Protocol van transporten
en schuldbrieven van
’s Gravenzande
1639 – 1660

(ora ’s Gravenzande en Zandambacht inv. 4)

Teun van der Vorm
(versie 1.0 d.d. 1-10-2011)

Inleiding
In het Historisch Archief Westland te Naaldwijk bevinden zich een aantal protocollen
van transporten en schuldbrieven van ’s Gravenzande. In inv. 4 zijn transportakten
van ’s Gravenzande en Zandambacht te vinden uit de periode 1639-1660.
Deze bewerking geeft korte regesten van alle inschrijvingen uit dit protocol. De
nummers tussen [ en ] verwijzen naar de digitale foto’s die gebruikt zijn voor de
bewerking.
De regesten zijn kort gehouden en daarom is in het origineel meestal meer informatie
ten vinden zoals belendingen en renten die jaarlijks betaald moeten worden.
Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt u contact opnemen met de bewerker,
Teun van der Vorm, Zoetermeer (t.vandervorm@planet.nl).
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Bewerking
[6392]
f. 1 d.d. 18-2-1639: Comp. [voor schepenen Zandambacht] de welgeboren e. de heer jonker
Adriaen van Naeltwijck en bekende gekocht(!) te hebben van Govert Pijetersz. Knoll
wonende tot Delft zeker stuk land groot omtrent 8,5 hond gelegen in Zandambacht.
[6393]
f. 1v d.d. 17-5-1639: Comp. Jacob Vrancken wonende op Maassluis en bekende verkocht te
hebben aan Jan Willemsz. Dom zeker huis en erve staande en gelegen aan de Langestraat
binnen d de stad ’s Gravenzande.
f. 2 d.d. 19-6-1639: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Arijen Lourisz. in de Wecht
wonende in Zandambacht en bekende verkocht te hebben aan Joris Leendersz. zekere 5
hond land gelegen in Zandambacht.
[6394]
f. 3 d.d. 2-8-1639: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Jacob Doensz. Locq en
bekende verkocht te hebben aan Joris Claesz. Verlaen zekere twee 13 honden land gelegen
op het Hof in Zandambacht.
[6395]
f. 4 d.d. 31-7-1639: Comp. Marittgen Arijensdr. weduwe van Arent Jacobsz. cleermaecker
wonende alhier, mitsgaders Willem en Huijbrecht Arentsz., Neeltgen Arentsdr. bejaard en
Willem Cornelis Jeroensz. als oom en voogd van Trijntgen Arentsdr. en mede-erfgenamen
van de voorsz. Arent Jacobsz. cleermaecker haarluider vader, en bekenden verkocht te
hebben aan Jacob Arentsz. cleermaecker haarluider schoonzoon en broeder respectievelijk
mede wonende alhier een huis en erve staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande
op het marktveld bij de Poelsloot, te weten de voorsz. Marittgen Arentsdr. de helft en de
voorsz. kinderen te samen voor een vier tiende part, daarvan de voornoemde Jacob Arentsz.
als mede-erfgenaam van zijn vader het resterende tiende part is competerende.
[6396]
f. 4v d.d. 26-6-1639: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Arijen Cornelisz. van der
Burgh, Arent Cornelisz. van der Burgh, Frans Sijmonsz. van der Meer als getrouwd
hebbende Commertgen Cornelisdr., te samen kinderen en erfgenamen van Cornelis Arentsz.
van der Burgh in zijn leven burgemeester van ’s Gravenzande en bekenden verkocht te
hebben aan Joris Cornelisz. van der Burgh haar broeder en zwager respectievelijk, zekere
woning als huis, bouwhuis, bijhuis, bargen en geboomte staande en gelegen binnen de stad
’s Gravenzande aan de oostzijde van de Cortestraat. Idem nog overdracht van land.
[6397]
f. 6 d.d. 6-2-1640: Comp. Jan Anthonisz. smith oud-burgemeester van de stad ’s
Gravenzande voor de ene helft, Jan Pijetersz. Schelvisch vader van zijn minderjarige
weeskinderen geprocreerd bij wijlen Pijetertge Cornelisdr. zijn overleden huisvrouw,
mitsgaders Jan Oziersz. smith zo voor hem zelf en als voogd van de voorsz. weeskinderen,
te samen voor de wederhelft, elk voor een gerecht vierde part, en bekenden verkocht te
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hebben aan Jacob Claesz. de Jongh gerechtsbode van de stad zeker huis en erve staande
en gelegen aan de westzijde de Langestraat.
[6398]
f. 7 d.d. 27-3-1640: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Govert Pijetersz. Knoll
wonende binnen de stad Delft en bekende verkocht te hebben aan Joris Claesz. van der
Laen zekere 1 morgen klooster eigen land gelegen binnen Zandambacht.
[6399]
f. 7v d.d. 10-4-1640: Comp. Jan Pietersz. Timmers notaris in ’s Gravenhage als procuratie
hebbende van Claes Claesz. van Swieten wonende tot Amsterdam (proc. d.d. 18-2-1640
voor notaris Cornelis Tou tot Amsterdam), Fredrick la Faille mede wonende in Den Haag als
man en voogd van Cathrina Claesdr. van Swieten en de voorn. Timmers als man en voogd
van Soffia Claesdr. van Swieten, in die kwaliteit respectievelijk erfgenamen van Claes
Claesz. van Swieten in zijn leven secretaris van ’s Gravenzande en Zandambacht, en
bekenden verkocht hebben aan Elisabeth en Barbara Jansdr. jonge dochters zijnde
geassisteerd met Jan Jansz. Hoochwerff haar vader als haar gekoren voogd in de zaak,
zeker huis en erve staande en gelegen binnen deze stad aan de Voorstraat.
[6400]
f. 8v d.d. 1-5-1640: Comp. Dirrick Dircxsz. van der Houff schipper alhier en bekende verkocht
te hebben aan Arent Arentsz. Hoijer zeker huis en erve staande en gelegen binnen de stad
’s Gravenzande aan de westzijde de Langestraat.
[6401]
f. 9v d.d. 4-5-1640: Comp. Cornelis Jacobsz. wonende op Honselersdijk en bekende
verkocht te hebbben aan Cornelis Arentsz. schipper zeker huis en erve staande en gelegen
binnen deze stad op de oosthoek van de Ommeloop.
f. 10 d.d. 4-5-1640: Comp. Jan Cornelisz. van Dijest onze mede broeder in rechte en
bekende verkocht te hebben aan Jannetge Aertsdr. weduwe van Harman Aertsz. zijn
comparants huisvrouwen moeder zeker huis en erve staande en gelegen binnen de stad ’s
Gravenzande aan de westzijde de Langestraat.
[6402]
f. 10 d.d. 4-5-1640: Comp. Jan Cornelisz. van Dijest onze mede broeder in rechte en
bekende verkocht te hebben aan Aert Harmansz. van Proijen mede onze mede broeder in
rechte zeker erf of tuin gelegen binnen de stad ’s Gravenzande strekkende van de koper
schuurtje westwaarts op tot de Achterweg toe.
f. 11 d.d. 8-5-1640: Comp. Joris Cornelisz. van der Burgh en bekende verkocht te hebben
aan mr. Johan van den Andel advocaat voor het Hof van Holland, Aelbrecht van Hogeveen
secretaris van de stad Leiden, Nijclaes ten Hove alle testamentaire voogden over de
onmondige kinderen van wijlen Cornelis Rosa in zijn leven secretaris van het Hof van
Holland en zijn overleden huisvrouw, ten behoeve van dezelve kinderen, zekere 8 morgen 4
hond 50 roeden land gelegen in het bedijkte nieuwe land waarvan 13 hond 50 roeden
geestelijk land is gekomen van de Regulieren tot ’s Gravenzande wezende de rest
patrimoniaal land.
[6403]
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f. 12 d.d. 5-6-1640: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Crijn Sijmonsz. op de Stell
en bekende verkocht te hebben aan Floris Corsz. van Staelduinen onze inwonende buurman
zeker stuk weiland groot omtrent 16 honden gelegen in het nieuweland in Zandambacht.
[6404]
f. 12v d.d. 5-6-1640: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Floris Corsz. van
Staelduinen onze inwonende buurman en bekende verkocht te hebben aan Jan Willemsz.
van Deunisvelt zeker stuk weiland groot omtrent 16 hond in het nieuweland in Zandambacht.
[6405]
f. 13v d.d. 10-6-1640: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Crijntgen Willemsdr.
weduwe Willem Andriesz. Bogaert geassisteerd met Cornelis Willemsz. Bogaert haar zoon
burgemeester van de stad ’s Gravenzande, Gerrit Jansz. ’t Hoen mitsgaders Joris Claesz.
van der Laen haar zwagers, alle gekoren voogden van haar in deze zaak, en bekenden
verkocht te hebben aan Gerrit Gerritsz. Druivesteijn wonende ’s Gravenhage zekere 2
morgen 3 hond patrimoniaal land. Idem nog 3 morgen 3 hond klooster eigen land eertijds
gekomen van St. Angeniet tot Delft. Idem nog andere percelen land w.o. bruikwaar en
erfpacht.
f. 14 d.d. 17-6-1640: Comp. Willem Jorisz. Buis inwonende poorter van de stad ’s
Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Arijen Arentsz. rijetdecker zeker
boomgaartje gelegen aan het zuideinde de Langestraat binnen deze stad.
f. 15 d.d. 30-6-1640: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Olijvier Vrancken Inhouck
wonende binnen het dorp van Naaldwijk en bekende verkocht te hebben aan Harman van
Middelcoop in ’s Gravenhage zekere 6 morgen 3 hond 40 roeden geestelijk land gelegen in
Zandambacht in de Wippolder aan twee kampen naast elkaar.
[6407]
f. 15v d.d. 30-6-1640: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Jan Jansz. Hoochwerff
den Ouden voor de ene helft, Jonge Jan Jansz. Hoochwerff, Gerrit Jansz. Spronce
timmerman tot ’s Gravenzande als man en voogd van Annetgen Jansdr., Elisabeth en
Barbara Jansdr. geassisteerd met de voorn. Jan Jansz. Hoochwerff den Ouden haar vader
en den Jonge haar broeder respectievelijk en Gerrit Jansz. haar zwager als haar gekoren
voogden in deze, de voorsz. Jan Jansz. den Jonge, Gerrit Jansz. nog als voogden van
Trijntgen Jansdr. nagelaten weeskind van Marittgen Jansdr. geprocreerd bij de voorn. Jan
Jansz. Hoochwerff den Ouden, dewelke de rato caveerden voor haar onmondige dochter,
zuster en schoonzuster respectievelijk in die kwaliteit kinderen en erfgenamen van de voorn.
Marrittgen Jansdr. en zulks voor de andere helft, en bekenden verkocht te hebben aan de
heer mr. Johan van den Andel advocaat voor het Hof van Holland, de heer Aelbrecht van
Hogeveen secretaris van de stad Leiden en de heer Nijclaes ten Hove alle als testamentaire
voogden over de nagelaten weeskinderen van Cornelis Rosa in zijn leven secretaris van het
Hof van Holland en zijn overleden huisvrouw, beide zaliger, tot dezelve weeskinderen
behoeve, zekere woning als huis, schuur, barg en geboomte met 14 morgen 2 hond land, te
weten 9 morgen patrimoniaal land daar de voorsz. woning ten dele op staande is en de
resterende 5 morgen 2 hond eigen geestelijk land gekomen van de Regulieren tot ’s
Gravenzande, alles staande en gelegen te Zandambacht.
[6409]
f. 17v d.d. 27-7-1640: Comp. Jan Claesz. ordinaris dienaar van de Grafelijkheid van Holland
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en West-Friesland residerende in ’s Gravenhage en bekende verkocht te hebben aan de
heer Franchhois Meerman burgemeester van de stad Delft een zeker huis en erve staande
en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande.
f. 18 d.d. 10-8-1640: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] de heren Pijeter Willemsz.
van der Houff en Pijeter Ronaert regenten van het weeshuis tot Delft vervangende en haar
sterkende voor haar mede-confraters, en bekenden verkocht te hebben aan zaliger Anthonis
Corsz. van Vliet in zijn leven gewoond hebbende tot Monster zeker derde part van 5 hond
land leggende gemeen in de Zevenkamp binnen Zandambacht, waarvan tot nog toe geen
opdracht gedaan is geweest, en bekenden nu te transporteren aan Cornelis en Heindrick
Anthoniszonen van Vliet als speciaal geauthoriseerd zijnde bij het Hof van Holland tot de
directie van de boedel en goederen van de voorn. overleden Anthonis Corsz. van Vliet
volgens akte van authorisatie het voorsz. derde part van 5 hond land.
[6410]
f. 19 d.d. 10-8-1640: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Cornelis Maertensz.
Verschilt wonende op de Lee en bekende verkocht te hebben aan Jan Jorisz. Buis zekere
huis en erf staande en gelegen aan de Maasdijk in Zandambacht.
[6411]
f. 19v d.d. 2-9-1640: Comp. Leendert Sijmonsz. poorter van de stad ’s Gravenzande en
bekende verkocht te hebben aan Cilletge Jacobsdr. zeker zijn huis en erve staande en
gelegen op de vaart binnen deze stad.
f. 20 d.d. 27-10-1640: Comp. Arent Arentsz. Hogerboort onze inwonende burger en bekende
verkocht te hebben aan Marittge Gerritsdr. de gerechte helft van zeker huis en erve staande
en gelegen aan de noordzijde van het marktveld binnen de stad ’s Gravenzande, vanwelk
voorsz. huis en erve de voorn. Marittge Gerritsdr. de wederhelft in eigendom is
competerende als erfgenaam ex testamento van wijlen Aeffgie Jansdr. haar moeder.
[6412]
f. 21 d.d. 24-3-1641: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Joris Claesz. Verlaen en
bekende verkocht te hebben aan Jan Pijetersz. van Swijndrecht zekere 1 morgen land
gelegen in Zandambacht.
[6413]
f. 22 d.d. 2-4-1641: Comp. jonkheer Dirck van der Does voor deze schout en baljuw van ’s
Gravenzande en Zandambacht en nu dijkgraaf en schout van Texel mitsgaders baljuw van
het Vierland en bekende verkocht te hebben aan de heer Francois Moerman burgemeester
van de stad Delft zijn comparants huising, erve, tuin en boomgaard staande en gelegen
binnen de stad ’s Gravenzande.
[6414]
f. 23 d.d. 24-1-1639: De ridderschap, edelen en steden van Holland en West-Friesland
representerende de Staten van dezelve landen doen te weten dat wij om te vervallen de
overgrote kosten van de oorlog, dewelke wij nodelijk moeten continueren tot defensie der
Verenigde Nederlanden en de goede ingezetenen derzelve, na voorgaande beschrijving en
rijpe deliberatie daarop gehouden nodig bevonden en geresolveerd hebben te procederen tot
verkoping van verscheiden landen, zowel onder de domeinen van de voorsz. landen van
Holland en West-Friesland begrepen en geadministreerd als aan de domeinen geappliceerd
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en onder de ontvangst van de rentmeesters derzelve in de respectievelijke kwartieren
gesteld, volgens onze speciale last en authorisatie d.d. 8-5-1638, verkocht hebben aan Jan
Jochemsz. Oudaen zekere 3 morgen land zijnde van de domeinen van de voorn. landen.
[6416]
f. 25 d.d. 28-5-1641: Comp. Jan Pijetersz. Timmers notaris in ’s Gravenhage als man en
voogd van Soffia Claesdr. van Swieten in kwaliteit voor hem zelf en als procuratie hebbende
van Claes Claesz. van Swieten wonende tot Amsterdam, Frederick la Faillij mede wonende
in ’s Gravenhage als man en voogd van Cathrijna Claesdr. van Swieten respectievelijke
erfgenamen van Claes Claesz. van Swieten in zijn leven secretaris van ’s Gravenzande, en
bekenden verkocht hebben aan Machtelt Jansdr. jonge dochter mede wonende binnen deze
stad zeker huis en erve haar comparanten aangekomen door overlijden van de voorsz.
Claes Claesz. van Swieten haar comparanten vader en schoonvader respectievelijk, staande
en gelegen binnen deze stad aan de Ommeloop.
[6417]
f. 25v d.d. 28-5-1641: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Marittge Jorisdr. weduwe
van Jan Jansz. de Jonge, Arent, Pieter en Arijen Jansz. de Jonge en Cornelis Cornelisz. van
Groenewegen als man en voogd van Neeltge Jansdr., mitsgaders Aerijaentgen Jansdr., te
samen kinderen en erfgenamen van de voorn. Jan Jansz. de Jonge in echt gewonnen bij de
mede zaliger Hilletge Arentsdr. zijn eerste huisvrouw, en bekenden opgedragen te hebben
aan de heer Cornelis Valck doctor in de medicijnen wonende in ’s Gravenhage zekere 6
morgen 4 hond 50 roeden land beneffens de overgift van 2 morgen 1 hond 50 roeden
bruikwaar toebehorende de kerk tot ’s Gravenzande, alle gelegen in het bedijkte nieuweland
in Zandambacht, volgens de oude brieven en de kavelcedulle d.d. 22-1-1636.
[6418]
f. 26v d.d. 9-6-1641: Comp. Govert Pijetersz. Knoll impostmeester wonende binnen Delft en
bekende verkocht te hebben aan Gerrit Jansz. van Wijn zeker huis en erve staande en
gelegen binnen de ze stad aan de Langestraat genaamd de Bosboom.
[6419]
f. 27v d.d. 12-6-1641: Comp. Pijeter Claesz. Brants als procuratie hebbende van de heer
Johan van den Brouck commies van de financien dezer landen (proc. voor not. Andries
Duircant d.d. 13-5-1641) en bekende te transporteren aan Jacob Arentsz. schoenmaecker
inwoner van ’s Gravenzande zeker huis en erve staande en gelegen binnen deze staad aan
de westzijde de Langestraat.
[6420]
f. 28v d.d. 12-6-1641: Comp. Jan Willemsz. Dom en bekende verkocht te hebben aan Arijen
Cornelisz. van der Arent zeker huis en erve staande en gelegen aan de westzijde de
Langestraat.
f. 29 d.d. 15-6-1641: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Lambrecht Heindricksz.
Krommendijck en bekende verkocht te hebben aan Jacob Gijsbrechtz. Hoochwerff zeker
huis, erve, schuur, bargen en geboomte staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande
aan de westzijde de Langestraat. Idem nog 2 morgen 3 hond land gelegen in Zandambacht
in Deunisvelder tiende. Idem de overgift van omtrent 37 morgen bruikwaar landen waarvan
26 morgen in eigendom toebehoort het klooster van Rijnsburg en de rest verscheiden
eigenaren […].
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[6422]
f. 30v d.d. 25-6-1641: Comp. Goris Arentsz. Rodenburch man en voogd van Martijntgen
Jansdr., dochter van zaliger Jopgie Cornelisdr. in echt gewonnen bij mede zal. Jan Jansz.
