1-3-1798.
Nr. 23 d.d. ut supra.
Jacob Gagestein procureur van Huibregt de Wolff, eiser contra Maria van den Berg weduwe Grabel
van Rijn gedaagde.
De gedaagde wordt gecondemneerd aan de eiser te voldoen de somme van f 22-15-0 als restant van
meerdere somme van geleverde winkelwaren in het jaar 1796, volgens het schuldregister van de
eiser.
Nr. 24 d.d. ut supra.
Huibrecht de Wolff wonende Schiedam eiser contra Jan Waardelooij wonende Kethel-ambacht,
gedaagde in de voorn. cas.
Gagestein als procureur van de eiser verzoekt het 1° default. Schepenen verlenen het 1° default.
Nr. 25 d.d. ut supra.
Jacob Gagestein procureur van Huibrecht de Wolff eiser contra Jan Waardelooij gedaagde in de
voorn. cas.
Verzocht wordt dat de gedaagde zal worden gecondemneerd te betalen de somme van f 6-18-0,
welke de eiser toekomen van geleverde winkelwaren in de jaren 1794 en 1795 volgens het
schuldregister.
Nr. 26 d.d. 21-2-1798.
Jan van Zwieten wonende Kethel-ambacht eiser contra Maria van den Berg weduwe Gabriel oftewel
Grabel van Rijn wonende Kethel-ambacht gedaagde.
Gagestein procureur van de eiser legt over een relaas van de eis. De gedaagde erkent de schuld en
verzoekt enige tijd uitstel om buiten de executie te blijven. Gagestein accepteert de schuldbekentenis
en verzoekt om condemnatie van de kosten.
Schepenen van Kethel hebben de stukken geëxamineerd en condemneren de gedaagde om binnen
14 dagen te betalen een som van f 45 wegens 5 jaar intrest, verschenen op de kustingbrief per reste
nog groot f 300. Ten 2° om voor 1-5-1798 te betalen f 300 ter aflossing van de kustingbrief, verleden
op 3-5-1788 voor schepenen van Kethel onder speciaal verband van de helft van een huis en erf op
de brandgevel, staande en gelegen in de Oostabspolder te Kethel-ambacht. Het erf is groot 60
roeden, strekkende uit de Polderwatering tot de brandgevel en op de zuidwaartse rooing van dezelve
of geslagen palen, belend ten Z: Cornelis Bonefaas en ten N: het erf van de eiser op de rooing van de
noordelijkste zijmuur. Het huis en erf wordt executabel verklaard.
Nr. 27 d.d. ut supra.
Jacob Gagestein procureur van Jan van Zwieten wonende Kethel-ambacht, eiser contra Maria van
den Berg weduwe Gabriel oftewel Grabel van Rijn gedaagde.
De eiser eist dat de gedaagde zal worden gecondemneerd te voldoen, eerst de somme van f 45
wegens 5 jaar intrest, verschenen 1-5-1793, 1794, 1795, 1796 en 1-5-1797 van een som van f 300,
zijnde een schepenschuldbrief door wijlen haar man tbv. de eiser verleden voor schepenen van Kethel
op 3-5-1788. Ten 2° de somme van f 250 van de voorn. kustingbrief.
Nr. 28 d.d. 2-6-1798.
Jan van Wijk wonende onder Akkersdijk en Vrouwenrecht geeft te kennen dat zijn minderjarige
kinderen Cornelia en Arij van Wijk, uit de boedel van hun grootmoeder maternel Maria Jacobsdr.
Suijker, in leven weduwe van Cornelis Berkel, gewoond hebbende en op 21-7-1795 overleden onder
deze ambacht, is aanbestorven bij scheiding van de boedel op 2-8-1796 voor notaris Christiaen
Westakker te Delft, thans onder de administratie van Aalbregt en Jacob Cornelisz. Berkel en Jacob
Pietersz. Landsbergen, is berustende een kapitaal van omtrent f 3.000. Hij verzoekt om de vruchten
van het kapitaal via de administrateurs ten goede te laten komen aan zijn kinderen.
Aelbrecht Cornelisz. Berkel wonende onder Schipluiden, Jacob Berkel wonende onder Kethel en
Jacob Pietersz. Landsbergen wonende onder Nieuwland, in de voorn. kwaliteit, verklaren het verzoek
te ondersteunen. De schout en schepenen keuren het verzoek goed.

Nr. 29 d.d. 16-6-1798.
Andreas Jozephus van Berkel wonende Delft en Jan Proot wonende Leiden in kwaliteit als door wijlen
Johanna Maria Moeskop weduwe Zegert van Steensel, bij testament op 22-5-1796 voor notaris
Gijsbert van Hasselt te Delft verleden, aangesteld zijnde als executeurs van haar testament, zijnde de
voorn. Johanna Maria Moeskop geweest enige en universele erfgenaam van jonkheer Paulus van.
Alkemade, in leven heer van Kruiningen en Leeuwenstein, eisers contra Aalbert van Straaten
wonende Kethel-ambacht gedaagde.
Gagestein procureur van de voorn. eisers verzoekt het 1° default. Schepenen verlenen het 1° default.
Nr. 30 d.d. ut supra.
Jacob Gagestein procureur van de voorn. eisers in de voorn. kwaliteit contra Aalbert van Straaten
gedaagde, om de eis te kennen of ontkennen of de handtekening van de gedaagde staat onder een
huurcedulle en dat de gedaagde bij vonnis van het college zal worden gecondemneerd om aan de
eisers te voldoen een somme van f 75 wegens een jaar landhuur van een stuk land, groot 5 morgen
300 roeden, gelegen in Kethel-noord. Strekkende van de Harreweg oost op tot aan de Slimme
watering en het land van ouds van de heren Abraham en Leendert van der Willigen. Belend ten Z:
Pieter Bree en ten N: de abdij van Rijnsburg. Verschenen geweest Kerstmis 1781.
Nr. 31 d.d. ut supra.
Maria van den Berg weduwe Gabriel oftewel Grabel van Rijn opposante contra Hendrik IJdo
gerechtsbode.
Nr. 32 d.d. 04-08-1798.
Jan van Zwieten wonende onder Kethel-ambacht executant voor Hendrik IJdo gerechtsbode, inzake
de executie van een vonnis gewezen door dit gerecht op 21-02-1798 ten voordele van hem Jan van
Swieten en ten nadele van Maria van den Berg weduwe en boedelhoudster van Gabriel oftewel
Grabel van Rijn, op en tegen de voorn. Maria van den Berg, om te antwoorden.
Nr. 33 d.d. 18-08-1798.
Maria van den Berg weduwe en boedelhoudster van Gabriel oftewel Grabel van Rhijn contra Jan van
Zwieten, om te repliceren.
Nr. 34 d.d. 01-09-1798.
Jan van Swieten voor Hendrik IJdo gerechtsbode op en tegen Maria van den Berg weduwe Gabriel
oftewel Grabel van Rhijnfom te wisselen van inventaris en stukken.
Nr. 35 d.d. ut supra.
Pieternella van Es weduwe Ocker Sloof wonende Kethel eiser contra Willem Kerklaan mede wonende
Kethel gedaagde ter andere zijde.
Pieternella van Es zegt dat haar competeert van Willem Kerklaan, inzake onderwijs door haar aan
hem gegeven, de somme van f 6-15-08, lopende tot 22-07-1798.
Schepenen ordonneren dat Willem Kerklaan moet betalen f 3 binnen 14 dagen.
Nr. 36 d.d. 06-10-1798.
Hermanus Martinus van den Hove procureur wonende te Hillegersberg verzoekt om zich alhier voor
de vierschaar postuleren.
Nr. 37 d.d. 02-02-1799.
Door de schepenen van Kethel is goedgevonden akte te geven van admissie aan Pieter Commijs om
zich als procureur voor de vierschaar te postuleren.
Nr. 38 d.d. ut supra.
Cornelis van Mandelen procureur voor de vierschaar van Delft verzoekt zich te postuleren voor de
vierschaar alhier.
Nr. 39 d.d. ut supra.
Cornelia Catharina Krijgsman weduwe en enige geinstitueerde erfgename van Alexander van Dijk
wonende te Delft contra Claes Kokx wonende in het dorp Kethel, om eis en provisie te begeren.
Nr. 40 d.d. ut supra.
Van de Mandele procureur van Cornelia Catharina Krijgsman weduwe Alexander van Dijk wonende te
Delft contra Claes Kokx wonende in het dorp Kethel ter andere zijde. De eiser verzoekt betaling van f
406 volgens het extract uit de kramersboeken.
Nr. 41 d.d. 02-03-1799.
Cornelia Catharina Krijgsman weduwe Alexander van Dijk contra Claes Kokx, inzake betaling van de
voorn. eis. De schepenen ordonneren te voldoen de somme van f 406 wegens geleverd zeep in het
jaar 1796.
Nr. 42 d.d. ut supra.
Cornelis Langelaan wonende onder Hodenpijl eiser contra Nikolaas Koks mr. broodbakker in het dorp
Kethel, gedaagde om eis te doen. De gedaagde verzoekt uitstel van betaling. De schepenen
ordonneren aan de eiser te betalen eerst de somme van f 52-10-00 wegens een jaar intrest van een