Keij en in die kwaliteit erfgenaam ab intestato van de voorn. Jopgie Cornelisdr. en bekende
hij comparant ingevolge de kaveling tussem hem en Jan Jorisz. Buis tegenwoordig
weduwnaar van zijn voorn. schoonmoeder, wettelijk te transporteren aan de voorn. Jan
Jorisz. Buijs zeker huisken en erve staande en gelegen binnen deze stad aan het
Noordeinde. Verwijst naar kaveling d.d. 31-5-1641 voor notaris Bon.
f. 30v d.d. 25-6-1641: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Jan Jorisz. Buis
weduwnaar van Jopgie Cornelisdr. die weduwe was van Jan Jansz. Keij en bekende,
ingevolge van de kaveling tussen hem comparant als weduwnaar en Goris Arentsz.
Rodenburch als man en voogd van Martijntgen Jansdr., dochter van zaliger Jopgie
Cornelisdr. in echt gewonnen bij de voorn. Jan Jansz. Keij in die kwaliteit erfgenaam van de
voorn. Jopgie Cornelisdr., te transporteren aan de voorn. Goris Arentsz. Rodenburch zeker
huisken staande grondvast aan de Maasdijk binnen Zandambacht.
f. 31 d.d. 25-6-1641: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Goris Arentsz. Rodenburch
en bekende verkocht te hebben aan Gerrit Jansz. Bruin zeker huis staande grondvast aan de
Maasdijk binnen Zandambacht, gelijk zijn comparants schoonmoeder Jopgie Cornelisdr. het
in haar leven heeft gepossideerd.
[6423]
f. 31v d.d. 25-6-1641: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Leendert Jorisz. en
bekende verkocht te hebben aan Leendert Sijmonsz. zeker huisken staande grondvast aan
de Maasdijk binnen Zandambacht, beneffens de overgift van 7,5 morgen buitenland, hooi in
de barg, twee ladders etc.
[6424]
f. 32v d.d. 25-6-1641: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Willem Tobijasz. onze
inwonende buurman en bekende verkocht te hebben aan Engel Jansz. zeker huis staande
grondvast aan de Maasdijk beneffens de overgift van 5 morgen bruikwaar land gelegen in
het buitenland binnen Zandambacht.
[6424]
f. 33 d.d. 21-7-1641: Comp. Willem Jansz. Keij en Harman Cornelisz. van ’s Gravesant als
man en voogd van Machtelt Jansdr. voor haar zelf en vervangende Heindrick Jansz. Keij
haar absenten broeder, te samen kinderen van zaliger Jan Willemsz. Keij in echt gewonnen
bij mede zaliger Dirckgie Jansdr., en bekenden volgens schriftelijk authorisatie haar bij
schout en schepenen van ’s Gravenzande d.d. 13-5-1641 te transporteren aan Frans Jansz.
van Rhijn zeker huis en erve staande en gelegen aan het noordeinde binnen deze stad,
zoals bijh aar vader en moeder is gepossideerd en met de dood ontruimd.
[6425]
f. 34 d.d. 1-9-1641: Comp. [voor schepenen van Zandambacht en Naaldwijk] Leendert
Quirijnsz. van der Burch en Neeltgen Jansdr. van Ruiven zijn huisvrouw die toen zij met hem
trouwde weduwe was en boedelhoudster gebleven is van zal. Reijer Vranckensz. van
Adrichem wonende in Zandambacht, en bekenden te transporteren aan zijne hoogheid de
heer Prins van Oranje, onze genadige heer, een woning als huising, bijhuising, schuur,
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bargen en geboomte, staande en gelegen in Zandambacht in het Olij blok met nog 46
morgen 4 hond 69 roeden land en het recht tot 5 morgen 3 hond 6 roeden erfpacht land, te
samen 52 morgen 1 hond 45 roeden volgens de meting gedaan door Johan van Beest
openbaar landmeter op 15 en 16-3-1638 en de ‘caerte figurative’ daarvan gemaakt, in deze
volgende percelen. Als eerst die gelegen zijn in Zandambacht in het Olij blok, 1 morgen 2
hond 31 roeden patrimoniaal land op de kaart getekend A en B daarop de voorsz. staande is
begrepen in de opdrachtbrief van de woning ten behoeve van Arijen Joosten d.d. 13-1-1560
mitsgaders de opdrachtbrief ten behoeve van Reijer Vranckensz. van Adrichem d.d. 19-101610 en 12-3-1611 […]. Verwijst o.a ook naar een opdrachtbrief ten behoeve van Doe
Arentsz. d.d. 21-12-1549. Land in Naaldwijk: vermeld brief van opdracht sprekende van 6
morgen d.d. 10-5-1599 daarbij de ene helft is opgedragen aan Arijen Joosten die de
wederhelft toebehoorde, en nog een opdrachtbrief van de gehele 6 morgen ten behoeve van
Arijen Doesen d.d. 20-10-1516. Verwijst ook naar land dat zaliger Reijer Vranckensz. van
Adrichem is aangekomen bij erfenis van Trijntge Cornelisdr. zijn eerste huisvrouwen moeder
was.
[6429]
f. 37v: Bijbehorende decreetbrief.
[6432]
f. 40v d.d. 15-1-1642: Comp. Jacob Arentsz. als voogd van zijn minderjarige zuster namelijk
Trijntge Arijensdr. nagelaten weeskind van wijlen Arijen Jacobsz. verwekt aan Marittge
Arijensdr. zijn huisvrouw was, mitsgaders Johan van der Maerl substituut schout, Joris
Cornelisz. van der Burch vervangende zijn mede confraters in dienste als oppervoogden van
alle wezen en toezicht behoevende personen, en bekenden in die kwaliteit verkocht te
hebben aan Willem Cornelisz. wonende op de vaart alhier zekere twee huiskens met een
boomgaard daarachter annex, staande en gelegen aan de zuidzijde van het marktveld alhier,
hebbende een vrije uitgang over het erf van Arijen Sijmonsz. als mede een vrije uitgang en
westen de voorsz. huisken uitkomende op het marktveld. Verwijst naar heriditaire portie hem
comparant beneffens het voorsz. weeskind competerende uit de boedel en goederen van
Roosgie Jansdr. zijn comparants huisvrouwen moeder was.
[6433]
f. 41v d.d.15-1-1642: Comp. Cornelis Arentsz. van der Maerl onze mede broeder in rechte
voor een gerechte helft, dezelve nog met Johan Adriaensz. van der Marel, broeders, elk voor
een gerecht derde part, Dirck Augustijnsz. als man en voogd van Marittgen Cornelisdr. en
Adriaen Cornelisz. van der Arent zusterskinderen van zal. Centge Adriaensdr. van der
Maerll, te samen voor het resterende derde part, erfgenamen ab intestato van de voorn.
Centgen Adriaensdr. haar comparanten zuster en moije was, en bekenden verkocht te
hebben aan Jan Jansz. Hoochwerff den Jongen zeker huis en erve staande en gelegen aan
de Langestraat binnen deze stad op de zuidhoek van het Grote Slop. Verwijst naar de oude
brieven waarbij comparanten vader en grootvader het huis en erve heeft gekocht en
gepossideerd.
[6434]
f. 42v d.d. 9-4-1642: Comp. Gerrit Teunisz. Houtin voor deze burgemeester van de stad ’s
Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Joris Willemsz. Oudendijck zeker huis en
erve staande en gelegen aan de zuidzijde van het markveld alhier.
f. 43 d.d. 19-4-1642: Comp. Arijen Gerritsz. Houtuin tegenwoordig burgemeester van de stad
’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Leendert Teunisz. timmerman alhier
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zeker huis en erve staande en gelegen aan de westzijde de Goutbuurt alhier.
[6435]
f. 44 d.d. 15-5-1642: Comp. Cornelis Jansz. van Dijest onze inwonende poorter en bekende
verkocht te hebben aan Phillips Cornelisz. den Haen metselaer en mede poorter alhier zeker
huis en erve staande en gelegen binnen ’s Gravenzande aan de Lagestraat.
[6436]
f. 44v d.d. 23?-5-1642: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] de heer Crispijn van
Mijerop voor deze baljuw en schout van ’s Gravenzande en Zandambacht mitsgaders
landdrost van Delfland en nu officier van de heerlijkheid Wateringen en Voorschoten met de
appendentien vandien, en bekende verkocht te hebben aan Joris Claesz. Verlaen oudburgemeester van de stad ’s Gravenzande zekere 8 hond vrij patrimoniaal land mitsgaders
zeker hooi op ‘roocken’ daarop staande mitsgaders het beweien van het nagras voor het jaar
1641 vandien, gelegen in de Hoff tiende zowel binnen de vrijheid van ’s Gravenzande en
binnen de vrijheid vandien in Zandamabcht.
[6437]
f. 45v d.d. 18-5-1642: Comp. Juidicgie Harmansdr. weduwe van Jan Cornelisz. van Dijest
geassisteerd met Aert Harmansz. van Proijen haar broeder en gekoren voogd in deze zaak
voor de ene helft, schout en gerecht van ’s Gravenzande als oppervoogden van alle
minderjarige wezen en overzulks oppervoogden van de twee minderjarige weeskinderen van
de voorn. Jan Cornelisz. van Dijest in echt gewonnen bij Marittge Leendersdr. en Juidicgie
Harmansdr. respectievelijk, Pijeter en Jan Jansz. van Dijest zonen, mitsgaders Gerrit
Pijetersz. als getrouwd hebbende Marittge Jansdr. van Dijest voor de wederhelft in die
kwaliteit kinderen en erfgenamen van de voorn. Jan Cornelisz. van Dijest, en bekenden
verkocht te hebben aan Cornelis Jansz. van Dijest oudste zoon van dezelve Jan Cornelisz.
van Dijest zeker huis en erve staande en gelegen binnen ’s Gravenzande op de hoek van
het marktveld genaamd de Vergulde Valck zoals de voorn. overleden Jan Cornelisz. van
Dijest het gepossideerd heeft.
[6437]
f. 46 d.d. 25-5-1642: Comp. Jan Jorisz. Buis wonende opten Hill buiten ’s gravenzande en
bekende verkocht te hebben aan Trijntge Arentsdr. weduwe Cornelis Pijetersz. Seman
geassisteerd met Adriaen Joostensz. van de Wave als haar gekoren voogd in deze zaak
zeker huis en erve staande en gelegen aan het noordeinde binnen de stad ’s Gravenzande
(belend o.a. Lijsbeth Cornelisdr. anders genaamd Lijsbeth Dollen; Willem Maertensz. gorter
alias Willem Snuiff).
[6438]
f. 46v d.d. 8-6-1642: Comp. Michiel Jacobsz. van Wijngaereden wonende op Maassluis en
bekende verkocht te hebben aan Pijeter Michielsz. van Vergielo zeker huis en erve staande
en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Langestraat.
[6439]
f. 47v d.d. 24-8-1642: Comp. Johan van der Maerl substituut schout van de stad ’s
Gravenzande als bij Trijntge Dircxsdr. Camermans genomineerde en gestelde voogd over
haar twee nagelaten weeskinderen, en bekende in die kwaliteit verkocht te hebben aan Cors
Jansz. van den Bosch onze inwonende poorter zeker huis en erve staande en gelegen
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binnen onze stad aan de Cortestraat.
f. 48 d.d. 7-1-1643: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert en Jan Dircxsz. van Velden
gasthuismeesters van ’s Gravenzande en Zandambacht respectievelijk, vervangende haar
absente mede broeders, in die kwaliteit recht en actie hebbende tot het eigendom van de
helft van de huising, erve en boomgaard in gevolge zeker contract tussen de voorn.
comparanten in dezelve kwaliteit aangegaan met Cent Jansz. tegenwoordig weduwnaar van
Crijntje Claesdr. beroerende het aannemen van zijn persoon in het voorsz. gasthuis d.d. 1312-1642 en zulks voor de gerechte helft, Jan Arijensz. van Duinevelt wonende tot Leiden als
man en voogd van Maritgen Cornelisdr. wettige dochter van de voorn. Crijntge Claesdr. in
echt gewonnen bij mede zaliger Cornelis Jansz. eerste getrouwde man van dezelve Crijntge
Claesdr. voor een gerecht zesde part, dezelve Jan Arijensz. van Duinevelt vervangende
Joost Heindricxsz. wonende in Den Briel als man en voogd van Maritgen Cornelisdr., item
Abraham Jacobsz. tot Schipluiden oom en bloedvoogd van moederszijde beneffens de
voorn. Duinevelt die van vaderszijde behuwde oom en bloedvoogd is van Goris Claesz. van
Donincxvelt minderjarige zoon van zaliger Claes Cornelisz. van Donincxvelt in echte
gewonnen bij mede zaliger Sara Jacobsdr. voor de twee resterende zesde parten, en
bekenden getransporteerd te hebben aan Jan Tobiasz. zeker huis, erve en boomgaard
staande en gelegen in ’s Gravenzande aan de westzijde van de Langestraat.
f. 49v d.d. 10-1-1643: Comp. Johan van der Maerl substituut schout en Pieter Maertensz.
Sprockenburch schepen als oppervoogden van alle minderjarige wezen en ook over de drie
minderjarige weeskinderen van Jan Jansz. van der Vaert den Ouden in echt gewonnen bij
mede zaliger Lijsbeth Willemsdr., Jan Pietersz. Verdoes oom en bloedvoogd van de voorsz.
drie kinderen, Claes Jansz. man en voogd van Marritgen Jansdr., Geertgen en Grijetge
Jansdr. geassisteerd met sr. Gerrit van den Brouck, te samen kinderen en erfgenamen van
de voorn. Jan Jansz. van der Vaert den Ouden en zijn voorn. huisvrouw, te kennen gevende
dat zij in 1638 verkocht hebben Jan Jansz. van der Vaert de Jonge, de voorsz. weeskinderen
en comparanten broeder en zwager respectievelijk, zekere zes zevende parten van een huis,
erve, schuur, bargen en geboomte staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande in de
Gasthuistraat waarvan de koper als mede-erfgenaam van zijn voorn. vader en moeder het
resterende zevende part competeert. Vermeld verderop: Willem Jansz., Pouwels Jansz. en
Vranck Jansz. die geld krijgen; blijkbaar de drie minderjarige kinderen.
[6442]
f. 50v d.d. 26-4-1643: Comp. Beatris Adraiensdr. gewezen weduwe van Jan Gillisz. in de
Poort in zijn leven poorter alhier geassisteerd met Johan van der Maerl substituut schout in
deze stad als haar gekoren voogd in deze zaak, Coenraet Jansz. backer als man en voogd
van Stijtge Jansdr., Tijman Jansz. als man en voogd van Neeltge Jansdr., Machtelt Jansdr.
geassisteerd met de secretaris van de voorsz. stad, in die kwaliteit kinderen van de voorn.
Jan Gillisz., verklarende hoe dat de boedel van haarluiden overleden man en vader
respectievelijk, ten tijde van zijn overlijden zeer was bezwaard en geinvolveerd met zware
schulden dewelke niet met dezelve boedel konden worden voldaan. Zo is het dat de voorn.
Beatris, nadat bij haar de schulden van de voorn. haar overleden man tegen de voorsz.
boedel waren verrekend, geassisteerd zijnde met de eerzame Crijn Willemsz. duinmeijer
wonende in Zandambacht dezelve boedel heeft geabandonneerd en geheel verlaten ten
behoeve van Lambrecht Hendricxsz. Crommendijck broeder van haar voorn. overleden man
onder expresse conditie dat de voorn. Crommendijck haar Beatris Adriaensdr. beloofde te
indemneren van al de boedels lasten volgens het contract daarvan zijnde d.d. 5-5-1624,
waarvan tot nog toe geen wettige opdracht ten behoeve van de voorn. Lambrecht
Hendricxsz. Crommendijck noch zijn erfgenamen gedaan is. Zo is het dat de voorsz.
comparanten gezamenlijk verklaarden ten behoeve van Jacob Claesz. de Jonge
gerechtsbode van ’s Gravenzande man en voogd van Cilletge Lambrechtsdr. dochter van de
voorn. Lambrecht Hendricxsz. Crommendijck op te dragen zekere oude huising en erve
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staande en gelegen binnen deze stad bij de voorn. Jan Gillisz. in de Poort haar comparanten
overleden man en vader respectievelijk nagelaten en met de dood ontruimd.
[6443]
f. 52 d.d. 19-5-1643: Comp. Soetgen Diricxsdr. weduwe van Jacob Cornelisz. Boutesteijn
geassisteerd met de secretaris als haar gekoren voogd in deze zaak en bekende verkocht te
hebben aan Jacob Jansz. van der Poll schoenmaecker alhier zeker huis en erve staande en
gelegen binnen deze stad aan de noordzijde het marktveld.
[6444]
f. 52v d.d. 31-5-1643: Comp. Jan Jansz. Hoochwerff wonende binnen de stad ’s
Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Gerrit Jansz. van Spronce timmerman
binnen de voorsz. stad 5,5 roede voeten erfs beginnende aan de poort of de doorgang
staande op de kopers erf en uitkomende op het voorsz. gekochte erf strekkende vandaar tot
aan de Achterweg.
f. 53 d.d. 31-5-1643: Comp. Jacob Claesz. de Jongh gerechtsbode van de stad ’s
Gravenzande als man en voogd van Cilletge Lambrechtsdr. in die kwaliteit zoon en enige
erfgenaam van zaliger Lambrecht Hendricxsz. Crommendijck en bekende verkocht te
hebben aan Cornelis Jansz. van der Wael zeker huis en erve staande en gelegen binnen
deze stad aan de Cortestraat.
[6445]
f. 54 d.d. 23-8-1643: Comp. Dirick Augustijnsz. Vercroft onze inwonende burger en bekende
verkocht te hebben aan Cors Jansz. Holierhouck mede onze inwonende burger zeker huis
en erve staande en gelegen binnen deze stad aan de westzijde de Goutbuurt.
[6446]
f. 55 d.d. 15-11-1643: Comp. Jan Gerritsz. van Rhijn en bekende verkocht te hebben aan
Pijeter Cornelisz. decker zeker stuk erf gelegen achter de huising en erve van de voorn.
koper binnen de stad ’s Gravenzande, lang van zuiden tot noorden 2 roeden en 9 roede
voeten, en breed 18 roede voeten.
[6447]
f. 55v d.d. 21-1-1644: Comp. Maritgen Cornelisdr. weduwe van Jan Ozijersz. van Dorp in zijn
leven smid alhier geassisteerd met de eerzame Pieter Maerensz. Sprockenburch alhier en
mr. Ozijer Jansz. van Dorp haar zoon en gekoren voogden, uit kracht van het testament door
haar comparante met haar overleden man voor notaris Juriaen van Offenhuisen d.d. 8-21642 gepasseerd, en transporteert aan Abraham Jansz. van Dorp haar zoon, een huis, erve
en boomgaard in ’s Gravenzande.
[ in de marge: Abraham van Dorp heeft dit huis en erve tot waarborg gesteld voor de uitkoop
van zijn zoon Arnoldus van Dorp geprocreerd bij Heijltgen Arentsdr. zijn overleden
huisvrouw, d.d. 24-11-1655.]