schepenrentebrief groot in kapitaal f 1.050, verleden op 30-01-1797 te Kethel onder verband van een
huis en erf, geapproprieerd tot een broodbakkerij en kruidenierswinkel. Staan de in het dorp Kethel,
belend ten O: en Z: de straat, ten W: de weduwe van Klaas Jansz. Schouten en ten N: Pieter
Vorstenbos. Wijders de somme van f 1.050 ter aflossing van de hijpotheekbrief.
Nr. 43 d.d. ut supra.
Jacob Gagestein procureur van Cornelis Langelaan wonende onder Hodenpijl eiser contra Nicolaas
Koks meester broodbakker gedaagde. Verzocht wordt om betaling van de voorn. eis.
Nr. 44 d.d. 22-06-1799.
Anna Rodenburg weduwe Leendert van der Tas wonende Kethel-ambacht requirante om
condemnatie te begaan op de akte obligatoir, door haar verleden op 02-10-1798 voor notaris Jacob
Gagestein te Schiedam tbv. Bastiaan Cool Jz. wonende in het dorp Kethel, groot in kapitaal f 2.500.
Nr. 45 d.d. 17-08-1799.
Gerrit van Leverink en Jan van Leverink, kooplieden wonende onder Wassenaar, eisers contra Willem
Verbruggen wonende Kethel-ambacht, gedaagde om eis te doen.
Nr. 46 d.d. ut supra.
Mr. Johannes Burgerhoudt als procureur van Gerrit van Leverink en Jan van Leverink kooplieden,
eiser contra Willem Verbrugge gedaagde. De eiser verzoekt betaling van f 317 wegens de leverantie
vam 60 varkens op 16-04-1798.
Nr. 47 d.d. 07-09-1799.
Gerrit van Leverink en Jan van Leverink kooplieden eisers contra Willem Verbrugge gedaagde om
aan het verzoek te voldoen.
Nr. 48 d.d. ut supra.
Mr. Johannes Burgerhoudt procureur van Gerrit van Leverink en Jan van Leverink kooplieden eisers
contra Willem Verbrugge gedaagde.
Nr. 49 d.d. 05-10-1799.
Gerrit van Leverink en Jan van Leverink kooplieden eisers contra Willem Verbrugge gedaagde om te
repliceren op gedane verzoeken.
Nr. 50 d.d. ut supra.
Willem van der Brugge gedaagde contra Gerrit van Leverink en Jan van Leverink kooplieden eisers,
om te antwoorden.
Nr. 51 d.d. ut supra.
Cornelis van der Mandelen procureur van Willem van der Brugge gedaagde contra Gerrit van Leverink
en Jan van Leverink kooplieden eisers. De gedaagde beweert dat de leverantie niet heeft
plaatsgevonden.
Nr. 52 d.d. 19-10-1799.
Gerrit van Leverink en Jan van Leverink kooplieden eisers contra Willem van der Brugge gedaagde,
om te repliceren.
Nr. 53 d.d. 09-11-1799.
Gerrit van Leverink en Jan van Leverink kooplieden eisers contra Willem Verbrugge gedaagde.
Nr. 54 d.d. 23-11-1799.
Gerrit van Leverink en Jan van Leverink kooplieden eisers contra Willem Verbrugge gedaagde.
Nr. 55 d.d. 01-02-1800.
Op heden 29-01-1800 compareerde voor Jacob Gagestein notaris te Schiedam Willem van der
Hoeven wonende Kethel-ambacht ter ene zijde en Aalbregt Verdoes wonende onder Delfgauw,
Ariaantje Verdoes en Jacob Berkel wonende Kethelam-bacht, Aalbregt Berkel wonende Schipluiden,
Cornelis Stolk gehuwd met Maria Berkel wonende onder Zouteveen, mitsgaders nog de voorn.
Aalbregt Verdoes en Jacob Berkel als voogden over Cornelia, Cornelis en Arij Verwijk, nagelaten
kinderen van Teuntje Berkel, in huwelijk verwekt bij Jan van Wijk, zijnde erfgenamen van Arij Verdoes
en Geertgen Cornelisdr. Berkel, in leven echtgenoten gewoond hebbende en overleden zo onder
Akkersdijk als Kethel-ambacht, ter andere zijde.
De comparant ter ene zijde heeft bijna 18 jaar als knecht gewerkt en gewoond op de boerderij door de
laatst overledene geëxerceerd. Hij heeft voor de bouwerij de administratie gevoerd en eist daarvoor
betaling. Hij eist een bedrag van f 8.000. Al eerder waren hiervoor arbiters aangesteld, te weten
Teunis Buis wonende Kethel-ambacht en Arij Leendertsz. Suiker wonende onder Vrijenban, ter ene
zijde en Arij Cornelisz. Suiker wonende Nieuwland en Arend Roderijs wonende Kethel-ambacht ter
andere zijde.
Nr. 56 d.d. 01-03-1800.
Maria van der Vaart meerderjari ge jonge donchter, gedomiliceerd binnen deze ambacht, geeft te
kennen dat zij genootzaakt is te procederen inzake alimentatie en kraamkosten contra Martinus Nolet,
jongeman wonende binnen Schiedam.

Nr. 57 d.d. 15-03-1800.
Maria van der Vaart inzake het voorgaande verzoek.
Nr. 58 d.d. 15-03-1800.
Abraham Kruijt eiser contra Jan Bonefaas gedaagde. De eiser eist f 11-11-00 als restant van f 30-1100 wegens de levering in April 1799 van een bed, peluw, 2 kussens en 2 dekens. Jan Bonefaas zegt
dat zijn vrouw bevonden had dat het bed niet overeenkomstig het bestelde was en daarom is er f 15
gekort. Abraham Kruijt zegt genoegen te nemen met een totale betaling van f 15-11-00, mits betaling
binnen 14 dagen. Jan Bonefaas beweert niet te kunnen betalen.
Schepenen condemneren Jan Bonefaas binnen 14 dagen dit bedrag te voldoen.
Nr. 59 d.d. 07-06-1800.
Samuel ‘sJacob wonende Rotterdam eiser contra Petronella van Nes weduwe Ocker Slof wonende
deze ambacht gedaagde. De gedaagde beweert tegenwoordig onmachtig te zijn om te betalen en dat
de obligatie waarvoor zij gedagvaard is, haar reeds in het jaar 1776 geschonken was. De obligatie is
door haar man op 02-12-1762 voor notaris Adriaen Hoogop te Delfshaven verleden.
Nr. 60 d.d. ut supra.
Samuel ‘sJacob wonende Rotterdam eiser contra Petronella van Nes weduwe en boedelhoudster van
Ocker Slof wonende in het dorp Kethel gedaagde.
Geëist wordt dat de gedaagde prompt zal moeten voldoen de somme van f 336 wegens 28 jaar intrest
en voorts nog de somme van f 400 over de aflossing van de obligatie.
Nr. 61 d.d. ut supra.
Pieter Colijn wonende Delft eiser contra Alebert van Straaten wonende deze ambacht gedaagde.
Nr. 62 d.d. ut supra.
Jacob Gagesteijn procureur van Pieter Colijn wonende Delft eiser contra Alebert van Straaten
wonende deze ambacht gedaagde.
Geëist wordt promptelijke betaling van f 21-12-00 als restant van f 30 wegens weiloon en geleverde
schapen in het jaar 1780.
Nr. 63 d.d. 02-08-1800.
Bastiaan Cool wonende in het dorp Kethel eiser contra Gerrit Jansz. van de Leur wonende Kethelambacht gedaagde.
Schepenen hebben gezien de akte van citatie en het relaas van de gerechtsbode. Voorts hebben zij
geexamineerd de schepenrentebrief door de gedaagde op 08-12-1785 voor schepenen van Kethel
tbv. de eiser onder speciaal verband van zijn zandschuit, alsmede huis en erf aan de
Poldervaartsekade in de Hargpolder bij het Windas, belend ten Z: het land van Cornelis Berkel en ten
N: een erf van Cornelis van de Loo. Strekkende voor van de kade tot achter aan het gemene gangpad
van de Kerklaan. Mitsgaders nog een erf gelegen in de Hargpolpolder aan de kade bij het Windas.
Strekkende van de Poldervaartsekade af tot aan de Kerklaan toe. Belend aan de ommezijde Cornelis
van de Loo en aan de andere zijde de gedaagde. De principaal wordt gecondemneerd om te betalen
de geëiste somme van f 60 wegens 6 jaar renten en f 250 over de gehele aflossing.
De schuitthuis en grond worden executabel verklaard.
Nr. 64 d.d. ut supra.
Jacob Gagestein procureur van Bastiaan Cool wonende in het dorp Kethel eiser contra Gerrit Jansz.
van de Leur wonende Kethel-ambacht gedaagde.
Nr. 65 d.d. 06-09-1800.
Neeltgen Sloff meerderjarige ongehuwde dochter wonende binnen Kethel verzoekt admissie pro deo.
Zij geeft te kennen de uitvoering van de veroordeling door Samuel ‘sJacob wonende Rotterdam tlv.
Petronella van Nes weduwe Ocker Sloff wonende dorp Kethel, wegens onvermogen niet uitgevoerd
kan worden.
Nr. 66 d.d. 06-09-1800.
Neeltje Slof meerderjarige ongehuwde dochter eiser contra Hendrik IJdo gerechtsbodetals uitvoerder
van het vonnis in dato 07-06-1800 van Samuel ‘sJacob tlv. Petronella van Nes weduwe Ocker Slof,
wonende dorp Kethel.
Nr. 67 d.d. ut supra.
Neeltje Slof meerderjarige ongehuwde dochter eiser contra Hendrik IJdo gerechtsbode van Kethel als
executeur van het voorn. vonnis.
Nr. 68 d.d. 20-09-1800.
Samuels ‘sJacob eiser contra Neeltje Slof.
Nr. 69 d.d. 06-12-1800.
Neeltje Slof eiser contra Samuel ‘sJacob als intervenierende de gerechtsbode Hendrik IJdo.
Nr. 70 d.d. 07-02-1801.

Pieter van Dijkshoorn koopman wonende Schiedam eiser contra Stephanus Hellie mr. broodbakker in
het dorp Kethel gedaagde.
Nr. 71 d.d. ut supra.
Jacob Gagestein procureur van Pieter Dijkshoorn koopman eiser contra Stephanus Hellie mr.
broodbakker gedaagde. Geëist wordt betaling van f 510-10-00 wegens geleverde rogge en meel in de
jaren 1800 en 1801.
Nr. 72 d.d. 07-03-1801.
Samuel ‘sJacob als intervenierende Hendrik IJdo gerechtsbode van Kethel als executeur van het
vonnis van 07-06-1800 ten voordele van Samuel ‘sJacob en ten nadele van Petronella van Nes
weduwe Ocker Slof contra Neeltje Slof.
Nr. 73 d.d. 21-03-1801.
Samuel ‘sJacob als intervenierende Hendrik IJdo gerechtsbode van Kethel contra Neeltje Slof.
Nr. 74 d.d. ut supra.
Neeltje Slof meerderjarige ongehuwde dochter contra Samuel ‘sJacob als intervenierende voor
Hendrik IJdo gerechtsbode van Kethel.
Nr. 75 d.d. 02-06-1801.
Samuel ‘sJacob in kwaliteit voorn. contra Neeltje Slof.
Staat van goederen met verklaringen of de goederen zijn van Petronella van Nes weduwe Ocker Slof,
dan wel van haar dochter Neeltje Slof.
Nr. 76 d.d. 27-06-1801.
Contra interrogatien inzake de voorgaande zaak.
Nr. 77 d.d. 04-07-1801.
Goedgevonden wordt om de bode te vervoegen ten huize van Petronella van Es weduwe Ocker Slof
en haar te vragen of zij in staat en bereid is zich ter vergadering te vervoegen en aldaar haar
verklaring te beëdigen.
Nr. 78 d.d. 18-07-1801.
Neeltje Slof contra Samuel ‘sJacob intervenierende Hendrik IJdo gerechtsbode van Kethel.
Nr. 79 d.d. 01-08-1801.
Bastiaan Cool Jz. wonende op de Schie even buiten de stad Rotterdam contra Johannes Hendricus
Ruisch gehuwd met Anna Rodenburg wonende Kethel-ambacht gedaagde.
Nr. 80 d.d. ut supra.
Willem Elkman koopman wonende Rotterdam eiser contra J. H. Ruisch wonende deze ambacht
gedaagde.
Nr. 81 d.d. ut supra.
Jacob Gagestein procureur voor Bastiaan Cool contra Johannes Henricus Ruisch gedaagde.
Nr. 82 d.d. 01-08-1801.
Neeltje Slof contra Samuel ‘sJacob wonende Rotterdam.
Nr. 83 d.d. 01-08-1801.
Neeltje Slof contra Samuel ‘sJacob.
Nr. 84 d.d. 16-01-1802.
Samuel ‘sJacob contra Neeltje Slof.
Nr. 85 d.d. 06-02-1802.
Gerrit van der Sman bouwman wonende onder Overschie contra Lam of Lambrecht Oliemans
bouwman wonende Kethel-ambacht gedaagde.
Nr. 86 d.d. ut supra.
Jacob Gagestein procureur van Gerrit van der Sman bouwman contra Lam of Lambrecht Olimans
bouwman onder Kethel-ambacht gedaagde. De eiser eist betaling van f 261-04-00 over geleverde
spoeling in het jaar 1801.
Nr. 87 d.d. 20-02-1802.
Gerrit van der Sman en Lambrecht Oliemans zijn gecompareerd en overeengekomen dat Lambrecht
Oliemans zal betalen de somme van f 261.
Nr. 88 d.d. 06-02-1802.
Neeltje Slof contra Samuel ‘sJacob.
Nr. 89 d.d. 27-03-1802.
Neeltje Slof contra Samuel ‘sJacob.
Neeltje.Slof wordt veroordeeld in de kosten ter somme van f 16.
Nr. 90 d.d. 03-04-1802.
Neeltje Slof reformeert het voorgaande vonnis.
Nr. 91 d.d. 28-06-1802.