[6448]
f. 57 d.d. 27-1-1644: Comp. jonkheer Sijmon van Veen en juffrouw Anna Maria van Veen
geassisteerd met de voorn. jonkheer Sijmon van Veen haar broeder en gekoren voogd in
deze, en verklaarden elk voor de gerechte helft verkocht te hebben aan de heer Sijmon
Stocq doctor in de medicijnen haar hofstede, erve, tuin en boomgaard staande en gelegen
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binnen de stad ’s Gravenzande genaamd de Hofftuijns boomgaard en Hogenburch, haar
comparanten aangekomen bij overlijden van de ed. heer mr. Isenbout van Veen en juffrouw
Maria Grijp, vader en moeder van de comparanten.
[6449]
f. 57v d.d. 8-5-1644: Comp. Claes Corssen kuiper onze inwonende poorter als man en voogd
van Marittge Gerritsdr. en bekende verkocht te hebben aan Banckaras Leendersdr. schipper
mede onze inwonende poorter zeker huis en erve staande en gelegen aan de noordzijde het
marktveld binnen de stad ’s Gravenzande (belend o.a. Cornelis Willemsz. schipper als man
en voogd van Cilletgen Jacobsdr.).
[6449]
f. 58 d.d. 18-5-1644: Comp. Pijeter Cornelisz. decker onze inwonende poorter en bekende
verkocht te hebben aan Cornelis Jansz. van Dijest voor en ten behoeve van Cors Dirrixsz.
zeker huis en erve staande en gelegen aan het zuideinde binnen onze stad.
[6450]
f. 58v d.d. 20-5-1644: Comp. Joris Cornelisz. van der Burch en bekende volgens zekere
beschreven voorwaarden in het openbaar binnen ’s Gravenzande op 12-2-1644 verkocht te
hebben en alsnu op te dragen aan mr. Johan Leunis chirurgijn alhier zeker huis, erve en
schuur mitsgaders vele roerende goederen staande en gelegen binnen de stad ’s
Gravenzande aan de Cortestraat.
[6451]
f. 59v d.d. 26-6-1644: Comp. Floris, Jan en Wouter Willemszonen, erfgenamen ab intestato
van zaliger Joris Florisz. haar comparanten grootvader was, en bekenden in die kwaliteit
verkocht te hebben aan Willem Woutersz. haar comparanten vader zekere helft van een tuin
of boomgaartje staande en gelegen aan het noordeinde binnen deze stad, haar comparanten
aangekomen bij overleden van de voorn. haar grootvader en waavan de wederhelft vandien
de voorsz. Willem Woutersz., de comparanten vader, in eigendom is competerende.
f. 60 d.d. 1-5-1645: Comp. Pijeter Michielsz. van Vergeloo wonende tot Monster en bekende
verkocht te hebben aan Jan Cornelisz. Hooffman zeker huis en erve staande en gelegen
binnen de stad ’s Gravenzande aan de Langestraat.
[6452]
f. 61 d.d. 6-5-1645: Comp. Jan Jansz. Hoochwerff en bekende verkocht te hebben aan
Dirrick Augustijnsz. Vercroft zeker huis en erve staande en gelegen aan de Langestraat
binnen de stad ’s Gravenzande.
[6453]
f. 61v d.d. 6-5-1645: Comp. Dirrick Augustijnsz. Vercroft wonende op Maassluis en bekende
verkocht te hebben aan Cornelis Willemsz. Bogaert onze mede broeder in wette zeker huis
en erve staande en gelegen aan de Langestraat binnen de stad ’s Gravenzande.
[6454]
f. 62v d.d. 15-5-1645: Comp. Arent Arentsz. Hoijer onze inwonende poorter en bekende
verkocht te hebben aan Pijeter Pijetersz. Seeman zeker huis en erve op hem comparant bij
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erfenis gesuccedeerd door het overlijden van Marittge Arijensdr. zijn moeder was, staande
en gelegen aan de Gravenhoek binnen de stad ’s Gravenzande.
f. 63 d.d. 20-5-1645: Comp. Gerrit Jansz. Thoen en bekende verkocht te hebben aan de heer
Otto van Mijerop kapitein over een compagnie voetknechten ten dienste van deze landen,
juffrouw Johanna van Wenne zijn heer kopers huisvrouw zeker huis en erve present en heeft
de koop in haar mans naam geaccepteert, zeker huis en boomgaard staande en gelegen
aan het noordeinde binnen de stad ’s Gravenzande op de hoek van het kleine slop, hem
comparant aangekomen als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. die dochter en medeerfgenaam was van wijlen Crijntge Willemsdr., in die kwaliteit te beur gevallen bij kaveling
gedaan tegen zijn mede-erfgenamen van de voorn. Crijntge Willemsdr.
[6455]
f. 63v d.d. 31-5-1645: Comp. [ok voor schepenen van Zandambacht] Joris Cornelisz. van der
Burch wonende aan de Westgaag in het ambacht van Maasland en bekende verkocht te
hebben aan Jacob Claesz. de Jongh gerechtsbode alhier zekere 5 morgen 1 hond 50 roeden
land gelegen zowel binnen de vrijheid van de stad ’s Gravenzande als in Zandambacht.
f. 64 d.d. 19-6-1645: Comp. Cors Harmansz. kuiper alhier en bekende verkocht te hebben
aan Adriaen Cornelisz. van der Arent mede onze inwonende poorter zeker stukje erf gelegen
binnen deze stad ten noorden zijn comparants huis en erve.
[6456]
f. 64v d.d. 13-10-1645: Comp. Jopge en Maertge Gerritsdr. voor haar zelf geassisteerd met
dominee Jacobus Swalmijus bedienaar des Goddelijken Woords binnen ’s Gravenzande,
Doe Dircxsz. Camerman, Jan Michielsz. als man en voogd van Willemptgen Cornelisdr.,
Neeltge Cornelisdr. geassisteerd met de voorn. Jan Michielsz. haar zwager en gekoren
voogd in deze zaak, Geertge Philipsdr. huisvrouw van Dirck Dircksz. als wezende tot deze bij
de voorn. haar man speciaal geauthoriseerd, Jan Jansz. van Dijest zo voor hem zelf als
mede vervangende en hem sterk makende voor zijn absente broeders en broederskinderen,
Eefgen Cornelisdr. weduwe Joris Jansz. geassisteerd met de voorn. dominee Swalmius, en
Pijeter Claesz. van der Hert mede voor hem zelf en als procuratie hebbende van Antonij
Jansz. van Tongerloo en Reijnier van Wijningen als getrouwd hebbende Leuntge Cornelisdr.
en Trijntge Fredericxdr. respectievelijk gepasseerd voor de notaris Pijeter van Groenewege
in ’s Gravenhage d.d. 12-10-1645, in die kwaliteit erfgenamen ab intestato van wijlen
Meijnsge (sic) Aemensdr. die in haar leven gewoond heeft en overleden is binnen de stad ’s
Gravenzande, te samen vervangende en haar sterk makende voor al de absente
erfgenamen van de voorn. overledene Meijsge (sic) Aemen, te kennen gevende dat zij
comparanten op 17-1-1645 in het openbaar binnen ’s Gravenzande verkocht hebben aan
Pijeter Cornelisz. decker zeker huis en erve met de dood ontruimd en nagelaten bij de voorn.
Meijsgen (sic) Aemensdr., staande en gelegen aan de Cortestraat binnen de stad ’s
Gravenzande, volgens de opdrachtbrief ten behoeve van de voorn. Meijnsgen (sic)
Aemensdr. voor schepenen van ’s Gravenzande indertijd verleden.
[6457]
f. 65v d.d. 22-11-1645: Comp. Pijeter Claesz. Brants schout van de heerlijkheid Lijer als
procuratie hebbende van de heer Johan van der Brouck commies van de financien dezer
landen gepasseerd voor de secretaris van ’s Gravenzande d.d. 20-11-1645, en bekende in
die kwaliteit, ingevolg van de aangegane koop bij de heer constituant met Willem Jorisz. Buis
gemaakt en aangegaan van zeker huis en erve staande en gelegen binnen deze stad aan de
Langestraat, te transporteren het voorsz. huis en erve aan de voorn. koper.
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[6458]
f. 66v d.d. 20-2-1646: Comp. mr. Johan Leunis chirurgijn alhier en bekende verkocht te
hebben aan de eerzame Cornelis Willemsz. Bogart, onze mede broeder in wette, zeker
stukje erf gelegen binnen de stad ’s Gravenzande annex het erf van de koper.
f. 67 d.d. 23-3-1646: Comp. Maertge Jansdr. weduwe Tobijas Cornelisz. geassisteerd met
onze secretaris als haar gekoren voogd in deze zaak en bekende verkocht te hebben aan
Willem Pijetersz. van Verdegael haar comparants behuwde zoon zeker huis met een halve
hond land daar hetzelve huis op staat, alle staande en gelegen aan het zuideinde binnen
deze stad omtrent de korenmolen.
[6459]
f. 67v d.d. 21-4-1646: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Joris Cornelisz. van
der Burch wonende aan de Westgaag in het ambacht van Maasland en bekende verkocht te
hebben aan Dirck Augustijnsz. Vercroft wonende op Maassluis zekere 2 morgen 80 roeden
land met een wegje daarin begrepen gelegen in het oudeland binnen de jurisdicties van ’s
Gravenzande en Zandambacht.
[6460]
f. 68 d.d. 25-5-1646: Comp. Arijen Gillisz. Hoijer bejaarde zoon van Gillis Pijetersz. Hoijer als
hebbende procuratie van zijn vader gepasseerd voor burgemeesters en schepenen in Den
Briel d.d. 23-4-1646 te kennen gevende dat zijn vader in het openbaar binnen ’s
Gravenzande op 30-3-1644 ten overstaan van schepenen had verkocht aan Arijen Arentsz.
decker onze inwonende poorter zeker huis, erve en schuur of stalling staande en gelegen
binnen de stad ’s Gravenzande aan de Molenlaan waarvan tot nog toe geen opdracht ten
behoeve van de voorn. koper gedaan is, en transporteert daarom bij deze aan de koper het
voorsz. huis, erve en stalling of schuur.
[6461]
f. 69v d.d. 19-5-1647: Comp. Jannetgen Aertsdr. weduwe van Harman Aertsz. geassisteerd
met de eerzame Aert Harmansz. van Proijen burgemeester alhier haar zoon en gekoren
voogd in deze zaak en bekende verkocht te hebben aan Jan Jansz. van Dijest onze
inwonende poorter zeker huis en erve staande en gelegen aan de Langestraat binnen de
stad ’s Gravenzande (belend o.a. erve en tuin van Aert Harmansz. van Proijen voorn.)
f. 70 d.d. 30-5-1647: Comp. de heer Johan van den Brouck ridder commies van de financien
der Verenigde Nederlanden etc. en bekende verkocht te hebben aan de e. dominee
Abraham Swalmius bedienaar des Goddelijken Woord in de Kethel ijn heer comparants
huising, erve en tuin staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de
Langestraat.
[6462]
f. 70v d.d. 17-12-1647: Comp. Kniertge Jacobsdr. laatst weduwe van Hendrick Gerritsz.
arbeitsman die te voren weduwe was van Arijen Crijnen mede arbeitsman geassisteerd met
Hendrick van der Slangen als haar gekoren voogd in deze zaak en bekende verkocht te
hebben aan de e. heer Franchois Meerman gecommitteerde in het college van de hoog
mogende heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden zeker huis en erve staande en
gelegen binnen de stad ’s Gravenzande op het noordeinde aan de Cortestraat.
[6463]
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f. 71v d.d. 2-5-1648: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Jacob Claesz. de
Jonghe onze gerechtsbode als procuratie hebbende van Dirck Augustijnsz. Vercroft
gepasseerd voor schepenen en secretaris van Maassluis d.d. 20-4-1648, en bekende in die
kwaliteit te transporteren aan Jan Jansz. van de Vaert zekere 2 morgen 80 reden teelland,
het wegje daarin begrepen, gelegen in het oudeland binnen de jurisdicties van ’s
Gravenzande en Zandambacht, beneffens de overgift van de beterschap van 8 hond
bruikwaarland, mitsgaders een groot staal mest en een nieuwe paardenwagen.
f. 72 d.d. 2-5-1648: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Jan Jansz. van de Vaert
wonende binnen de stad ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Jan Gillisz.
van Dijck zekere 2 morgen 80 roeden teelland met een wegje daar annex daarin begrepen
gelegen in het oudeland binnen de jurisdicties van ’s Gravenzande en Zandambacht.
[6464]
f. 73 d.d. 2-5-1648: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Jan Gillisz. van Dijck
wonende binnen ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan de e. heer Franchois
Meerman gecommitteerde ter vergadering van de groot mogende heren Staten Generaal der
Verenigde Nederlanden zekere 2 morgen 80 roeden teelland met een wegje daarin
begrepen gelegen in het oudeland binnen de jurisdicties van ’s Gravenzande en
Zandambacht.
[6465]
f. 73v d.d. 21-5-1648: Comp. Jacob Gerritsz. eertijds schipper alhier en bekende verkocht te
hebben aan Cornelis Arentsz. Kleijwech zeker huis en erve staande en gelegen aan de
noordzijde het marktveld binnen de stad ’s Gravenzande.
f. 74 d.d. 21-5-1648: Comp. Cornelis Arentsz. Kleiweg en bekende verkocht te hebben aan
Jan Dircxsz. van der Moor zeker huis en erve staande en gelegen op de hoek van het
marktveld binnen de stad ’s Gravenzande vanouds genaamd Toornenburgh.
[6466]
f. 75 d.d. 20-10-1648: Comp. Willem Jorisz. Buijs onze inwonende poorter en bekende
verkocht te hebben aan Jan Pouwelsz Verheul zeker huis en erve staande en gelegen aan
de Langestraat binnen de stad ’s Gravenzande.
[6467]
f. 75v d.d. 17-2-1649: Comp. Jan en Wouter Willemsz. van Dam zonen te kennen gevende
hoe dat zijluiden met haar broeder namelijk Floris Willemsz. van Dam kaveling hadden
gedaan over de erfenis haarluiden et samen opgekomen door het overlijden van Joris
Florisz. van de Kicker en Martgen Pijetersdr. zijn huisvrouw was, de voorn. contrahenten
moeders vader en moeder respectievelijk, en uit kracht van welke kaveling met blinde loten
getrokken de voorn. Floris Willemsz. van Dam te beur gevallen is eerstelijk zeker huis en
erve staande en gelegen aan de Cortestraat, idem zekere tuin gelegen aan het zuideinde
van de Langestraat, beiden binnen de stad ’s Gravenzande. Comparanten bekennen hiervan
voldaan te zijn.
[6468]
f. 76v d.d. 7-5-1649: Comp. Arijen Cornelisz. van der Arent onze inwonende poorter en
bekende verkocht te hebben aan Jan Jacobsz. van der Pol schoenmaecker mede onze
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inwonende poorter zeker huis en erve staande en gelegen aan de Langestraat binnen de
stad ’s Gravenzande.
f. 77 d.d. 26-5-1649: Comp. Jan Tobijasz., voor deze onze inwonende poorter, inwoner in het
Zoetermeerse meer, en bekende verkocht te hebben aan Jan Cornelisz. Stooffman zeker,
erve en boomgaard staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Langestraat.
[6469]
f. 77v d.d. 25-5-1649: Comp. Pijeter Claesz. Brants schout van Pijnacker, voor deze onze
inwonende poorter, en bekende verkocht te hebben aan Arijen Cornelisz. van der Arent onze
inwonende poorter zeker huis en erve staande en gelegen aan de Langestraat binnen de
stad ’s Gravenzande.
f. 78 d.d. 4-6-1649: Comp. Arijen Cornelisz. de Goede voor hem zelf en mede als bloed oom
en voogd van Cornelis, Louris en Pieter Pietersz., mitsgaders Jochem Pietersz., Jan
Willemsz. Dom als getrouwd hebbende Neeltgen Pietersdr. en Jan Arentsz. backer als
getrouwd hebbende Marritgen Pietersdr., kinderen en kindskinderen en erfgenamen van
wijlen Leendertgen Arijensdr. in haar leven huisvrouw en weduwe van wijlen Cornelis
Pietersz. de Goede, en hebben verkocht aan Annetgen Cornelisdr. weduwe Arijen Lourisz.
zeker huis en erve staande en gelegen binnen ’s Gravenzande aan de Gasthuisstraat.
[6470]
f. 78v d.d. 27-6-1649: Comp. Jan Sijmonsz. Bom onze inwonende poorter en bekende
verkocht te hebben aan Dirck Diricxsz. Coot zeker huis en erve staande en gelegen in de
Gravenhoek aan het marktveld binnen de stad ’s Gravenzande (belend o.a. Maertgen
Vrancken weduwe Joris Willemsz. Oudendijck).
[6471]
f, 79v d.d. 31-8-1649: Comp. Willem Pijetersz. Verdigael wonende op de gemene weide in
Zandambacht en bekende verkocht te hebben aan Jacob Willemsz. Patijn wonende in het
noordland van Zandambacht zeker huis met een half hond land daar hetzelve huis op staat
beneffens een vrije bornput staande en gelegen aan het zuideinde binnen de stad ’s
Gravenzande omtrent de korenmolen.
f. 80 d.d. 8-10-1649: Comp. dominee Jacobus Swalmius bedienaar des Goddelijken Woord
en de diakenen van de Christelijke gemeente alhier als bij schepenen gestelde curatoren
over de onbeheerde huising van wijlen Maertgen Barentsdr. die weduwe was van Arijen
Meesen Lapper d.d. 19-7-1649, te kennen gevende dat zij comparanten al in het jaar 1645
aan Jan Jansz. van de Vaert uit de hand hebben verkocht zeker huis en erve staande en
gelegen aan het noordeinde binnen de stad ’s Gravenzande, waarvan voorn. Jan Jansz. van
de Vaert begeert nadere waring te hebben en zij comparanten bereid zijn het verkochte huis
en erve te leveren bij willig decreet van het Hof van Holland of het gerecht van ’s
Gravenzande.
[6472]
f. 81 d.d. 18-1-1650: Comp. Adriaen de Bije secretaris op Maassluis als procuratie hebbende
van Jan Pijetersz. van Swijndrecht mede wonende op Maassluis gepasseerd voor
schepenen aldaar d.d. 25-5-1649 en bekende in kwaliteit als voren te transporteren aan
Vranck Jansz. en Grietge Jansdr. van de Vaert onze inwonende poorter en poorteresse
zeker huis en erve staande en gelegen op het zuideinde de Cortestraat binnen de stad ’s
Gravenzande. Comparant heeft het huis al in 1648 verkocht.
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[6473]
f. 81v d.d. 9-5-1650: Comp. Cornelis Jansz. van der Wael onze inwonende poorter te kennen
gevende dat hij comparant met Floris Willemsz. van Dam ruiling en mangeling heeft gedaan
als huis en erve tegen huis en erve beide staande en gelegen binnen de stad ’s
Gravenzande aan de Cortestraat, en transporteert bij deze zijn huis en erve.