Jacob Gagestein procureur wonende Schiedam geeft te kennen dat hij van Pieter van Dijkshoorn
koopman wonende Schiedam, een declaratie wegens verschoten kosten heeft pretenderende,
gesproten voor het gerecht alhier in het jaar 1801 in het proces tegen Stephanus Hellie.
Nr. 92 d.d. 03-07-1802.
Jacob Gagestein procureur contra Pieter van Dijkshoorn koopman.
Nr. 93 d.d. 04-09-1802.
Ontvangen het navolgende rekest: Aan het gerecht van Kethel.
Hendrik IJdo geeft te kennen als dirigerende de executie van een vonnis gewezen op 07-06-1800 ten
voordele van Samuel 's-Jacob wonende Rotterdam en ten nadele van Petronella van Es weduwe
Ocker Slof wonende deze ambacht, etc.
Nr. 94 d.d. 16-10-1802.
Cornelis VeIlekoop wonende Overschie eiser contra Lambregt Olijmans wonende Kethel-ambacht, om
eis te doen.
Nr. 95 d.d. 18-12-1802.
Bastiaan Cool schout wonende in het dorp Kethel als handhavende een publicatie in dato 20-09-1797
eiser contra Daniel van den Enden bouwman wonende Kethelambacht gedaagde.
Nr. 96 d.d. 05-03-1803.
Cornelis van der Burg bouwman wonende Kethel-ambacht eiser contra Gerrit Korpershoek wonende
Kethel-ambacht gedaagde.
Nr. 97 d.d. ut supra.
Cornelis van der Burg bouwman eiser contra Gerrit Korpershoek gedaagde.
Nr. 98 d.d. 19-03-1803.
Cornelis van der Burg contra Gerrit Korpershoek.
Nr. 99 d.d. 13-09-1803.
Brief van de justitie van Delft aan het gerecht van Kethel inzake Mozes Sijmons koopman wonende
Rotterdam die een promesse van f 552-03-00 ten laste heeft van Jan Hendrik Ruisch, toen wonende
te Overschie onder de poorterij van Delft spruitende uit geleverde kwitanties.
Nr. 100 d.d. 07-01-1804.
Johannis Henricus Ruijsch wonende Kethel-ambacht eiser contra Hendrik Ijdo gerechtsbode inzake
zeker appointement in dato 13-08-1803.
Nr. 101 d.d. ut supra.
Thomas Fontein procureur van J. H. Ruijsch eiser contra Hendrik IJdo.
Nr. 102 d.d. 21-01-1804.
Mozes Sijmons Joods koopman wonende Rotterdam als intervenierende Hendrik IJdo gerechtsbode
van Kethel contra Johannes Henricus Ruijsch.
Nr. 103 d.d. 07-04-1804.
Moses Sijmons Joods koopman als intervenierende Hendrik IJdo gerechtsbode van Kethel contra
Johannes Hendricus Ruijsch.
Nr. 104 d.d. 21-04-1804.
Johannes Hendrikus Ruijsch eiser contra Moses Sijmons Joods koopman als intervenierende Hendrik
IJdo gerechtsbode van Kethel.
Nr. 105 d.d. 19-05-1804.
Moses Sijmons Joods koopman als intervenierende Hendrik IJdo gerechtsbode van Kethel contra
Johannis Henricus Ruijsch.
Nr. 106 d.d. 16-06-1804.
Moses Sijmons Joods koopman als intervenierende Hendrik IJdo gerechtsbode van Kethel contra
Johannes Hendricus Ruijsch.
Nr. 107 d.d. 16-06-1804.
Johannes Hendricus Ruijsch eiser contra Mozes Sijmons Joods koopman als intervenierende Hendrik
IJdo gerechtsbode van Kethel.
Nr. 108 d.d. 16-06-1804.
Johannes Hendricus Ruijsch contra Hendrik IJdo gerechtsbode van Kethel.
Nr. 109 d.d. 04-08-1804.
Johannes Hendricus Ruijsch contra Mozes Sijmons Joods koopman als intervenierende Hendrik IJdo
gerechtsbode van Kethel.
Nr. 110 d.d. 01-09-1804.
Johannes Hendricus Ruijsch eiser contra Mozes Sijmons Joods koopman als intervenierende Hendrik
IJdo.
Nr. 111 d.d. 01-09-1804.

Bastiaan Cool schout van Kethel als bij deze uitvoerende het rekest van 05-11-1803 inzake het maken
en repareren van de hoefslagen op de weg, strekkende van het dorp Kethel tot de stad Schiedam,
contra Jacob Landsbergen Hendrikszoon, als bewoner en gebruiker van de woning en landen gelegen
in Kethel ten name van de erven van de weduwe van Arij Droog, gedaagde.
Nr. 112 d.d. 15-09-1804.
Bastiaan Cool schout in de voorn. kwaliteit contra Jacob Landsbergen.
Nr. 113 d.d. 29-09-1804.
Jacob Landsbergen Hendriksz. contra Bastiaan Cool schout van Kethel.
Nr. 114 d.d. 13-10-1804.
Bastiaan Cool schout van Kethel contra Jacob Landsbergen.
Nr. 115 d.d. 27-10-1804.
Bastiaan Cool schout van Kethel contra Jacob Landsbergen.
Nr. 116 d.d. 10-11-1804.
Jacob Landsbergen Hendriksz. contra Bastiaan Cool schout van Kethel.
Nr. 117 d.d. 01-12-1804.
Bastiaan Cool schout van Kethel contra Jacob Landsbergen.
Nr. 118 d.d. 15-12-1804.
Mozes Simons Joods koopman contra Johannes Henricus Ruisch gewoond hebbende onder het
ambacht Kethel en thans wonende onder Absrecht.
Nr. 119 d.d. 09-02-1805.
Bastiaan Cool schout van Kethel contra Jacob Landsbergen.
Nr. 120 d.d. 03-08-1805.
Willem Wijnaendts koopman in houtwaren aan de Sweth onder Overschie eiser contra Hendrik IJdo
wonende Kethel-ambacht. De eiser eist betaling van f 543-19-8 als restant van meerdere somme van
geleverde houtwaren.
Nr. 121 d.d. ut supra.
Hendrik de Koning koopman wonende Schiedam eiser contra Hendrik IJdo wonende in het dorp
Kethel, voor betaling van f 110-05-06 als restant van meerdere somme van geleverde granen.
Nr. 122 d.d. 12-04-1806.
Angenita van Anckeren weduwe Jacob Kok wonende Rotterdam contra Jan Boerdonk wonende
Kethel-ambacht, inzake huurachterstand van een huis en landen.
Nr. 123 d.d. 01-11-1806.
Jan van der Burg wonende Overschie eiser contra Jan den Boer wonende Kethel -ambacht gedaagde
om te kennen of ontkennen of de handtekening onder een huurcedulle, van hem is, getekend op 0207-1804.
Nr. 124 d.d. 29-11-1806.
Jan den Boer wonende Kethel-ambacht contra Jan van der Burg wonende Overschie.
Nr. 125 d.d. 13-12-1806.
Jan van der Burg wonende Overschie contra Jan den Boer wonende Kethel.
Nr. 126 d.d. 17-01-1807.
Bastiaan Cool en Arend van der Burg contra Gerrit van Dijk wonende Kethel-ambacht. De gedaagde
heeft sinds 08-06-1804 een bouwmanswoning te Kethel gehuurd, van ouds genaamd tsGravenhuijsen, benevens de tuin, boomgaard en plantage en 21 morgen 400 roeden wei- hooi- en
teelland, voor de somme van f 1.400 per jaar.
Nr. 127 d.d. 19-09-1807.
Bastiaan Cool schout van Kethel contra Aalbert van Straaten wonende Kethel-ambacht. Aalbert van
Straaten is pomper van de brandspuit van Kethel.
Nr. 128 d.d. 03-10-1807.
Bastiaan Cool schout van Kethel contra Aalbert van Straaten.
Nr. 129 d.d. 30-09-1807.
Intekening van de crediteuren op de insolvente boedel van Leendert Droog en Maria van der Spek
echtgenoten.
Nr. 130 d.d. 17-10-1807.
Bastiaan Cool schout van Kethel contra Aalbert van Straaten.
Nr. 131 d.d. 31-10-1807.
Bastiaan Cool schout van Kethel contra Aalbert van Straaten.
Nr. 132 d.d. ut supra.
Pouwlus Droog en Jacob Landsbergen Hendriksz. wonende Kethel gedaagden contra Dirk Termeulen
wonende Rotterdam eiser inzake de provenuen van de insolvente boedel van Leendert Droog en
Maria van der Spek.