[6474]
f. 82v d.d. 9-5-1650: Comp. Floris Willemsz. van Dam onze inwonende poorter te kennen
gevende dat hij comparant met Cornelis Jansz. van der Wael ruiling en mangeling heeft
gedaan als huis en erve tegen huis en erve beide staande en gelegen binnen de stad ’s
Gravenzande aan de Cortestraat, en transporteert bij deze zijn huis en erve.
f. 83 d.d. 24-5-1650: Comp. dominee Abrahamus Swalmius bedienaar des Goddelijken
Woords in de Kethel en bekende verkocht te hebben aan Hendrick Claesz. van Swijeten
zeker huis, erve en tuin staande en gelegen aan de Langestraat binnen de stad ’s
Gravenzande.
[6475]
f. 83v d.d. 4-10-1650: Comp. Joris Claesz. Verlaen onze inwonende poorter en bekende
verkocht te hebben aan juffr. Judick Sweers en haar successoren ab intestato zekere halve
morgen geestland zulks als de comparant aan jonkheer Asswerts? de Kriquie? wettige man
van de voorn. juffr. Sweers toegemeten en afgepaald is, gelegen binnen de vrijheid van de
stad ’s Gravenzande aan het zuideinde.
f. 84 d.d. 25-10-1650: Comp. Arijen Arijensz. decker onze inwonende poorter en bekende
verkocht te hebben aan Jan Gerritsz. de Bruin zeker huis en erve staande en gelegen aan
de Molenlaan binnen de stad ’s Gravenzande.
[6476]
f. 85 d.d. 1-4-1651: Comp. Machtelt Cornelisdr. weduwe Ozijer Jansz. Oversloot
geassisteerd met onze secretaris als haar bijzondere gekoren voogd in deze zaak en
Cornelis Jacobsz. van der Post als getrouwd hebbende Geertge Ozijersdr. en bekenden zij
comparanten, respectievelijk voorn. Machtelt Cornelisdr. voor de gerechte helft en de voorn.
Cornelis Jacobsz. van der Post voor een gerecht vierde part, verkocht te hebben aan Dirck
Willemsz. Munick hovenier zekere huising en erve staande en gelegen aan het zuideinde
bnnen de stad ’s Gravenzande, waarvan de voorn. Dirck Willemsz. Munuck als getrouwd
hebbende Trijntge Ozijersdr. in die kwaliteit mede kind en erfgenaam van de voorn. Ozijer
Jansz. Oversloot het resterende gerechte vierde part is competerende.
[6477]
f. 86 d.d.29-6-1651: Comp. de heer Crispijn van Mijerop majoor en commies tot Naarden en
bekende verkocht te hebben aan Louris Arentsz. volder zeker huis en erve staande en
gelegen binnen de stad ’s Gravenzande (belend o.a. Willem Aerntsz. den Haen als getrouwd
hebbende Maertgen Aernts Lantsaertsdr. die weduwe was van Cornelis Jacobsz.
Boutesteijn)
[6478]
f. 86v d.d. 11-12-1651: Comp. Jan Gerritsz. de Bruin onze inwonende poorter en bekende
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verkocht te hebben aan Jan Jansz. de Bruin een huis en erve staande en gelegen binnen de
stad ’s Gravenzande omtrent de korenmolen.
[6479]
f. 87v d.d. 11-12-1651: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] mr. Johan de Cocq
en mr. Hendrick Vockestaert advoaten voor het Hof van Holland als bij hetzelve hof op 8-111650 gestelde curatoren over de boedel van jonkheer Carel de Soete van Laken, heer van
Hoogwoude, Aartswoude, en bekende in voorsz. kwaliteit verkocht te hebben aan de ed.
welgeboren heer Heer Phillips Jaques van Borselen en Asperen, baron van Asperen,
gecommitteerd vanwege de heren edelen van Holland ter vergadering van de Raad van
Staten der Verenigde Nederlanden, zekere blokken allodiale tienden gelegen in ’s
Gravenzande en Zandambacht, als eerstelijk het Noord-Hollandseblok […].
[6480]
f. 89 d.d. 1-5-1652: Comp. Jacob Corstiaensz. van der Valck onze inwonende poorter als
gestelde curator over de onbeheerde boedel van wijlen Corstiaen Jacobsz. van der Valck
zijn vader was vermogens de akte daarvan verleden bij de schout en gerechte van de stad ’s
Gravezande, en bekende in die kwaliteit verkocht te hebben, ingevolge de gemaakte koop bij
wijlen Heiltgen Gerritsdr. die weduwe was van de voorn. Corstiaen Jacobsz. van der Valck,
aan Jan Gillisz. van Dijck tegenwoordig raad en vroedschap alhier zeker huis en erve
staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan het noordeinde aan de westzijde de
Langestraat.
[6481]
f. 89v d.d. 5-6-1652: Comp. Hendrick Claesz. van Swijeten als getrouwd hebbende Lijsbeth
Jansdr. en bekende verkocht te hebben aan Hendrick Jacobsz. van der Post de gerechte
helft in zeker huis en erve daarin de voorn. Van der Post als getrouwd hebbende Barbara
Jansdr. de gerechte wederhelft is competerende, staande en gelegen aan de Voorstraat
alhier (belend o.a. Barent Engebrachtsz. als getrouwd hebbende Machtelt Jansdr.).
f. 90 d.d. 9-6-1652: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert en Willem Jorisz. Oudendijck
vervangende en de rato caverende voor Jan Diricksz. van Velden haar mede broeder in
dienste, alle heiligegeestmeesters van ’s Gravenzande en Zandambacht, en bekenden
verkocht te hebben aan Frans Jansz. van Rhijn een ledig erve daar eertijds een huisken op
te staan placht lest gebruikt bij wijlen Jacob Hugen van der Dussen, haar comparanten in
gemelde kwaliteit omdat dezelve Jacob Huigen van der Dussen uit de middelen van de
heiligegeest onderhouden is, wezende het voorsz. verkochte gelegen aan het noordeinde
binnen de stad ’s Gravenzande.
[6482]
f. 90v d.d. 9-6-1652: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert en Willem Jorisz. Oudendijck
vervangende en de rato caverende voor Jan Diricksz. van Velden haar mede broeder in
dienste, alle heiligegeestmeesters van ’s Gravenzande en Zandambacht, en bekenden
verkocht te hebben aan Marrittgen Vranckensdr. weduwe Joris Willemsz. Oudendijck zeker
huis en erve staande en gelegen aan de zuidzijde het marktveld alhier (belend o.a. de
boomgaard van Willem Cornelisz. Groenenbaes als getrouwd hebbende een dochter van
wijlen Roosgen Jansdr.).
f. 91 d.d. 9-6-1652: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert en Willem Jorisz. Oudendijck
vervangende en de rato caverende voor Jan Diricksz. van Velden haar mede broeder in
dienste, alle heiligegeestmeesters van ’s Gravenzande en Zandambacht, en bekenden
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verkocht te hebben aan Crijn Engelen kapitein zeker huis en erve, haar comparanten in
gemelde kwaliteit aangekomen bij aanneming van Neeltgen Corssensdr. die laatst weduwe
was van Jan Cornelisz. alias Men Heer in het gasthuis en aldaar onderhouden wordt,
staande en gelegen aan de Cortestraat binnen de stad ’s Gravenzande.
[6483]
f. 92 d.d. 3-7-1652: Comp. Wormbrecht Pijetersz. Seemaman (sic) [=Seeman] wonende op
Honselersdijk als getrouwd hebbende Geertgen Arentsdr. en Phillips Cornelisz. den Haen als
getrouwd hebbende Marrittge Arentsdr. in die kwaliteit kinderen en erfgenamen van wijlen
Arijen Corssen Thoen en Pleuntgen Iewensdr. beiden gewoond hebbende en overleden
zijnde binnen de stad ’s Gravenzande, en bekenden opgedragen te hebben aan Harmaen
Chaspersz. van Vastenhouw zeker huis en erve staande en gelegen binnen de stad ’s
Gravenzande aan de Langestraat.
[6484]
f. 92v d.d. 23-7-1652: Comp. Jacob Gijsbrechtsz. Hoochwerff onze mede broeder in wette en
bekende verkocht te hebben aan Grietgen Jacobsdr. weduwe Willem Jorisz. Buis zeker ledig
erve gelegen binnen de stad ’s Gravenzande annex het erve van de koopster in deze.
[6485]
f. 93v d.d. 29-11-1652: Comp. de heer Cornelis Willemsz. Bogaert burgemeester van de stad
’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben zeker huis en erve staande en gelegen aan
de straat binnen deze stad, aan wijlen de heer Hendrick Jonckman in zijn leven baljuw en
schout alhier mitsgaders Monster en Zandambacht respectievelijk vermogens de
aanbrenging daarvan ter secretarie van deze stad gedaan op 11-7 lestleden, en ingevolge
van dezelve koop en aanbrenging bekende hij heer comparant opdracht en cessie te doen
aan zijn Jonckmans erfgenamen namelijk Hendrick Treckman bloedoom en ruiter onder de
compagnie van de ritmeester mr. Marloth tegenwoordig garnizoen houdende binnen de stad
Delft en Joost Segeres wonende tot Bentum in het graafschap vandien wettelijke zoon van
Maria Hamhoffs weduwe Joost Segeres, present en de opdracht accepterende, welke
voorsz. erfgenamen haar sterk makende en de rato caverende voor al de andere
gepretendeerde erfgenamen van de voorn. heer Hendrick Jonckman die hier namaals
zouden mogen openbaren en haar bekend maken.
[6488]
f. 96 d.d. 19-5-1654: Comp. Claes Jansz. Schelvisch schipper wonende tot ’s Gravenzande
en bekende verkocht te hebben aan Maertje Cornelisdr. weduwe van Jan Pietersz.
Schelvisch als mede-erfgenamen van de voorsz. Jan Pietersz. Schelvisch (doch in het leven
van Jan Pietersz. Schelvisch van de voornoemde Claes Jansz. Schelvisch gekocht) zeker
huising en erve staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan het noordeinde.
[6489]
f. 96v d.d. 28-5-1654: Comp. voor schepenen van Zandambacht] Pieter Jacobsz. van der
Moor wonende in het Noorland in Zandambacht te kennen gevende dat hij voor schout en
schepenen van Zandambacht rechtelijk gesmaad en genaast heeft gehad 2 morgen 592
roeden land gelegen in het voorsz. Noorland die Frans Jansz. van Rijn zijn comparants
zwager had verkocht aan Gerrit Jansz. Thoen wonende in Maasland, in welke landen hij
comparant bij de voorsz. heer schout en gerecht van Zandambacht bij haar vonnis d.d. 8-111644 is gevestigd en dat hij comparant de voorsz. 2 morgen 5 hond 92 roeden land wederom
heeft verkocht aan de voorn. Frans Jansz. van Rijn en ingevolge vandien op heden aan
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dezelve Van Rijn getransporteerd heeft de gemelde 2 morgen 592 roeden land gelegen als
voren.
[6490]
f. 97v d.d. 15-5-1654: Comp. Henderick van der Slange procureur te ’s Gravenzande te
kennen gevende dat Fijtje Dircxsdr. weduwe van Gedioen Phijpijpsz. Baeck op 24-2-1654 op
hem comparant voor schepenen alhier gepasseerd heeft procuratie om het nabeschreven
huis en erve in het openbaar of uit de hand te verkopen en te transporteren, en dat zij Fijtie
Dircxsdr. zelf het gemelde huis en erve heeft verkocht aan Jaepje Wilhemsdr. weduwe van
Jasper Jansz. van Alenburch, zo is het dat hij comparant in gevolge van de voorsz.
procuratie bekende aan de voorn. Jaeptge Wilhemsdr. op te dragen de voorsz. huising en
erve staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Goudtbuurt, zoals zij Fijtje
Coppers(!) het huis heeft bezeten en door het overlijden van haar moeder is aanbestorven.
[6491]
f. 98v d.d. 25-5-1654: Comp. Arij Wilhemsz. van Hoogeveen schoemaker alhier en bekende t
everkopen aan Jan Pauwelsz. Verheul mede wonende binnen de stad ’s Gravenzande zeker
stukje tuin of boomgaard groot omtrent 9 roeden gelegen binnen deze stad achter de voorn.
kopers huising en ter breedte van desselfs heining.
[6492]
f. 99v d.d. 11-6-1654: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Jan Gillisz. van Dijck
wonende tot ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Jan Pauwelsz. duijnmeijer
zekere 3 morgen 2 hond zowel klooster- als eigen land leggende in het Noortland in
Zandambacht, vrij en onbelast volgens de oude brieven de ene d.d. 9-5-1634 en de andere
d.d. 8-5-1636.
f. 100 d.d. 19-6-1654: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Henderick Jacobsz. de
Jonge en bekende verkocht te hebben aan Leendert Theunisz. Meerhope zekere 10 hond
land zijnde patrimoniaal land gelegen in de Groote Geest in Zandambacht als bij hem
Henderick Jacobsz. de Jonge is gekocht van Arij Cornelisz. de Goede. Idem nog 2 morgen
bruikwaar toebehorende de kerk van ’s Gravenzande.
[6493]
f. 101 d.d. 19-6-1654: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Arij Cornelisz. de Goede
onze confrater in officitio en bekende verkocht te hebben aan Henderic Jacobsz. de Jonge
zekere 10 hond patrimonaal land gelegen in de Groote Geest in Zandambacht met nog 2
morgen bruikwaar toebehorende de kerk van ’s Gravenzande.
[6494]
f. 102 d.d. 20-6-1654: Comp. Jan Barentsz. Bosch cleermaker getrouwd hebbende
Adriaentje Jorisdr. voormaals weduwe van Cornelis Jansz. van Diest en bekende in gevolge
van de ruiling en mangeling bij hem met Jaepje Wilhemsdr. weduwe van Jasper Jansz. van
Alenburch gedaan, getransporteerd te hebben aan de voorn. Jaepje Wilhemsdr. zeker huis
en erve staande en gelegen binnen ’s Gravenzande op de hoek van het marktveld genaamd
de Vergulde Valck.
[6495]
f. 103 d.d. 20-6-1654: Comp. Jaeptje Wilhemsdr. weduwe van Jasper Jansz. van Alenburch

21

en bekende in gevolge van de ruiling en mangeling bij haar met Jan Barentsz. Bosch
cleermaker gedaan, getransporteerd te hebben aan de voorn. Jan Barentsz. Bosch zeker
huis en erve staande en gelegen binnen ’s Gravenzande aan de Goudbuurt, volgens de
oude brief daarbij zij verkoopster het verkochte gekocht heeft van Fijtje Dircxsdr. weduwe
van Gedioen Phijlijpsz. Baeck.
[6496]
f. 103v d.d. 25-6-1654: Comp. Wilhem Arentsz. de Haen, Pieter Arentsz. de Haen
erfgenamen van Trijn Jansdr. weduwe van Adriaen Arentsz. de Haen beide overleden
binnen ’s Gravenzande en de rato caverende als omen en bloedvoogden van de nagelaten
weeskinderen van Maertien Arentsdr. de Haen en vervangende Cors Dircxsz. van Egmondt
haarlieder zwager als getrouwd hebbende Neeltje Arentsdr. de Haen en Crijn Jorisz.
Hoogervorst als getrouwd hebbende Arentje Arentsdr. allen erfgenamen van de overledene,
en bekenden verkocht te hebben aan de heer Arent Vapoer zekere huising en erve staande
en gelegen aan het marktveld van de stad ’s Gravenzande.
[6497]
f. 104v d.d. 5-6-1654: Comp. Dirck Hendericxsz. bouman en bekende in eigendom
opgedragen te hebben aan Jan Cornelisz. Hooftman als getrouwd hebbende Ceelitje
Jansdr., Jacob Corsz. van der Valck en Cornelis Wilhemsz. schijpper, alle getrouwd
hebbende een dochter van Claesje Crijne en dat voor haar vaderlijke erfenis bij uitkoop voor
weesmannen van de heerlijkheid van Naaldwijk gepasseerd, zekere huising en erve staande
en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande.
f. 105 d.d. 5-6-1654: Volgens de belendingen van de voorsz. huising hierboven verhaald
hebben Jan Cornelisz. Hoofman en Cornelis Wilhemsz. schijpper verkocht twee parten in de
voorsz. huising aan Jacob Corsz. van der Valck.
[6498]
f. 105v d.d. 28-7-1654: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Heijmen Cornelisz. van
Teijlingen wonende binnen de stad ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan de
weduwe en erfgenamen van Harman van Middelcoop 1 morgen teelland gelegen in de
kerktiende.
f. 106 d.d. 26-8-1654: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] mr. Johan Comans als
procuratie hebbende van juffr. Magdalena Cats weduwe en boedelhoudster van Harman van
Middelcoop, zijnde dezelve procuratie d.d. 5-6-1654, mitsgaders Johan van Middelcoop en
Jacob Lus als getrouwd hebbende Jannetje van Middelcoop te samen kinderen en
erfgenamen van haar voorsz. vader Harman van Middelcoop en bekenden dezelve kinderen
en erfgenmanen mitsgaders de voorn. mr. Johan Coomans in de voorsz. kwaliteit te
transporteren aan de heer Paulus Maes zekere 6 morgen 340 roeden zowel wei- als
hooiland leggende in twee distincte kampen onder de jurisdictie van ’s Gravenzande en
Zandambacht in de Wijpolder, gebruikt geweest zijnde bij Heijmen Cornelisz., en bij de
voorsz. heer Paulus maes op 12-3-1654 van de voorsz. weduwe en erfgenamen binnen Delft
in de herberg van het Hemelrijck gekocht voor 750 ponden.
[6499]
f. 106v d.d. 31-9-1654: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Cornelis Gerritsz.
van Leuwen wonende in Maasland en bekende verkocht te hebben aan Gerridt Jansz.
Thoen zeker gerecht zesde part van de woning en landen van Crijntje Wilhemsdr. zaliger
overleden binnen ’s Gravenzande, hem bij erfenis uit hoofde van zijn huisvrouw
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competerende.
[6499]
f. 107 d.d. 6-10-1654: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Engel Jansz. van der
Gheest en zijn huisvrouw Barbertge Crijnen dochter en enig erfgenaam van wijlen Crijn
Sijmonsz. van de Stel wonende in Zandambacht en bekende verkocht te hebben aan juffr.
Anna Gool weduwe en boedelhoudster van de heer Ewout Brand in zijn leven griffier van de
lenen van de Grafelijkheid van Hollans, eerst de voorn. comparanten woning als huis,
schuur, bargen en geboomte genaamd de Stelwoning staande en gelegen aan de Oudendijk
in Zandambacht op 4 hond opstal land daarvan jaarlijks uitgaan 44 stuivers toekomende de
Regulieren eertijds tot ’s Gravenzande en nog 20 stuivers opstal of erfpacht toekomende de
Hoge Grafelijkheid. Nog het recht van zekere 7 hond erfhuur land gehouden van de abdij tot
Loosduinen. En nog het eigendom van 5 hond opstal land.
[6501]
f. 109 d.d. 21-3-1655: Comp. Jaepje Wilhemsdr. weduwe van Jasper Jansz. van Alenburch
geassisteerd met de secretaris als haar gekoren voogd in deze en bekende verkocht te
hebben aan Dou Jaspersz. van Alenburch haar zoon zeker huising en erve staande en
gelegen binnen de stad ’s Gravenzande staande aan de Langestraat.
[6502]
f. 109v d.d. 26-3-1655: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Phijlijps Gedioensz.
Baeck en bekende (uit kracht van zekere condemnatie verleend bij schepenen van
Zandambacht van een schuldbrief staande op de comparants huising en erve) verkocht te
hebben in betaling van de voorsz. schuldbrief gekocht bij Gerridt Jansz. Thoen van de
weduwe van Cornelis Maertensz. van der Schilt en de voorsz. Thoen heeft getransporteerd,
zekere zijn huising en erve staande en gelegen aan de binnenberm van de Delflandse
Maasdijk binnen Zandambacht.
[6504]
<f. 110 t/m 113v zijn leeg>
f. 114 d.d. 28-4-1655: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Dirck Jansz. van Brijn
zowel voor hem zelf als vervangende en de rato caverende voor Jan Jansz. Knuijt als
getrouwd hebbende Lijsbet Jansdr., Anthonij Jacobsz. van der Pol weduwnaar van
Jannetgen Jansdr. en Joris Jorisz. van der Meer als getrouwd hebbende Maertgen Jansdr.,
nog de voorsz. Anthonij Jacobsz. als vader en Joris Jorisz. als voogd van het nagelaten kind
van de voorsz. Jannetgen Jansdr., alle kinderen, kindskind en erfgenamen van Jan Gijsen
van Brijn en Lijsbeth Jansdr. zaliger, in haar leven echtelieden gewoond hebbende in
Zandambacht, en bekenden verkocht te hebben aan Huijch Jansz. Goeijenbier zeker huis,
erve, barg en schuur met de toegift vande dijk genaamd de Monstersedijk opgetimmert en
voltrokken bij de voorsz. Jan Gijsen zaliger.
[6506]
f. 115 d.d. 16-5-1655: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Louris Arentsz. van der
Does onze mede broeder in rechte en bekende verkocht te hebben aan Sijmon Cornelisz.
van Geest zijn schoonzoon de gerechte helft van zekere zijn woning als huis, bijhuis,
schuren, bargen en geboomte staande in Zandambacht, met het gevolg van 2 morgen 1
hond 74 roeden erfpachtland gehouden van de heiligegeestarmen van ’s Gravenzande
gelegen in het Noortland daar de voorsz. woning op staat. Idem transport van meer percelen
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land en andere goederen.
[6508]
f. 117 d.d. 20-5-1655: Comp. Cors Florisz. Bruijser en Heijmen Cornelisz. van Teijlingen als
gestelde curatoren over de boedel en goederen van Maertge Cornelisdr. weduwe van Jan
Pietersz. Schelvisch beiden overleden binnen ’s Gravenzande, en bekenden in de voorsz.
kwaliteit verkocht te hebben aan Arijen Arijensz. Groenewegen onze inwoner zeker huis,
schuur, barg en geboomte staande en gelegen op het noordeinde alhier.
[6509]
f. 118 d.d. 1-6-1655: Wij schout en gerecht van Zandambacht als curatoren over de
desolaten boedel van Gerrit Jansz. de Bruijn en Neeltgen Cornelisdr. in haar leven
echtelieden gewoond hebbende buiten de berm in de Maasdijk in Zandambacht en
bekennen in die kwaliteit verkocht te hebben aan Louri Arentsz. van der Luijck zeker huisken
en erf gelegen buiten de berm in de Maasdijk daar de voorsz. de Bruijn en Neeltgen
Cornelisdr. zijn overleden.
[6510]
f. 119 d.d. 1-6-1655: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Arij Claesz. van Geest en
bekende verkocht te hebben Pieter Jansz. Bruijnswijck zekere 5 morgen land gelegen in het
Olijblok in Zandambacht.
[6511]
f. 119v d.d. 1-6-1655: Comp. Jan Pietersz. Olivier en Annetge Cornelisdr. weduwe en
boedelhoudster van Arijen Arijensz. den Hoeijer en bekenden verkocht te hebben aan Willem
Joosten van der Maede lijndraeijer zekere huising en erve staande en gelegen aan de
Langestraat in ’s Gravenzande daar de comparant lange jaren in gewoond heeft.
f. 120 d.d. 27-6-1655: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Dirck Houtuijn van der Poll
burger binnen de stad Delft nagelaten zoon van Maria Dirck Houtuijnsdr. zijn overleden
moeder en bekende verkocht te hebben aan Jacob van Dongen mede burger binnen Delft
zijn oom zodanige omtrent 4 morgen weiland leggende in Zandambacht als hem op 8-6-1655
bij kaveling jegens zijn twee zwagers gedaan onder de kavel C te beur gevallen zijn.
[6512]
f. 122 d.d. 17-7-1655: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Cors Florisz. Bruijser en
Heijmen Cornelisz. van Teijlingen als gestelde curatoren bij schout en gerecht van ’s
Gravenzande over de boedel en goederen van wijlen Maertgen Cornelisdr. die weduwe en
boedelhoudster was van Jan Pietersz. Schelvisch beide overleden binnen ’s Gravenzande
en bekenden in die kwaliteit verkocht te hebben aan sr. Sixtus van Sijsbergen koopman
wonende tot Delft zeker stukje land leggende in de Cleijne Noorttiende in Zandambacht
(belend o.a. de koper zelf als zijnde enig en universeel erfgenaam van zaliger Gerrit van
Druijvesteijn) begroot op 11 hond.
[6514]
f. 123 d.d. 18-9-1655: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] de heer en mr. Gerrebrant
Sas advocaat als getrouwd hebbende juffr. Wendelina van den Brouck en uit dien hoofde
onder het benefitie van inventaris erfgenaam van de heer Johan van den Brouck in zijn leven
commies van de financien van de ed. gr. mog. Staten van Holland en West-Friesland en
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verklaarde, in gevolge van de koop bij de gemelde commies en Cornelis Willemsz. Bogaert
gemaakt, te transporteren aan de voorsz. Cornelis Willemsz. Bogaert burgemeester van de
stad ’s Gravenzande zekere 13 hond 20 roeden land gelegen in het Noorland
[6515]
f. 123v d.d. 5-10-1655: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Frederick Schoon
rentmeester van de domeinen van zijne hoogheid en bekende uit kracht van zekere
procuratie of akte van authorisatie hierna van woord tot woord geinsereerd luidende aldus:
‘Willem Hendirck(!) bij de gratie Gods prins van Oranje etc. doen te weten […] d.d. 20 en 244-1652’ te transporteren aan Trijntge Jacobsdr. weduwe van Joris Pietersz. Heijmont een
partij teelland van 2 morgen 1 hond 92 reden gelegen in Zandambacht.
[6516]
f. 125 d.d. 5-10-1655: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Frederick Schoon
rentmeester van de domeinen van zijne hoogheid en bekende uit kracht van zekere
procuratie of akte van authorisatie hierna van woord tot woord geinsereerd luidende aldus:
‘Willem Hendrick bij de gratie Gods prins van Oranje etc. doen te weten […] d.d. 20 en 24-41652’ te transporteren aan Jasper Crijnen van Velden een partij teelland groot 4 morgen 4
hond gelegen in het Olijblok in Zandambacht.
[6518]
f. 127 d.d. 9-10-1655: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert onze burgemeester en Gerrit
Jansz. Thoen als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. Bogaert zowel voor hen zelf als
vervangende en de rato caverende voor de andere mede-erfgenamen van zaliger Crijntge
Willemsdr. die weduwe was van Willem Andriesz. Bogaert in zijn leven mede burgemeester
van de stad ’s Gravenzande en bekenden in voorsz. kwaliteit verkocht te hebben aan Dirck
Dircksz. Coot onze poorter zekere twee kleine huiskens en erfkens staande en gelegen
binnen de stad ’s Gravenzande op het noordeinde.
[6519]
f. 127v d.d. 17-10-1655: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Leeuntge Gerbrantsdr.
weduwe en boedelhoudster van Cornelis Cornelisz. uit de Poeldijk en bekende
getransporteerd te hebben aan Cornelis Cornelisz. haar oudste zoon desselfs huis, barg en
geboomte staande op Staalduinen op de grond van het Nieuweland binnen Zandambacht
daar de voorn. haar zoon tegenwoordig is wonende.
[6520]
f. 128v d.d. 21-12-1655: Comp. Blaesje Jacobsdr. weduwe Willem Arentsz. in zijn leven
marcktschipper dezer stad, Cornelis Willemsz. den Ouden en Arien Willemsz. vervangende
en de rato caverende voor haar onmondige zuster Trijntje Willemsdr., alle kinderen en
erfgenamen van de voorsz. Willem Arentsz., en hebben verkocht aan Cornelis Willemsz.
bleijcker mede zoon van de voorsz. Willem Arentsz. zekere huising en erve daar de voorn.
Willem Arentsz. is overleden, mitsgaders de eigendom van twee halve vrachtschuiten met de
helft van de zeilen en andere gereedschappen daartoe dienende, daar de wederhelft van
toekomt de voorsz. Cornelis Willemsz. den Ouden, alles naar uitwijzen van zekere contract
daarvan zijnde d.d. 17-2-1653, staande de voorsz. huising en erve op het marktveld binnen
de stad ’s Gravenzande.
[6520]
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f. 129 d.d. 4-4-1656: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] Jacob Doesen
Lucq oud-burgemeester tot ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan de heer
Nicolaes Ruijsch griffier van de hoogmogende heren Staten Generaal der Verenigde
Nederlanden een stukje land groot 5 morgen gelegen in het Leege Nest bij ’s Gravenzande.
[6522]
f. 130v d.d. 4-4-1656: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Jacob Willemsz. Patijn
poorter van de stad ’s Gravenzande als boedelhouder van Aeltjen Heijmensdr. die dochter
en erfgenaam was van Heijmen Meesen van Vliet zaliger als blijkende bij testament d.d. 105-1654 gepasseerd voor notaris Jeremias Lammens, als mede uit kracht van zekere uitkoop
bij hem gedaan aan zijn kinderen bij de voorsz. Aeltjen Heijmensdr. geprocreerd, mitsgaders
nog zeker accoord tussen Heijmen Meesz. van Vliet en desselfs kinderen, daaruit ‘klaerlijck’
ons gebleken is dat de voorn. comparant tot de nageroerde verkoop van landen gerechtigd
is, alles ook volgens de onderrichting bij Hendrick Heijmensz. van Vliet als oom, voogd en
naaste bloedverwant van de kinderen van de voorsz. Aeltje Heijmensdr. aan ons gedaan die
tot dien einde mede voor ons is gecompareerd, en bekende hij eerste comparant in die
kwaliteit verkocht te hebben aan de heer mr. Willem de Groot advocaat voor het Hof van
Holland en Reijnout van Bockhoven kapitein luitenant van een compagnie te voet ten
diensten der Verenigde Nederlanden als voogden van Jacob van Bockhoven oudste zoon
van wijlen de heer commies Francois van Bockhoven zeker perceel land groot 7 hond 15
roeden gelegen in het bedijkte nieuweland in Zandambacht, leggende met het land
toekomende de voorn. Jacob Bockhoven gemeen.
[6524]
f. 132v d.d. 4-4-1656: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Jacob Willemsz. Patijn
poorter van de stad ’s Gravenzande boedelhouder van Aeltjen Heijmensdr., die dochter en
erfgenaam was van Heijmen Meesen van Vliet zaliger blijkende bij het testament d.d. 10-51654 gepasseerd voor notaris Jeremias Lammens, en bekende opgedragen te hebben aan
Jan Arentsz. backer wonende aan de Maasdijk zekere 1 morgen 80 roeden land met 19
hond bruikwaar bezaaid land genaamd de Ruijn gelegen in de Groote Geest.
[6525]
f. 133v d.d. 11-4-1656: Comp. de advocaat mr. Gerbrant Zas als getrouwd hebbende
juffrouw Wndelina van der Broeck erfgenaam onder benefictie van inventaris van zaliger de
heer Johan van der Brouck in zijn leven commies over de financien van Holland en WestFriesland en verklaarde in die kwaliteit opgedragen te hebben aan de eerzame Pieter
Willemsz. Buijs mede schepen van ’s Gravenzande zeker erf gelegen alhier binnen ’s
Gravenzande met hetgeen daar nog van het verval van een oude huising op staat, zo groot
en klein als hetzelve bij gemelde comparants schoonvader bezeten is.
f. 134 d.d. 25-4-1656: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] Gillis Jansz. van
der Sluijs als weduwnaar van Pietertje Thomisdr. die te voren weduwe en boedelhoudster
was van Aries Lourisz., mitsgaders Laurits Ariensz. mondige en Arien Cornelisz. de Goede
onze mede broeder in rechte als oom en naaste bloedvoogd van Thomis Ariensz.
onmondige zonen van de voorsz. Arien Lourisz. en Pietertje Thomisdr. in haar leven echtelijk
gewoond hebbende in Zandambacht, en verklaarden zij comparanten in voorsz. kwaliteit
getransporteerd te hebben aan Joris Leendertsz. van Alsemgeest wonende in Zandambacht
zekere woning, huis, schuur, barg en geboomte met 3 morgen land daar dezelve woning op
staat staande en gelegen aan de Delftse Maasdijk. Mitsgaders nog 2 morgen eigen
geestelijk land eertijds gekomen van St. Agnietenconvent binnen Delft.
[6527]

26

f. 136 d.d. 2-5-1656: Comp. Claes Cornelisz. de Vries als weduwnaar en boedelhouder van
Leuntjen Pietersdr. die enige en universele erfgenaam was van Maertje Wiggersdr. die
weduwe was van Pieter Cornelisz. van Swijndrecht blijkende bij desselfs testament d.d. 304-1647 gepasseerd voor Jeremias Lammens notaris, mitsgaders nog bij zekere uitkoop
gedaan aan desselfs kinderen d.d. 4-4-1653, en bekende in de voorsz. kwaliteit verkocht te
hebben aan Jan Jansz. Rosa lindewever en burger alhier zekere huising en erve gelegen
binnen de stad ’s Gravenzande.
[6528]
f. 137 d.d. 22-5-1656: Comp. Jacob Willemsz. Patijn tegenwoordig wonende in Papsouw en
bekende opgedragen te hebben aan Gerrit Pietersz. van Veen zekere zijn huising en erve
met een vrije bornput staande en gelegen aan het zuideinde binnen de stad ’s Gravenzande
omtrent de korenmolen.
[6529]
f. 138 d.d. 28-5-1656: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] de e. Willem Havius
rentmeester in Den Haag als procuratie hebbende van Pieter Pietersz. Kleijman de Jonge
wonende in de heerlijkheid van Naaldwijk blijkende bij procuratie op hem comparant
gepasseerd voor notairs Gerard van Roonhuijsen binnen de voorsz. heerlijkheid van
Naaldwijk d.d. 8-3-1655, en verklaarde hij comparant in de voorsz. kwaliteit getransporteerd
te hebben aan de ed. heer Diderick Paeu, ridder, heer van Carnisse, mesterknaap van de
houtvesterie van Holland, zeker ztukje land gelegen in Zandambacht groot 1 morgen 1 hond
24 roeden vrij aloodiaal land.
[6531]
f. 139v d.d. 31-1-1655: Bijbehorende verklaring van de heiligegeestmeesters van Naaldwijk.
f. 139v d.d. 31-5-1656: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] Jaepje
Willemsdr. weduwe en boedelhoudster van Jasper Jansz. van Alenburgh en bekende
getransporteerd te hebben aan Doe Jaspersz. van Alenburgh haar zoon zeker stuk land van
ouds genaamd ’t Scheplant gelegen in Noorland groot 2 morgen 5 hond land.
f. 141v d.d. 4-7-1656: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] Floris Corsz.
van Kouwenhoven wonende in ’s Gravenzande aan de Delflandse Maasdijk en bekende op
12-1-1654 verkocht te hebben aan Wormbrecht Pietersz. Groenop zijn zwager zaliger, en
transporteert nu aan Claes Corsz. Bruijser als getrouwd hebbende Magdalena Corsdr. die
weduwe was van de voorsz. Wormbrecht Pietersz., als eerste zijn comparants helft van een
woning als huis, schuur, barg en gebootme staande in de Hoendertiende aan de Maasdijk in
Zandambacht tussen de woning van Dirck Huijbrechtsz. en de huising van Dirck Jansz. op
de grond toekomende de abdij van Loosduinen, met nog de helft van 3 morgen land zijnde
erfhuur gelegen in de voorsz. Hoendertiende. Nog de helft van 8 hond land mede in de
voorsz. Hoendertiende aan percelen gelegen zijnde […]. Van welke woning en landen de
koper de wederhelft toekomt.
[6533]
f. 143 d.d. 16-7-1656: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] Louris Ariensz.
van der Does en Willem de Jongh curatoren gesteld bij schout en gerecht van Zandambacht
ingevolge zekere procuratie bij het voorsz. gerecht d.d. 8-5-1655 gepasseerd in de desolate
en geabandonneerde boedel van zaliger Claes Cornelisz. van der Marck en Maertje
Cornelisdr. weduwe van de voorsz. Van der Marck, en bekende zij comparanten verkocht te
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hebben aan Willem Jorisz. Ouwendijk oud-schepen van de stad ’s Gravenzande zekere
woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met omtrent 4 hond patrimoniaal land
aldaar dezelve op staat, staande en gelegen in Zandambacht aan de Delflandse Maasdijk.
Idem 1,5 morgen bruikwaar land in eigendom toebehorende de heer Philips Doubleth en een
partij weiden aan de Maasdijk.
[6536]
f. 145v d.d. 5-9-1656: Comp. Philps Louwijk in ’s Gravenhage als procuratie hebbende van
juffrouw Johanna weduwe van de heer kapitein Otto van Mierop blijkende bij de voorsz.
procuratie op hem comparant gepasseerd voor Cornelis van Wesel notaris binnen Gorkum
d.d. 1-8-1656, en verklaarde hij comparant in voorsz. kwaliteit verkocht te hebben aan
Barentje Heijndricksdr. huisvrouw van Willem de Jongh, bode van ’s Gravenzande en
Zandambacht zeker huis en erf staande en gelegen op het noordeinde van de stad ’s
Gravenzande aan de Langestraat.
[6537]
f. 146v d.d. 19-9-1656: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] de heer Cornelis
Willemsz. Boogaert burgemeester van ’s Gravenzande voor hem zelf en als oom en voogd
van Maertje Blasen Vos dochter en erfgenaam van Blaes Joosten Vos en Jorisje Willemsdr.