Nr. 133 d.d. 07-11-1807.
S. D. Eijsselman gepatenteerd koopman wonende ts-Gravenhage contra Willem van der Hoeven
wonende Kethel gedaagde. De eiser eist betaling van f 528.
Nr. 134 d.d. 21-11-1807.
S. D. Eijsselman gepatenteerd koopman contra Willem van der Hoeven.
Nr. 135 d.d. 05-12-1807.
S. D. Eijsselman gepatenteerd koopman contra Willem van der Hoeven.
Nr. 136 d.d. 20-02-1808.
Jacob Gagestein procureur contra Aalbert van Straaten wonende Kethel-ambacht inzake de betaling
van gemaakte kosten.
Nr. 137 d.d. 05-03-1808.
Schepenen condemneren de gedaagde in het 1° default.
Nr. 138 d.d. 02-04-1808.
Van der.Mandelen procureur van S. D. Eijsselman contra Willem van der Hoeven.
Nr. 139 d.d. 16-4-1808.
Burgje Bos minderjarige en ongehuwde dochter geassisteert door haar moeder en voogdesse Anna
van Galen weduwe Cornelis Bos, wonende binnen Schiedam contra Pieter van der Loo minderjarige
jongman geassisteert door zijn vader Cornelis van der Loo wonende Kethel-ambacht.
Nr. 140.d.d.16-04-1808.
S. D. Eijsselman gepatenteerd koopman wonende ts-Gravenhage contra Willem van der Hoeven
wonende Kethel-ambacht.
Nr. 141 d.d. 30-04-1808.
Van der Mandele procureur van S. D. Eijsselman contra Willem van der Hoeven.
Nr. 142 d.d. 30-04-1808.
Burgje Bos minderjarige ongehuwde dochter contra Pieter van der Loo.
Nr. 143 d.d. 14-05-1808.
Pieter van der Loo contra Burgje Bos inzake alimentatie van de kraamkosten.
Nr. 144 d.d. 21-05-1808.
Preferente crediteuren in de insolvente boedel van Jacoba Groenheijde weduwe Barend Ouwerkerk.
Ingetekend door Anna Tol weduwe Willem Borst wonende Kethel wegens 24 weken huur. Hendrik
Philippus Gijsberti Hodenpijl medicine dokter te Schiedam. Cornelis van der Snoek chirurgijn te
Kethel. Eva van Hoeke weduwe in Kethel inzake lavementen van de overledene.
Nr. 145 d.d. 04-06-1808.
Burgje Bos contra Pieter van der Loo. De gedaagde ontkent de vader te zijn.
Nr. 146 d.d. 18-06-1808.
Pieter van der Loo contra Burgje Bos.
Nr. 147 d.d. 02-07-1808.
Burgje Bos contra Pieter van der Loo.
Nr. 148 d.d. 25° van de oogstmaand (augustus) 1810.
Bastiaan Cool wonende Schiedam en Arend van der Burg wonende onder ts-Gravenland contra Jan
van den Bos wonende onder Kethel.
Nr. 149 d.d. 8° van de herfstmaand (september) 1810.
Bastiaan Cool en Arend van der Burg contra Jan van den Bos.
Nr. 150 d.d. 22° van de herfstmaand 1810.
Bastiaan Cool en Arend van der Burg contra Jan van den Bos.
Nr. 151 d.d. 6° van de wijnmaand (oktober) 1810.
Bastiaan Cool en Arend van der Burg contra Jan van den Bos bouwman.
Nr. 152 d.d. 27° van der wijnmaand 1810.
Bastiaan Cool en Arend van der Burg contra Jan van den Bos.
Nr. 153 d.d. 27° van de wijnmaand 1810.
Cornelis van der Mandelen procureur van Mr. Jacob Kok oud raad in de vroedschap van Delft, thans
wonende onder Absrecht en Jan Hubrecht Lentfrinck notaris en procureur te Rotterdamtals
executeurs van het testament van wijlen vrouwe Angeneta van Anckeren weduwe de heer Jacob Kok
contra Marijtje van Beukelen weduwe Arij van der Spek wonende Kethel-ambacht.
Nr. 154 d.d. 10-11-1810.
Bastiaan Cool en Arend van der Burg contra Jan van den Bos.
Nr. 155 d.d. 24° van de slachtmaand (november) 1810.
Bastiaan Cool en Arend van der Burg contra Jan van den Bos.
Nr. 156 d.d. 1° van de wintermaand (december) 1810.
Bastiaan Cool en Arend van der Burg contra Jan van den Bos.

Nr. 157 d.d. 02-02-1811.
Hendrik IJdo gerechtsbode van Kethel contra Johannes Jacobus Rijvers wonende t s-Gravenhage,
thans domicilie gekozen hebbende ten huize van Cornelis van der Snoek schepen van Kethel,
zeggende last en procuratie te hebben van Ruurd Sipkes Potma wonende Akkrum in Friesland.

REGISTER OP DE PERSOONSNAMEN

Alkemade Paulus van 29
Anckeren Angenita van 122-153
Berg Maria van den 22-23-26-27-31-32-33-34
Berkel Aalbrecht 55
Aalbrecht Cornelisz. 28
Andreas Jozephus van 29
Anthonia 55
Geertgen Cornelisdr. 55
Jacob 55
Jacob Cornelisz. 28
Cornelis 28-63
Maria 55
Beukelen Maritgen van 153
Boer Jan den 123-124-125
Boerdonk Jan 122
Bonefaas Jan 58
Cornelis 26
Borst Willem 8-11-15-144
Bos Burgje 139-142-143-145-146-147
Jan van den 148-149-150-151-152-154-155-156
Cornelis 139
Bree Pieter 30
Broekmeijer David 1
Brugge Willem van der 50-51-52
Buijs Anthonis 4-5-55
Burg Arend van der 126-148-149-150-151-152-154-155-156
Jan van der 123-124-125
Cornelis van der 96-97-98
mevrouw van der 16
Burgerhoudt 46-48
Droog Arien 111
Lenert 129-132
Paulus 132
Dijk Alexander van 39-40-41
Gerrit van 126
Dijkshoorn Pieter van 70-71-91-92
Elkman Willem 80
Enden Daniel van den 95
Es Petronella van 35-93
Eijsselman S. D. 133-134-135-138-140-141
Fontein Thomas 101
Gagesteijn Jacob 3-5-7-18-19-20-22-23-24-25-26-27-29-30-43-44-55-62-64-71-81-86-91-92-136
Galen Anna van 139
Groenheijde Jacob 144
Gijsberti Hodenpijl Hendrik Philippus 144
Hassel Gijsbert van 29
Hellie Stephanus 70-71-91