Boogaert in haar leven echtelieden, en als erfgenamen van Crijntje Willemsdr. die weduwe
was van Willem Andriesz. Boogaert in zijn leven mede burgemeester van ’s Gravenzande,
mitsgaders nog als procuratie hebbende van enige mondige erfgenamen en nog enige
andere die met monde daartoe hebben geconsenteerd, alle mondige en onmondige
erfgenamen van de voorn. Crijntje Willemsdr. en hebben getransporteerd aan Gerrit Jansz.
Thoen wonende aan de Westgaag onder Maasland als getrouwd hebbende Machtelt
Willemsdr. Boogaert die mede-erfgenaam was van de voorn. Crijntje WIllemsdr., present en
de opdracht bij deze accepterende, van zekere woning, huis, schuur, barg en geboomte
staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande en Zandambacht die de voorsz. Crijntje
Willemsdr. met de dood achtergelaten heeft met omtrent 8 morgen 2 hond 55 roeden
patrimoniaal land daar de voorsz. woning op staat. Belast met diverse renten. Mitsgaders
nog 1 morgen 18 roeden patrimoniaal land genaamd ‘de Gerrits margen’, vrij en onbelast.
Nog 16 hond geestelijk land in het Noorland. Nog 12 hond en 92 roeden land mede gelegen
in het Noorland.Nog 7,5 morgen 71 roeden land, te weten 2 morgen 4 hond 71 roeden
patrimoniaal belast met een opstal, 1 morgen 5 hond geestelijk land waarin begrepen is 3
morgen bruikwaar land toekomende de kerk en de Heiligegeest tot ’s Gravenzande.
[6539]
f. 148v d.d. 23-1-1657: Comp. [voor schepenen van Monster en Zandambacht] Jan Aemsz.
Groen wonende tot Monster en bekende al op 11-3-1656 verkocht te hebben en alsnu
transporteerd te hebben aan de e. heer Nicolaes Ruijsch griffier van de hoog mogende heren
Staten Generaal der Verenigde Nederlanden etc., eerst zijn woning genaamd het Oude Vlot
gelegen in Monsterambacht ten zuiden het dorp van Monster als huis, bijhuis, schuren en
vier bargen staande op 10 morgen 3 hond erfpachtland. Idem nog 5 hond land. Idem nog 1
morgen patrimonie weiland. Idem nog 3 morgen teelland leggende in de Poel. Idem nog
diverse andere percelen land in Monster en Zandambacht.
[6541]
f. 150v d.d. 20-10-1656: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] Willem de
Jongh gerechtsbode van ’s Gravenzande en Zandambacht als het recht vrekregen hebben
van Floris Maertensz. van Zanten aangaande zekere verkoping van een huis hetwelk hij
Floris Maertensz. op 1-5-1650 had verkocht aan Cornelis Dircksz. Langevelt volgens de akte
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aan ons schepenen vertoond, en bekende in die kwaliteit getransporteerd te hebben aan de
voorsz. Cornelis Dircksz. Langevelt de voorsz. huising, als huis, bijhuis en plantagie staande
grondvast op de berm van de Delflandse Maasdijk binnen Zandambacht, beneffens het
gebruik van een partij weidens aan de voorsz. Maasdijk.
[6542]
f. 151v d.d. 25-3-1657: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Jacob Gijsbrechtsz.
Hooghwerf tegenwoordig burgemeester van de stad ’s Gravenzande en bekende verkocht te
hebben aan de heren Adriaen Boshuijsen, mr. Johan van Duijnen en mr. Jacob Voordoes
weesvaders van de stad ’s Gravenhage ten behoeve van het weeshuis van de voorsz. stad
zekere 4 morgen 5 hond weiland gelegen binnen Zandambacht in de polder van ’t Noorland.
[6543]
f. 152v d.d. 6-4-1657: Comp. Anthoni Verhorst deurwaarde van het Hof van Holland, Zeeland
en West-Friesland en bekende verkocht teh bben aan Jacob Jansz. Goejenbier ingeboren
poorter en rietdecker alhier, zekere zijn huis en erf staande en gelegen op het zuideinde van
de stad ’s Gravenzande bij de oude molenwerf, voor deze bij de comparant gekocht en
opgedragen bij het Hof van Holland ingevolge de brief van decreet en opdracht daarvan
zijnde d.d. 29-9-1656.
f. 153 d.d. 11-4-1656: Comp. de advocaat Gerbrant Zas als getrouwd hebbende juffrouw
Wendelina van den Broeck erfgenaam onder benefitie van inventaris van zaliger de heer
Johan van den Broeck in zijn leven commies over de financien van Holland en WestFriesland en verklaarde in die kwaliteit opgedragen te hebben aan de eerzame Pieter
Willemsz. Buijs mede schepen van ’s Gravenzande zeker erf gelegen alhier binnen ’s
Gravenzande met hetgeen daar nog van het verval van een oude huising op staat, zo groot
en klein als hetzelve bij gemelde comparants schoonvader bezeten is. [vgl. f. 133v]
[6544]
f. 154 d.d. 4-4-1657 [Zandambacht] en 29-4-1657 [Honderdland]: Comp. [voor schepenen
van Zandambacht en Honderdland] Pieter Jansz. Bruijnswijck en Baertje Adamsdr. van der
Gaegh te voren weduwe en boedelhoudster van Jasper Krijnen en bekende verkocht te
hebben aan juffr. Cathalina Maes laatst weduwe van de e. heer Hendrick Schrassert in zijn
leven burgemeester van de stad Hattem en gecommitteerd ter vergadering van de Hoog
Mogende Heren Staten Genraal de navolgende landen, namelijk 2 hond land daar het huis
op staat. Nog 3 morgen 1 hond 50 roeden gelegen in een kamp van 6 morgen 3 hond 20
roeden gemeen met 0,5 morgen daar in toekomende de kerk en 1 morgen de heiligegeest
tot ’s Gravenzande. Nog diverse andere percelen.
[6546]
f. 155v d.d. 25-5-1657: Comp. Adriaen van Blinckvliedt wonende binnen ’s Gravenhage en
bekende verkocht te hebben aan Annetje Cornelisdr. weduwe van Arent Arentsz. Hoijer
zekere huising en erve bij de voorsz. Blinckvliet voor het hof provinciaal gekocht en bij
decreet aan hem Blinckvliet geleverd, staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande
aan de Kortestraat.
[6547]
f. 156v d.d. 29-5-1657: Comp. Willem Arentsz. kleermaker tot Monster als getrouwd
hebbende Kniertje Jacobsdr. die laatst weduwe was van Hendrick Gerritsz., te kennen
gevende dat de voorn. Heijndrick Gerritsz. zijn voorzaat in het jaar 1646 met Willem
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Maertensz. gorter ruiling en mangeling gedaan heeft als huis en erve tegen anders huis en
erve staande op het noordeinde in deze stad ’s Gravenzande, en zo dat hij comparant
ingevolge de voorsz. ruiling en mangeling alsnu het voorsz. huis en erf opdraagt aan de
voorsz. Willem Maertensz. gorter (belend o.a. Trijntjen Gillisdr. weduwe van Abram Andriesz.
klapwaecker).
[6548]
f. 157v d.d. 29-5-1657: Comp. Willem Maertensz. gorter te kennen gevende dat hij
comparant in het jaar 1646 met Hendrick Gerritsz. ruiling en mangeling gedaan heeft als huis
en erve tegen anders huis staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande op het
noordeinde zo dat hij comparant ingevolge de voorsz. ruiling en mangeling alsnu aan Willem
Arentsz. kleermaker tot Monster als getrouwd hebbende Kniertje Jacobsdr. die laatst
weduwe was van de voorsz. Heijndrick Gerritsz., het voorsz. huis en erf opdraagt.
[6549]
f. 158v d.d. 29-5-1657: Comp. Willem Arentsz. kleermaker tot Monster en bekende verkocht
te hebben aan Jan Jacobsz. Poeldijk inwoner alhier zeker huis en erve staande op het
noordeinde van de stad ’s Gravenzande (belend o.a. Baertje Dirckxdr. weduwe van Jan
Gerritsz. van Rijn; Jan Pietersz. Zeeman nazaat van Jan Jansz. van der Vaert).
[6550]
f. 159v d.d. 12-6-1657: Comp. Dirck Dircksz. Koot en bekende verkocht te hebben aan David
Lowijsz. lindewever tegenwoordig uitlandig een van zijn twee huizen en erf staande op het
noordeinde van de stad ’s Gravenzande voor deze bij hem comparant gekocht van de
kinderen enerfgenamen van zaliger Willem Andrieesz. Boogert en Krijtje Willemsdr., en
transporteert de voorsz. verkochte huising aan Leendert Theunisz. Meerhope als gestelde
crediteur in de boedel van de voorsz. David Lowijsz. ten behoeve van de gemeen
crediteuren daartoe gerechtigd zijnde.
f. 160 d.d. 28-6-1657: Comp. Aert Harmensz. van Proijen vervangende Heijmen Cornelisz.
van Talingen onze mede broeders in wetten, te samen gestelde curatoren bij schout en het
verdere gerecht van de stad ’s Gravenzande gesteld in de nagelaten boedel en goederen
van zaliger Neeltje Dirckxsdr. weduwe van Cornelis Jansz. van der Wael, en bekenden zij
comparanten bij openbare opveiling ten overstaan van schout en schepenen op 17-2-1657
volgens zekere beschreven voorwaarden verkocht te hebben aan Jan Adriaensz. van der
Marel rentmeester van de Heiligegeestarmen alhier, de huising en erf van de voorsz.
Neeltjen Dirckxsdr., en uit kracht van de voorsz. koop heeft hij comparant nu getransporteerd
de voorsz. huising en erf staande aan de Kortestraat binnen de stad ’s Gravenzande aan de
voorsz. Jan Adriaensz. van der Marel.
[6551]
f. 161 d.d. 7-7-1657: Comp. de eerzame Leendert Theunisz. Meerhope onze mede broeder
in rechten als gestelde curator bij het gerecht van de stad ’s Gravenzande over de
geabandonneerde boedel van David Lowijsz. lindewever tegenwoordig uitlandig, en bekende
hij comparant in die kwaliteit al op 13-1-1657 ten overstaan van schout en schepenen van
deze stad bij openbare opveiling verkocht te hebben volgens zekere beschreven
voorwaarden en alsnu wettelijk getransporteerd te hebben aan de kinderen van Cornelis
Jacobsz. van der Post zekere huising en erve staande en gelegen op het noordeinde dezer
stad.
[6552]
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f. 162 d.d. 6-4-1658: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] de eerzame
Frans Jansz. van Rijn oud-burgemeester van de stad ’s Gravenzande en bekende verkocht
te hebben aan de heren en mrs. Johan van Duijnen, Jacob Verdoes en Nicolaes van Rijn als
weesvaders van de stad ’s Gravenhage ten behoeve van het weeshuis van dezelve stad
zekere 2 morgen 5 hond 92 roeden land gelegen binnen Zandambacht in de polder van
Noortland.
[6553]
f. 162v d.d. 15-5-1658: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] Jaepje
Willemsdr. weduwe en boedelhoudster van Jasper Jansz. van Alenburgh tegenwoordig
wonende tot Voorburg en bekende verkocht te hebben aan de e. Pieter Willemsz. Buijs
schepen van de stad ’s Gravenzande de nombre van 13 hond land gelegen in de Hofftiende
binnen Zandambacht.
f. 163 d.d. 17-5-1658: Comp. Leendert Teunisz. Meerhopen onze mede broeder in rechte en
bekende verkocht te hebben aan Isaack Cornelisz. van Kraelingen zeker zijn huising, erf en
timmerwinkel genaamd den Houtuijn met alle appendenten en dependenten vandien en
daartoe behorende, onder conditie dat hij comparant gedurende zijn leven lang binnen deze
stad en Zandambacht geen timmernering zal doen, staande en gelegen het voorsz. huis en
erf aan de Langestraat binnen de stad ’s Gravenzande.
[6554]
f. 163v d.d. 18-5-1658: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] de e. heer Arnold
Lus ontvanger van de contributie van Oost-Vlaanderen als procuratie hebbende van de
hoogedelgeboren heer Philips van Boetselaer en Asperen, baron van Asperen etc. en
verklaarde hij heer comparant ingevolge van dezelve procuratie en contract gemaakt bij de
voorsz. heer baron van Asperen en mede hoogedelgeboren vrouwe Genevere Maria van
Noot zijn schoonmoeder gepasseerd voor notaris Johannes Beeckman op 14-5-1658
luidende van woord tot woord als volgt: ‘Op huiden 14-5-1658 compareerde voor mij
Johannes Beeckman notaris in ’s Gravenhage […] ‘ en transporteert aan de hoog gemelde
vrouwe Genevere van Noot de in de procuratie en contract genoemde tienden.
[6555]
f. 165 d.d. 18-5-1658: Comp. Pieter Jansz. van Bruijnswijck wonende omtrent Naaldwijk als
man en voogd van Baertjen Adamsdr. die te voren weduwe was van Jasper Crijnen van de
Velde en verklaarde dat hij neffens zijn huisvrouw op 4-4-1657 aan juffr. Catarijna Maes
omtrent 17 morgen 3 hond 50 roeden land had verkocht, doch aan hem behouden alzulk
huis, bijhuis, schuur, barg, wagenhuis en duivekotten staande op de voorsz. landen alles
breder blijkende bij de akte bij de voorsz. juffr. Maes gepasseerd voor notaris Roonhuijse op
23-5-1657 hierna van woord tot woord geinsereerd: ‘Op heden 23-5-1657 compareerde voor
mij Geraert van Roonhuijsen notaris in ’s Gravenhage […]’, en bekende hij comparant in
kwaliteit voorsz. verkocht te hebben aan Crijn Jaspersz. van Velden haar comparants zoon
en onze mede broeder in rechte, eerstelijk de opstal van het huis als huis, bijhuis, schuur,
bargen, wagenhuis, duivenkotten staande op de grond aan de Maasdijk van het voorsz. land
dat in eigendom is toekomende de voorsz. juffr. Maes.
[6556]
f. 166 d.d. 18-5-1658: Comp. Aert Hermansz. van Proijen en Heijmen Cornelisz. van
Taijlingen onze mede broeders in rechte als gestelde curatoren over de desolaten boedel
van de weduwe van Jacob Jansz. schoenmaker zaliger en bekenden in die kwaliteit bij
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openbare opveiling verkocht te hebben aan Grietje Jacobsdr. zeker huis en erve daar de
voorsz. weduwe van Jacob Jansz. is overleden, staande en gelegen binnen de stad ’s
Gravenzande aan de noordzijde van het marktveld.
[6557]
f. 166v d.d. 19-5-1658: Comp. de eerzame Frans Jansz. van Rijn oud-burgemeester van de
stad ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan de eerbare Grietje Jacobsdr.
weduwe van Willem Jorisz. Buijs in zijn leven schepen van de stad ’s Gravenzande zeker
stukje land gelegen in de Achterweg met een gedeelte achter haar werf binnen de stad ’s
Gravenzande groot 1 morgen 3 hond 47 roeden land.
f. 167 d.d. 21-5-1658: Comp. Jan Jansz. van Diest als getrouwd hebbende Maertjen
Gijsbrechtsdr. die te voren weduwe en boedelhoudster was van Jacob Roockusz.
korenmolenaar en bekende in die kwaliteit verkocht te hebben aan Jacob Willemsz. Bom
(Boon?!) alhier de vrije eigendom van alzulke korenmolen met al de appendentien en
dependentien vandien als toebehoor hebbende de voorn. Jacob Rochuesz. zaliger, die
dezelve aanbestorven was bij overlijden van [niet ingevuld] Rochusz. zijn broeder zaliger en
alsnu bij testament en uitkoop bij de voorn. Maertje Ghijsbrechtsdr. aan haar kinderen
gedaan haar in vrije eigendom toekomende, en wordt het voorsz. molenhuis en erf van ouds
daaraan behorende opgedragen als de twee oude brieven, de een d.d. 5-5-1631 en de
andere d.d. 1-5-1637, zijn mede brengende.
[6558]
f. 167v d.d. 22-5-1658: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] de e. heer
Arnold Lus gewezen ontvanger van Oost-Vlaanderen als procuratie hebbende van juffr.
Johanna van Middelcoop weduwe van de heer Jacob Lus in zijn leven serviesmeester van
de stad ’s Hertogenbosch als mede-erfgenaam van Harmen van Middelcoop en Machdalena
Kats, zijnde de voorsz. procuratie gepasseerd voor notaris Johan van Leuwen binnen de
stad ’s Hertogenbosch op 29-12-1657 en luidende van woord tot woord als volgt: ‘Op huiden
29-12-1657 compareerde voor mij Johan van Leeuwen […]’, uit kracht vanwelke procuratie
hij heer comparant bekende verkocht te hebben aan mevrouwe Maes weduwe van de e.
heer Hendrick Schrassert een stuk teelland haar aangekomen bij kaveling in de brief begroot
op 3 morgen 5 hond 25 roeden zijnde gelegen aan de zuidzijde van ’s Gravenande in
Zandambacht aan de Oudendijk.
[6559]
f. 168v d.d. 22-5-1658: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] de e. heer
Arnold Lus gewezen ontvanger van Oost-Vlaanderen als procuratie hebbende van juffr.
Johanna van Middelcoop weduwe van de heer Jacob Lus in zijn leven serviesmeester van
de stad ’s Hertogenbosch als mede-erfgenaam van Harmen van Middelcoop en Machdalena
Cats, zijnde de voorsz. procuratie gepasseerd voor notaris Johan van Leuwen binnen de
stad ’s Hertogenbosch op 29-12-1657 en luidende van woord tot woord als volgt: ‘Op huiden
29-12-1657 compareerde voor mij Johan van Leeuwen […]’, uit kracht vanwelke procuratie
hij heer comparant bekende al op 5-2-1658 verkocht te hebben en alsnu opgedragen te
hebben aan Claes Corsz. Bruijser een stuk teelland haar bij kaveling aangekomen begroot
op 6 morgen 3 hond zijnde gelegen aan de zuidzijde van de stad ’s Gravenande in
Zandambacht aan de Oudendijk. Verwijst naar de oude brieven d.d. 10-5-1492(!), 4-3-1608
en 11-7-1624, en nog een brief van de ridderschap, edelen en steden van Holland
sprekende van 2,5 morgen 50 gaarden teelland gekomen van het convent van de Regulieren
tot ’s Gravenzande gelegen in het Oudeland d.d. 8-2-1636 en 8-5-1636. en nog twee
opdrachtbrieven d.d. 3-6-1609 en 11-6-1624 sprekende van een huis, schuur, berg en
geboomte en 17 hond eigen land daarop dezelve opstal zoude staan waarvan alleen in deze
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koop begrepen is 2 morgen alzo de verdere 5 hond bij de voorn. Herman van Middelkoop in
zijn leven zijn verkocht etn het huis mede verkocht is.
[6560]
f. 170 d.d. 22-5-1658: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] de e. heer
Arnold Lus gewezen ontvanger van Oost-Vlaanderen als procuratie hebbende van juffr.