Heindriksz. Jacob – Landsbergen 111-113-116-132
Hodenpijl Hendrik Philippus Gijsberti 144
Hoeke Eva van 144
Hoeven Willem van der 55-133-134-135-138-140-141
Hoogop Adriaan 59
Have Hermanus Martinus van den 36
's-Jacob Samuel 59-60-65-66-68-69-72-73-74-75-78-82-83-84-88-89-93
Jacobsdr. Maria – Suijker 28
Jansz. Gerrit – van der Leur 63-64
Klaas – Schouten 42
Carter Robertus 8-14
Kerklaan Will em 35
Kneppelhout Johannes 8-13-15
Kok Jacob 122-153
Koks(x) Nicolaas 2-3-39-40-41-42-43
Colijn Pieter 61-62
Commijs Hendrik de 121
Cool Sebastiaan Jz. 16-17-44-63-64-79-81-95-111-112-113-114-115-116-117-119-126-127-128-130131-148-149-150-151-152-154-155-156
Cornelisdr. Geertgen – Berkel 55
Cornelisz. Aalbrecht – Berkel 28
Arien – Suijker 6-7-55
Jacob – Berkel 28
Korpershoek Gerrit 96-97-98
Kruijt Abraham 58
Krijgsman Cornelia Catharina 39-40-41
Landsbergen Jacob 112-114-115-117-119
Jacob Heindriksz. 111-113-116-132
Jacob Pietersz. 28
Langelaan Cornelis 42-43
Lansbergen Jacob 16
Lenertsz. Arien – Suiker 55
Lentfrinck Jan Huibrecht 153
Leur Gerrit Jansz. van de 63-64
Leverink Gerrit van 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54
Jan van 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54
Loo Cornelis van der 63-139
Pieter van der 139-142-143-145-146-147
Mandele(n) Cornelis van 38-40-51-138-141-153
Moeskop Johanna Maria 29
Nes Petronella van 59-60-65-66-72-75-77
Nolet Martinus 56
Oliemans Lambrecht 85-86-87
Olijmans Lambrecht 94
Ouwerkerk Barend 144
Penning Isaac 17-18
Pietersz. Jacob – Landsbergen 28
Potma Ruurd Sipkes 157
Proot Jan 29
Pruijssen Arien van 16-17-18-19-20-21
Rodenburg Anna 44-79
Roderijs Arend 55
Ruijsch Johannes Hendricus 79-80-81-99-100-101-102-103-104-105-106-107-109-110-118
Rijn Gabriel van 22-23-26-27-31-32-33-34
Rijvers Johannes Jacobus 157
Schouten Klaas Jansz. 42
Sijmons Mozes 99-102-103-104-105-106-107-109-110-118
Sipkes Ruurd – Potma 157
Slof Neeltgen 65-66-67-69-72-73-74-75-78-82-83-84-88-89-90
Ocker 59-60-65-66-72-75-77-93

Sloof Ocker 35
Slootweg Hannes 1
Cornelis 1
Sman Gerrit van der 85-86-87
Snoek Cornelis van der 144-157
Spek Arien van der 153
Maria van der 129-132
Steensel Zegert van 29
Stolk Cornelis 55
Straaten Aalbert van 29-30-61-62-127-128-130-131-136
Suijker Arien Cornelisz. 6-7-55
Arien Lenertsz. 55
Maria Jacobsdr. 28
Swieten Jan van 26-27-32-33-34
Tas Lenert van der 44
Termeulen Dirk 132
Tol Anna 144
Vaart Maria van der 56-57
Vellekoop Cornelis 94
Verbrugge(n) Willem 45-46-47-48-49-53-54
Verdoes Aalbrecht 55
Ariaantgen 55
Arien 55
Verwijk Arien 55
Cornelia 55
Cornelis 55
Vorstenbos(ch) Pieter 8-12-15-42
Waardelooij Jan 24 -25
Westakker Christiaan 28
Willigen Abraham van der 30
Lenert van der 30
Wolff Huibrecht de 22-23-24-25
Woudenberg Cornelis 8-9-10-11-12-13-14
Wijk Arien van 28
Jan van 16-17-18-20-21-28-55
Cornelia van 28
Wijnaendts Willem 120
IJdo Heindrik 8-10-15-18-19-21-31-32-66-69-72-73-74-78-93-100-101-102-103-104-105-106-107108-109-110-120-121-157
Zuijderhoek Jan 8-9-18-21

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Absrecht 118-153
Akkersdijk en Vrouwenrecht 28-55
Akkrum 157
Bleiswijk 16-17-18-20-21
Delfgauw 55
Delfshaven 59-60
Delft 1-28-29-38-39-40-61-62-99-153
Friesland 157
Gorichem 13-15
's-Gravenhage 14-133-140-157
's-Gravenland 148

Hargpolder 9-63
Hillegersberg 36
Hodenpijl 42-43
Leiden 29
Nieuwland 28
Oostabspolder 26
Overschie 1-85-94-99-120-123-124-125
Rotterdam 59-65-79-80-82-93-99-122-132-153
Schiedam 16-18-22-24-44-55-56-91-121-139-148
Schipluiden 28-55
Sweth 120
Vrijenban 55
Wassenaar 45
Westabspolder 16-17
Zouteveen 55

S T R A T E N V A A R W E G E N E T C.

Harreweg 30
Kerklaan 63
Poldervaartsekade 63
Polderwatering 16-26
Schie 79
Slimme watering 30

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN
’s-Gravenhuijsen 126
Windas 63

INSTELLINGEN

Abdij van Rijnsburg 99
Brandweer van Kethel 127
Hoefslagen te Kethel 111
Justitie van Delft 99
Municipaliteit van Kethel 3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-19-20-21
Secretarie van Kethel 21
Weeshuis van Schiedam 16

BEROEPEN EN/0F FUNCTIES

Bode 77
Bouwman 7-85-86-95-96-97
Broodbakker 42-43-70-71
Chirurgijn 1-44
Dokter 144
Gerechtsbode 18-19-21-31-32-34-63-66-67-69-72-73-74-78-100-102-103-104-105-106-107-108-109157
Heer van Kruiningen en Leeuwestein 29
Jonkheer 29
Koopman 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-70-71-80-92-99-102-103-104-105-106-107-109-110-118120-121-133-134-135-140
Metselaar 8-11-15
Notaris 28-29-44-55-59-153
Ontvanger 9
Pomper 127
Predikant 15
Procureur 3-5-7-17-18-19-20-22-23-24-25-26-27-29-30-36-37-38-40-43-46-48-51-62-64-71-81-86-9192-101-136-138-141-153
Raad 153
Secretaris 16-17
Smid 8-12-15
Timmerman 8-10-15
Vroedschap 153