Johanna van Middelcoop weduwe van de heer Jacob Lus in zijn leven serviesmeester van
de stad ’s Hertogenbosch als mede-erfgenaam van Harmen van Middelcoop en Machdalena
Cats, zijnde de voorsz. procuratie gepasseerd voor notaris Johan van Leuwen binnen de
stad ’s Hertogenbosch op 29-12-1657 en luidende van woord tot woord als volgt: ‘Op huiden
29-12-1657 compareerde voor mij Johan van Leeuwen […]’, uit kracht vanwelke procuratie
hij heer comparant bekende al op 16-5-1658 verkocht te hebben en alsnu opgedragen te
hebben aan sr. Pieter Walenburgh wonende in ’s Gravenhage een stuk teelland haar bij
kaveling aangekomen begroot op omtrent 4 hond, doch bij meting groot bevonden 3 hond 81
roeden, gelegen omtrent ’s Gravenzande in het Oudeland, volgens de decreetbrief d.d. 22-71624 sprekende van een woning met een huis en nog 2 morgen 460 roeden teelland die in
deze koop niet zijn begrepen en sprekende nog van 1 morgen in de woning gelegen in plaats
van welke of waaruit deze 3 hond 81 roeden is gekomen.
[6562]
f. 171v d.d. 22-5-1658: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] de e. heer
Arnold Lus gewezen ontvanger van Oost-Vlaanderen als procuratie hebbende van juffr.
Johanna van Middelcoop weduwe van de heer Jacob Lus in zijn leven serviesmeester van
de stad ’s Hertogenbosch als mede-erfgenaam van Harmen van Middelcoop en Machdalena
Cats, zijnde de voorsz. procuratie gepasseerd voor notaris Johan van Leuwen binnen de
stad ’s Hertogenbosch op 29-12-1657 en luidende van woord tot woord als volgt: ‘Op huiden
29-12-1657 compareerde voor mij Johan van Leeuwen […]’, uit kracht vanwelke procuratie
hij heer comparant bekende al op [niet ingevuld] verkocht te hebben en alsnu opgedragen te
hebben aan Leendert Theunisz. Meerhope onze mede-broeder in rechte een woning met
huis, bijhuis, schuren, bergen, tuin en de erve rondom bemuurd behalve het noorden, haar
bij kaveling aangekomen, aanwelke woning ook verheeld is zeker huis en erve in het Groote
Slop achter aan het erf van de voorsz. woning, alles staande en gelegen binnen de stad ’s
Gravenzande op het zuideinde, volgens decreetbrief d.d. 22-7-1624. Verwijst naar de jongste
oude opdrachtbrief d.d. 3-8-1625.
[6563]
f. 172v d.d. 22-5-1658: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] de e. heer
Arnold Lus gewezen ontvanger van Oost-Vlaanderen als procuratie hebbende van juffr.
Johanna van Middelcoop weduwe van de heer Jacob Lus in zijn leven serviesmeester van
de stad ’s Hertogenbosch als mede-erfgenaam van Harmen van Middelcoop en Machdalena
Cats, zijnde de voorsz. procuratie gepasseerd voor notaris Johan van Leuwen binnen de
stad ’s Hertogenbosch op 29-12-1657 en luidende van woord tot woord als volgt: ‘Op huiden
29-12-1657 compareerde voor mij Johan van Leeuwen […]’, uit kracht vanwelke procuratie
hij heer comparant bekende al op [niet ingevuld] verkocht te hebben en alsnu opgedragen te
hebben aan Pieter Willemsz. Buijs schepen van de stad ’s Gravenzande een stuk teelland de
voorn. juffrouw Johanna van Middelkoop aangekomen bij kaveling, voor deze begroot op 4
morgen 2 hond gelegen aan de oostzijde van de stad ’s Gravenzande op ’t hof, doch bij
meting maar groot bevonden 4 morgen 1 hond 96 roeden. Verwijst naar de opdrachtbrieven
d.d. 2-8-1639 en 24-2-1643.
[6564]
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f. 173v d.d. 22-5-1658: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] de e. heer
Arnold Lus gewezen ontvanger van Oost-Vlaanderen als procuratie hebbende van juffr.
Johanna van Middelcoop weduwe van de heer Jacob Lus in zijn leven serviesmeester van
de stad ’s Hertogenbosch als mede-erfgenaam van Harmen van Middelcoop en Machdalena
Cats, zijnde de voorsz. procuratie gepasseerd voor notaris Johan van Leuwen binnen de
stad ’s Hertogenbosch op 29-12-1657 en luidende van woord tot woord als volgt: ‘Op huiden
29-12-1657 compareerde voor mij Johan van Leeuwen […]’, uit kracht vanwelke procuratie
hij heer comparant bekende al op [niet ingevuld] verkocht te hebben en alsnu opgedragen te
hebben aan Jacob Willemsz. Bom korenmolenaar binnen de stad ’s Gravenzande een stuk
geestland voor deze begroot op 7 hond en bij meting groot bevonden 1 morgen 3 hond 20
roeden, gekomen van de heiligegeest tot ’s Gravenzande, gelegen aan de zuidzijde van
dezelve stad in Zandamabcht in de Deunisveltse tiende aan de Zuidweg. Verwijst naar de
oude opdrachtbrieven d.d. 21-2-1623, 6-8-1624 (hierin ook de toegift van bruikwaar die in
deze koop niet volgt) en 9-10-1624.
[6565]
f. 175 d.d. 24-5-1658: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] Joris
Leendertsz. van Alsemgeest en verklaarde verkocht te hebben aan Tomas Ariensz.
Kleijwegh zekere zijn woning, huis, schuur, barg en geboomte met 3 morgen land daar
dezelve woning op staat, staande en gelegen aan de Delflandse Maasdijk. Idem verkoop van
meer land.
[6567]
f. 176v d.d. 29-5-1658: Comp. Louweris Arentsz. volder wonende binnen de stad Leiden en
bekende verkocht te hebben aan Sijmon Jansz. van Benen alhier zekere zijn huising en
erven staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande (belend o.a. Barentje
Heijndricksdr. huisvrouw van Willem de Jongh gerechtsbode alhier).
[6568]
f. 177v d.d. 11-6-1658: Comp. Cornelis Willemsz. Boogaert, Leendert Theunisz. Meerhope
en Joris Jansz. Verhoorn alle heiligegeest- en gasthuismeesters van de stad ’s Gravenzande
en Zandambacht en bekenden in die kwaliteit te hebben verkocht aan de heer Francois
Meerman bij het leven van dezelve en nu tegenwoordig opgedragen te hebben aan juffr
Maria Briel weduwe en boedelhoudster van de voorn. heer Francois Meerman, een gedeelte
van de gasthuistuin aan de oostzijde van de voorsz. tuin afgenomen.
[6569]
f. 178v d.d. 8-8-1658: Comp. Pieter Willemsz. Buijs onze mede broeder in rechte en bekende
verkocht te hebben aan Leendert Willemsz. Kruijck onze inwonende poorter zekere zijn erf
en oud vervallen huis daar op staande en gelegen aan de Langestraat (belend o.a. David
Pietersz. schoenmaecker als getrouwd hebbende Grietje Jansdr. weduwe van Jacob
Arentsz. schoenmaker), hem comarant aangekomen van de heer en mr. Garbrant Sas.
[6570]
f. 179v d.d. 13-8-1658: Comp. Dirck Dircksz. Koot onze inwonende en geboren poorter en
bekende op [datum niet ingevuld] te hebben verkocht en nu tegenwoordig opgedragen te
hebben aan Dirck Jansz. van der Klucht zekere zijn huising en erf staande en gelegen in de
Gravenhoek aan het marktveld binnen de stad ’s Gravenzande, volgens de oude brieven de
jongste daarvan d.d. 27-6-1649 daarmee het hem door Jan Sijmonsz. Bom is verkocht en
opgedragen.
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[6571]
f. 180v d.d. 7-9-1658: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] Jaepje
Willemsdr. weduwe en boedelhoudster van Jasper Jansz. van Alenburgh geassisteerd met
Doe Jaspersz. van Alenburgh haar zoon en gekoren voogd in deze en bekende te
transporteren aan Arij Jaspersz. van Alenburgh en Pelnaer Jaspersz. van Alenburgh en
Pieter Aldertsz. van [niet ingevuld; moet zijn ‘van der Houve’] als getrouwd hebbende Neeltje
Jaspersdr. van Alenburgh, alle zonen en dochter van de comparante, zekere 14 hond
patrimoniaal teelland gelegen in het Noorland in Zandambacht, ter zake voor en vanwege
haar achterwezen van het beloofde huwelijks goed haar nog competerende.
f. 181 d.d. 7-10-1658: Comp. Willem de Jongh gerechtsbode van de stad ’s Gravenzande en
bekende, uit kracht van zekere sententie d.d. 15-7-1658 door schepenen van dezelve stad
ten voordeel van Jan Gerritsz. van der Post wonende op Maassluis en ten laste van Dirck
Jansz. van der Klucht, in het openbaar verkocht te hebben aan Jan Sijmonsz. Bom zekere
huising en erve staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande in ‘s GRavenhoek
[6572]
f. 182 d.d. 21-12-1658: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] de hoog edele
vrouwe Maria Genever van der Noot weduwevrouwe douagiere van de hoog edele heer
Philips Jacob baron van Boetselaer heer van Asperen geassisteerd met de hoog edele heer
Frederick Heijndrick van Randwijck heer van van Rossum, Heesel en Gameren etc.
gedeputeerde van het vorstendam Geldre en graafschap Zutphen, en bekende verkocht te
hebben aan de edele heer Philips Doubleth heer van St. Anneland etc. zekere blokken
allodiale tienden gelegen in ’s Gravenzande en Zandambacht, als eerste het NoordHollandseblok van de Oudelandse tienden genaamd de ‘noort kleijnen noort’ […].
[6574]
f. 184 d.d. 16-2-1659: Comp. Jan Sijmonsz. Bom onze inwonende poorter en bekende
verkocht te hebben aan Pieter Gerritsz. Vlasman mede poorter alhier het voorste gedeelte
van zijn kleine huis met de grond zoals hetzelve bemetseld staat, hem comparant
aangekomen bij koop en onwillig decreet met de brandende kaars op het stadhuis alhier en
bij de gerechtsbode Willem de Jongh opgedragen volgens de opdrachtbrief d.d. 7-10-1658.
[6575]
f. 185 d.d. 22-3-1659: Comp. Baertgen Dirckxsdr. weduwe en boedelhoudster van Jan
Gerritsz. van Rijn geassisteerd met Willem Claesz. van Dijck haar comparants zwager, als
zijnde een halve broeder van de voorsz. Jan Gerritsz. van Rijn, woonachtig in
Vlaardingerambacht en Frans Ariensz. de Bije marktschipper alhier haar neef als getrouwd
hebbende Stijntgen Dircksdr. haar comparants nicht en te samen haar gekoren voogden in
deze, en bekende ingevolge van voorgaande koop en mondeling akkoord gedaan in maart
1657 met Leendert Teunisz. Meerhope wegens haar comparants tuin en uit kracht van welke
koop zij comparante nu bekende getransporteerd te hebben aan de voorsz. Leendert
Teunisz. Meerhope onze mede broeder in rechte en die bij absentie van de secretaris is
bedienende desselfs ambt alhier, haar comparants voorgemelde tuin gelegen op het
zuideinde bij de oude molenwerf dezer stad.
[6576]
f. 186 d.d. 22-4-1659: Comp. Pieter Arensz. van Spronsen inwoner alhier en bekende
verkocht te hebben aan Leendert Theunisz. Meerhopen, onze mede broeder in wetten en bij
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absentie van de secretaris van ’s Gravenzande bediennde desselfs ambt, zeker huis en erf
staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Langestraat. Verwijst naar een
willige condemnatie gedecerneerd op een boelcedulle van de verkochte goederen van Gerrit
Jansz. Bruijneel en Jannetje Jaspersdr. van Alenburgh beide overleden aan de
Leidschendam.
[6577]
f. 186v d.d. 3-5-1659: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] de heer Arent Vapoer en
Jacob Gijsen Hooghwerf burgemeesters en kerkmeesters binnen de stad ’s Gravenzande
mitsgaders Joris Jansz. Verhoorn en Gerbrant Jaspersz. van Velde kerkmeesters in
Zandambacht en te samen regeerders van de kerk van de ’s Gravenzande en Zandambacht,
als bij de ed. grootmogende heren Staten van Holland en West-Friesland tot de navolgende
verkoping geauthoriseerd volgens de brief d.d. 26-9-1656 en akte d.d. 1-12-1657, en
bekenden in het openbaar verkocht te hebben aan de ed. heer Phillips Doubleth heer van St.
Annland, de kerk- of pastorie-, koren-, zaad- en vlastiende.
[6578]
f. 187v d.d. 3-8-1659: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] Crijn Jaspersz.
van Velde man en voogd van Lijsbeth Maertensdr. die te voren eerste weduwe was van
Willem Crijnen van Aerdenhout, eigen zoon van Crijn Willemsz. van Aerdenhout geprocreerd
bij Ariaentje Corsdr. echtelieden, en de voorn. Crijn Willemsz. was bij testament tot de dood
toe blijven bezitten en behouden de volle boedel die met de dood bij de voorsz. Ariaentje
nagelaten was en door vooroverlijden van de voorsz. Ariaentje Corsdr. zaliger van Willem
Crijnen de voorn. Lijsbeth Maertensdr. mede-erfgenaam geworden is voor een gerecht
vierde part in de boedel en goederen van de voorn. Crijn Willemsz. van Aerdenhout en
Ariaentje Corsdr. en naderhand door het overlijden van Willem Crijnen van Aerdenhout in het
doen van de uitkoop jegens haar kinderen en bij de voogden vandien geaccordeerd dat van
het voorsz. gerecht vierde part de helft vandien zou blijven aan haar kinderen, zodat zij
dienaangaande nog is blijven behouden een gerecht achtste part in de voorn. boedel, en
compareerden mede nog Gijsbrecht Arensz. van der Beeck als man en voogd van Annetje
Willemsdr. van Aerdenhout zijnde dochter van Willem Crijnen van Aerdenhout zaliger
geprocreerd bij de voorsz. Lijsbeth Maertensdr. en kindskind van Crijn Willemsz. van
Aerdenhout en Ariaentje Corsdr. en uit dien hoofde erfgenaam in de voorsz. boedel eerst
voor een gerecht achtste part haar bij het overlijden van de voorn. Crijn Willemsz. van
Aerdenhout haar grootvader zaliger in erfenis aangekomen en nog voor het geaccordeerde
van de uitkoop wegens haar zaliger vader voor een gerecht zestiende part zijnde te samen
haar competerende in de voorsz. boedel drie gerechte zestiende parten, en bekenden zij
comparanten te samen verkocht te hebben haar gerechte portie hiervoor genoemd als zij
comparanten hebben in de woning, plantagie, wei- en teellanden in partijen hierna genoemd
haar bij de voorsz. erfenis aangekomen, aan Jan Jaspersz. van Alenburgh als getrouwd
hebbende Aechje Crijnendr. van Aerdenhout die de helft in de nabeschreven goederen is
hebbende, oom en voogd, en Jan Arensz. van der Marel testamentaire voogd van Cors
Willemsz. van Aerdenhout, en ten behoeve van de voorsz. Cors Willemsz. van Aerdenhout
hem comparants van Velden schoonzoon en de comparanten Gijsbrecht Arensz.
vrouwsbroeder, die mede is competerende, zowel uit hoofde tot het recht van erfenis als bij
uitkoop hiervoor verhaald, drie gerechte zestiende parten uit de voorsz. boedel, en te samen
de koop zijn accepterende, eerstelijk haar portie in de woning, plantagie met het wei- en
teelland in het geheel groot 12 morgen 98 roeden. Idem diverse percelen land.
[6579]
f. 189 d.d. 16-12-1659: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] de heer
Michiel Eversdijck doctor in de medicijnen tot Amsterdam dewelke uit kracht van zekere
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brieven van confirmatie van de ed. grootmogende heren Staten van Holland en WestFriesland d.d. 8-12-1659 als vader en voogd van Samuel en Daniel Eversdijck zijn twee
minderjarige zonen, in die kwaliteit hem verklaarde te stellen als possesseur of legitieme
gerechtigde van de nombre van 1,5 morgen vicarieland gefndeerd op het altaar van St.
Steven in de Nieuwe Kerk tot Delft in gevolge van akte van collatie daarvan zijnde d.d. 5-121659, welke voorsz. 1,5 morgen land gebruikt worden bij Cornelis Vrancken van der Hoef
wonende in de heerlijkheid van Monster. Idem nog 2 morgen, of anders bij sommigen
genoemd 11 hond, land gelegen in Zandambacht gebruikt bij Jan Amen Groen, en nog de
nombre van 3 morgen mede gelegen in Zandambacht gebruikt bij Pieter Pietersz. [f. 189v:
Den Ouden].
[6580]
f. 189v d.d. 12-5-1660: Comp. [ook voor schout en schepen van Zandambacht] Pieter
Davidsz. Leijenvelt wonende in Naaldwijkerbroek en bekende verkocht te hebben aan Pieter
Willemsz. Buijs onze mede broeder in wetten zekere 2 morgen vrij eigen patrimoniaal als
allodiaal teelland, hem comparant door kaveling van zijn huisvrouwen moeder zaliger
aangekomen, gelegen in het Oudeland binnen de vrijheid van de stad s Gravenzande en
Zandambacht (belend o.a. Maertje Jorisdr. Buijs weduwe Jan Cornelisz. Goutappel).
[6581]
f. 190v d.d. 14-5-1660: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] jonkheer Johan van den
Kerckhoven schout als representerende zijne hoogheid de heer Prins van Orangien als heer
van de stad ’s Gravenzande en de heerlijkheid van Zandambacht, mitsgaders de heer Arent
Vapoer en Jacob Ghijsz. Hooghwerf burgemeesters en kerkmeesters respectievelijk van de
voorsz. stad en Joris Jansz. Verhoorn en Gerbrant Jaspersz. van den Velde kerkmeesters
wegens die van Zandambacht alsmede Leendert Theunisz. Meerhope en Aert Harmansz.
van Proijen heiligegeestmeesters van de stad ’s Gravenzande, mitsgaders Crijn Jaspersz.
van de Velde en Crijn Jorisz. van Westerlee heiligegeestmeesters wegens die van
Zandambacht, en bekenden zij comparanten in de voorsz. kwaliteit, en als daartoe bij octrooi
d.d. 26-9-1656 van de heren Staten van Holland en West-Friesland geauthoriseerd zijnde tot
de verkoping van het navolgende perceel land, al op 20-3-1660 bij publieke opveiling
verkocht en alsnu opgedragen te hebben aan de ed. heer en mr. Dirck Meerman
burgemeester van de stad Delft en hoogheemraad van Delfland absent en Philps Jacobsz.
Rodenburgh zijn bruiker in desselfs naam alhier present en voor dezelve koop en opdracht
accepterende, vijf maal 5 hond teelland en het verdere recht hetgeen de kerk en heiligegeest
van ’s Gravenzande en Zandambacht gemeen heeft leggende in een kamp groot 7 morgen
318 roeden gelegen in Zandambacht, waarvan de gemelde heer Dirck en de heer en mr.
Willem Meerman van de weduwe van zaliger Sijmon van Cathuijsen ten behoeve van haar
moeder juffr. Adriana Poeijs zaliger gekocht hebben de nombre van 2 morgen gelegen aan
de westzijde van de Oudendijk in de Groote Geest tiende.
[6582]
f. 191v d.d. 14-5-1660: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] jonkheer Johan van den
Kerckhoven schout als representerende zijne hoogheid de heer Prins van Orangien als heer
van de stad ’s Gravenzande en de heerlijkheid van Zandambacht, mitsgaders de heer Arent
Vapoer en Jacob Ghijsz. Hooghwerf burgemeesters en kerkmeesters respectievelijk van de
voorsz. stad en Joris Jansz. Verhoorn en Gerbrant Jaspersz. van den Velde kerkmeesters
wegens die van Zandambacht alsmede Leendert Theunisz. Meerhope en Aert Harmansz.
van Proijen heiligegeestmeesters van de stad ’s Gravenzande, mitsgaders Crijn Jaspersz.
van de Velde en Crijn Jorisz. van Westerlee heiligegeestmeesters wegens die van
Zandambacht, en bekenden zij comparanten in de voorsz. kwaliteit, en als daartoe bij octrooi
d.d. 26-9-1656 van de heren Staten van Holland en West-Friesland geauthoriseerd zijnde tot
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de verkoping van het navolgende perceel land, al op 20-3-1660 bij publieke opveiling
verkocht en alsnu opgedragen te hebben aan de ed. heer en mr. Dirck Meerman
burgemeester van de stad Delft en hoogheemraad van Delfland absent en Philps Jacobsz.
Rodenburgh zijn bruiker in desselfs naam alhier present en voor dezelve koop en opdracht
accepterende, 5 hond teelland gelegen in de Heentienden annex zeker stuk dat toebehoord
de heer koper en de heer en mr. Willem Meerman.
[6583]
f. 192v d.d. 14-5-1660: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] jonkheer Johan van den
Kerckhoven schout als representerende zijne hoogheid de heer Prins van Orangien als heer
van de stad ’s Gravenzande en de heerlijkheid van Zandambacht, mitsgaders de heer Arent
Vapoer en Jacob Ghijsz. Hooghwerf burgemeesters en kerkmeesters respectievelijk van de
voorsz. stad en Joris Jansz. Verhoorn en Gerbrant Jaspersz. van den Velde kerkmeesters
wegens die van Zandambacht alsmede Leendert Theunisz. Meerhope en Aert Harmansz.
van Proijen heiligegeestmeesters van de stad ’s Gravenzande, mitsgaders Crijn Jaspersz.
van de Velde en Crijn Jorisz. van Westerlee heiligegeestmeesters wegens die van
Zandambacht, en bekenden zij comparanten in de voorsz. kwaliteit, en als daartoe bij octrooi
d.d. 26-9-1656 van de heren Staten van Holland en West-Friesland geauthoriseerd zijnde tot
de verkoping van het navolgende perceel land, al op 20-3-1660 bij publieke opveiling
verkocht en alsnu opgedragen te hebben aan de ed. heer en mr. Dirck Meerman
burgemeester van de stad Delft en hoogheemraad van Delfland absent en Philps Jacobsz.
Rodenburgh zijn bruiker in desselfs naam alhier present en voor dezelve koop en opdracht
accepterende, 7 hond teelland gemeen in een stuk land toebehorende de voorn. heer koper
en de heer en mr. Willem Meerman. alles gelegen in Zandambacht.
f. 193 d.d. 14-5-1660: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] jonkheer Johan van den
Kerckhoven schout als representerende zijne hoogheid de heer Prins van Orangien als heer
van de stad ’s Gravenzande en de heerlijkheid van Zandambacht, mitsgaders de heer Arent
Vapoer en Jacob Ghijsz. Hooghwerf burgemeesters en kerkmeesters respectievelijk van de
voorsz. stad en Joris Jansz. Verhoorn en Gerbrant Jaspersz. van den Velde kerkmeesters
wegens die van Zandambacht alsmede Leendert Theunisz. Meerhope en Aert Harmansz.
van Proijen heiligegeestmeesters van de stad ’s Gravenzande, mitsgaders Crijn Jaspersz.
van de Velde en Crijn Jorisz. van Westerlee heiligegeestmeesters wegens die van
Zandambacht, en bekenden zij comparanten in de voorsz. kwaliteit, en als daartoe bij octrooi
d.d. 26-9-1656 van de heren Staten van Holland en West-Friesland geauthoriseerd zijnde tot
de verkoping van het navolgende perceel land, al op 20-3-1660 bij publieke opveiling
verkocht en alsnu opgedragen te hebben aan sr. Sicxtus van Sijsbergen wonende tot Delft
absent en sr. Marcelis van Goch present en voor dezelve accepterende, 1 morgen 3 hond
weilanden gelegen in het Noorland.
[6584]
f. 194 d.d. 14-5-1660: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] jonkheer Johan van den
Kerckhoven schout als representerende zijne hoogheid de heer Prins van Orangien als heer
van de stad ’s Gravenzande en de heerlijkheid van Zandambacht, Jacob Ghijsz. Hooghwerf
burgemeester en kerkmeester respectievelijk van de voorsz. stad en Joris Jansz. Verhoorn
en Gerbrant Jaspersz. van den Velde kerkmeesters wegens die van Zandambacht alsmede
Leendert Theunisz. Meerhope en Aert Harmansz. van Proijen heiligegeestmeesters van de
stad ’s Gravenzande, mitsgaders Crijn Jaspersz. van de Velde en Crijn Jorisz. van Westerlee
heiligegeestmeesters wegens die van Zandambacht, en bekenden zij comparanten in de
voorsz. kwaliteit, en als daartoe bij octrooi d.d. 26-9-1656 van de heren Staten van Holland
en West-Friesland geauthoriseerd zijnde tot de verkoping van het navolgende perceel land,
al op 20-3-1660 bij publieke opveiling verkocht en alsnu opgedragen te hebben aan de heer
Arent Vapoer burgemeester, tresaurier en kerkmeester van de stad ’s Gravenzande 3
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morgen teelland.
[6585]
f. 194 d.d. 14-5-1660: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] jonkheer Johan van den
Kerckhoven schout als representerende zijne hoogheid de heer Prins van Orangien als heer
van de stad ’s Gravenzande en de heerlijkheid van Zandambacht, mitsgaders Jacob Ghijsz.
Hooghwerf kerkmeester van de stad ’s Gravenzande en Joris Jansz. Verhoorn en Gerbrant
Jaspersz. van den Velde kerkmeesters wegens die van Zandambacht alsmede Leendert
Theunisz. Meerhope en Aert Harmansz. van Proijen heiligegeestmeesters van de stad ’s
Gravenzande, mitsgaders Crijn Jaspersz. van de Velde en Crijn Jorisz. van Westerlee
heiligegeestmeesters wegens die van Zandambacht, en bekenden zij comparanten in de
voorsz. kwaliteit, en als daartoe bij octrooi d.d. 26-9-1656 van de heren Staten van Holland
en West-Friesland geauthoriseerd zijnde tot de verkoping van het navolgende perceel land,
al op 20-3-1660 bij publieke opveiling verkocht en alsnu opgedragen te hebben aan de heer
Arent Vapoer burgemeester, tresaurier en kerkmeester van de stad ’s Gravenzande 1
morgen teelland gelegen in het Oudeland.
[6586]
f. 195v d.d. 14-5-1660: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] jonkheer Johan van den
Kerckhoven schout als representerende zijne hoogheid de heer Prins van Orangien als heer
van de stad ’s Gravenzande en de heerlijkheid van Zandambacht, mitsgaders de heer Arent
Vapoer en Jacob Ghijsz. Hooghwerf kerkmeesters van de stad ‘s Gravenzande en Joris
Jansz. Verhoorn en Gerbrant Jaspersz. van den Velde kerkmeesters wegens die van
Zandambacht alsmede Leendert Theunisz. Meerhope en Aert Harmansz. van Proijen
heiligegeestmeesters van de stad ’s Gravenzande, mitsgaders Crijn Jaspersz. van de Velde
en Crijn Jorisz. van Westerlee heiligegeestmeesters wegens die van Zandambacht, en
bekenden zij comparanten in de voorsz. kwaliteit, en als daartoe bij octrooi d.d. 26-9-1656
van de heren Staten van Holland en West-Friesland geauthoriseerd zijnde tot de verkoping
van het navolgende perceel land, al op 20-3-1660 bij publieke opveiling verkocht en alsnu
opgedragen te hebben aan juffrouw Anna Gool weduwe van de heer griffier en burgemeester
Brant absent en Gerrit Dircksz. Kouwenhoven haar bruiker present en voor dezelve
accepterende, 3 hond teelland gelegen in de Heentiende in Zandambacht.
[6587]
f. 196v d.d. 14-5-1660: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] jonkheer Johan van den
Kerckhoven schout als representerende zijne hoogheid de heer Prins van Orangien als heer
van de stad ’s Gravenzande en de heerlijkheid van Zandambacht, mitsgaders de heer Arent
Vapoer en Jacob Ghijsz. Hooghwerf kerkmeesters van de stad ‘s Gravenzande en Joris
Jansz. Verhoorn en Gerbrant Jaspersz. van den Velde kerkmeesters wegens die van
Zandambacht alsmede Leendert Theunisz. Meerhope en Aert Harmansz. van Proijen
heiligegeestmeesters van de stad ’s Gravenzande, mitsgaders Crijn Jaspersz. van de Velde
en Crijn Jorisz. van Westerlee heiligegeestmeesters wegens die van Zandambacht, en
bekenden zij comparanten in de voorsz. kwaliteit, en als daartoe bij octrooi d.d. 26-9-1656
van de heren Staten van Holland en West-Friesland geauthoriseerd zijnde tot de verkoping
van het navolgende perceel land, al op 20-3-1660 bij publieke opveiling verkocht en alsnu
opgedragen te hebben aan juffrouw Anna Gool weduwe van de heer griffier en burgemeester
Brant absent en Gerrit Dircksz. Kouwenhoven haar bruiker present en voor dezelve
accepterende, 1 morgen 5 hond teelland gelegen in de Weijtiende in de Waelwoning in
Zandambacht.
[6588]
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f. 197v d.d. 14-5-1660: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] jonkheer Johan van den
Kerckhoven schout als representerende zijne hoogheid de heer Prins van Orangien als heer
van de stad ’s Gravenzande en de heerlijkheid van Zandambacht, mitsgaders de heer Arent
Vapoer en Jacob Ghijsz. Hooghwerf kerkmeesters van de stad ‘s Gravenzande en Joris
Jansz. Verhoorn en Gerbrant Jaspersz. van den Velde kerkmeesters wegens die van
Zandambacht alsmede Leendert Theunisz. Meerhope en Aert Harmansz. van Proijen
heiligegeestmeesters van de stad ’s Gravenzande, mitsgaders Crijn Jaspersz. van de Velde
en Crijn Jorisz. van Westerlee heiligegeestmeesters wegens die van Zandambacht, en
bekenden zij comparanten in de voorsz. kwaliteit, en als daartoe bij octrooi d.d. 26-9-1656
van de heren Staten van Holland en West-Friesland geauthoriseerd zijnde tot de verkoping
van het navolgende perceel land, al op 20-3-1660 bij publieke opveiling verkocht en alsnu
opgedragen te hebben aan juffrouw Adriana Heermans weduwe van de heer burgemeester
Hoogeveen tot Leiden absent en Joris Jansz. Verhoorn haar bruiker present en voor dezelve
accepterende, 1 morgen 3 hond teelland gelegen in de Pachtlandtiende.
[6588]
f. 198 d.d. 14-5-1660: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] jonkheer Johan van den
Kerckhoven schout als representerende zijne hoogheid de heer Prins van Orangien als heer
van de stad ’s Gravenzande en de heerlijkheid van Zandambacht, mitsgaders de heer Arent
Vapoer en Jacob Ghijsz. Hooghwerf kerkmeesters van de stad ‘s Gravenzande en Joris
Jansz. Verhoorn en Gerbrant Jaspersz. van den Velde kerkmeesters wegens die van
Zandambacht alsmede Leendert Theunisz. Meerhope en Aert Harmansz. van Proijen
heiligegeestmeesters van de stad ’s Gravenzande, mitsgaders Crijn Jaspersz. van de Velde
en Crijn Jorisz. van Westerlee heiligegeestmeesters wegens die van Zandambacht, en
bekenden zij comparanten in de voorsz. kwaliteit, en als daartoe bij octrooi d.d. 26-9-1656
van de heren Staten van Holland en West-Friesland geauthoriseerd zijnde tot de verkoping
van het navolgende perceel land, al op 20-3-1660 bij publieke opveiling verkocht en alsnu
opgedragen te hebben aan juffrouw Magdalena van Winden weduwe van Leendert
Theunisz. Haesbroeck absent en Crijn Jaspersz. van de Velde haar bruiker present en voor
dezelve accepterende, 3 hond teelland gelegen in de Kleine Noordtiende.
[6589]
f. 199 d.d. 5-6-1660: Comp. Pieter Jorisz. Buijs laatst weduwnaar van zal. Willempje
Cornelisdr. die te voren weduwe was van Jan Michielsz., Dirck Jansz. van der Klucht,
Metsken Ronckes als getrouwd hebbende Grietje Jansdr., Geertje Jansdr. geassisteerd met
Jan Jansz. van Diest haar gekoren voogd in deze en Cornelis Jansz., alle kinderen en
erfgenamen van zal. Willemtje Cornelisdr. voorn. en transporteren aan Philips Jansz. van
Leeuwen zeker huis en erf staande en gelegen aan de Langestraat.
[6590]
f. 199v d.d. 5-6-1660: Comp. Dirck Jansz. van der Klucht, Metsken Ronckes als getrouwd
hebbende Grietje Jansdr., Geertje Jansdr. geassisteerd met Jan Jansz. van Diest haar
gekoren voogd in deze en Cornelis Jansz., alle kinderen en erfgenamen van zal. Willemtje
Cornelisdr. die te voren weduwe was van Jan Michielsz. haar comparanten vader, en
verklaarden verkocht te hebben aan Pieter Jorisz. Buijs haarluider comparanten stiefvader
de helft van zeker huis, erf en tuin, haarluiden bij kaveling jegens de voorsz. Pieter Jorisz.
Buijs gedaan aangekomen, staande en gelegen in de Gravenhoek.
[6591]
f. 200v d.d. 8-6-1660: Comp. Jan Jaspersz. van Alenburgh als getrouwd hebbende Aechje
Krijnen van Aerdenhout, uit dien hoofde oom en voogd van het weeskind van zal. Willem
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Krijnen van Aerdenhout met name Cors Willemsz. Aerdenhout kindskind van Crijn Willemsz.
van Aerdenhout, mitsgaders Crijn Jaspersz. van Velden stiefvader van de voorsz. Cors
Willemsz. en Jan Ariensz. van der Marel als testamentaire voogd van dezelve Cors
Willemsz. van Aerdenhout, blijkende bij hetzelve testament gepasseerd bij Crijn Willemsz.
van Aerdenhout grootvader van de meergenoemde Cors Willemsz. voor mr. Jeremias
Lammes notaris binnen Monster d.d. 8-10-1648, en bekende verkocht te hebben aan
Hendrick Jacobsz. de Jongh vroedschap van ’s Gravenzande de nombre van 2 morgen
leenland gehouden van het huis van Naaldwijk. Idem nog enige bruikwaar.
[6592]
f. 201v d.d. 4-7-1660: Comp. Pieter Apertsz., Willem Claesz. van Dijck, Maertje Dircksdr.
jonge dochter geassisteerd met de voorsz. Willem Claesz. van Dijck haar gekoren voogd in
deze, Pieter Pietersz. van Hoogeveen als geconstitueerde van Pietertje Pietersdr. in gevolge
de procuratie voor schepenen van de heerlijkheid van Hoogeveen d.d. 2-6-1660 verleden, en
Leendert Jacobsz. Suijcker, alle te samen erfgenamen van zal. Jan Gerritsz. van Rijn,
mitsgaders schout en gerecht wegens de weeskamer dezer stad als oppervoogden van de
onmondige weeskinderen van zal. Cornelis Jansz. van der Wael in echte geprocreerd bij
zaliger Neeltje Dircxsdr. en de onmondige weeskinderen van Jan Jansz. van Diest in echte
geprocreerd bij zaliger Maertje Dirckxsdr., Dirck Dircxsz. backer, Pieter Dircksz. Rodenburgh
voor haar zelf als vervangende voor de weeskinderen van zal. Maerten Pietersz. Verkaa in
echte geprocreerd bij Stijntje Dirckxdr. mitsgaders voor de weeskinderen van Leendert
Fransz. in echte verwekt aan zal. Lijsbet Dircksdr., Pieter Cornelisz. Zeeuw als getrouwd
hebbende Trijntje Dirckxsdr., Frans Arentsz. de Bie als getrouwd hebbende Stijntje Dicksdr.,
alle erfgenamen van zal. Baertje Dirckxdr. gewezen huisvrouw van de voorsz. Jan Gerritsz.
van Rijn, en bekenden zij comparanten in de voorsz. kwaliteit bij openbare opveiling d.d. 7-11660 verkocht te hebnen en te transporteren bij deze aan Gillis Jansz. van der Sluijs alhier
zeker huis en erf staande en gelegen aan de noordzijde van de kerk aan de Gasthuisstraat,
zulks hetzelve bij de voorn. Jan Gerritsz. van Rijn en Baertje Dirckxdr. zaliger bezeten is.
[6593]
f. 203 d.d. 17-7-1660: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] de heer Arnold
Lus als bij het Hof van Holland gestelde curator over de boedel van juffr. Johanna van
Middelkoop, en bekende in voorsz. kwaliteit al op 24-2-1660 verkocht en alsnu opgedragen
te hebben aan Willem Jorisz. Ouwendijck oud-schepen van de stad ’s Gravenzande een stuk
teelland begroot op 2 morgen 3 hond land, doch bij meting groot bevonden 2 morgen 3 hond
24 roeden, gelegen aan de westzijde van de stad ’s Gravenzande in het Oudeland, volgens
de waarbrief d.d. 19-2-1632 verleden bij de heer van Groenendijck burgemeester als
rentmeester van de Hooglandse Kerk binnen de stad Leiden waarin dit gekochte gesteld
werd op 2 morgen 340 roeden, en bevat de voorsz. brief nog 3 morgen 5 hond 80 roeden die
in deze koop niet begrepen zijn.
[6594]
f. 203v d.d. 17-7-1660: Comp. [voor schout en schepenen van Zandambacht] de heer Arnold
Lus als bij het Hof van Holland gestelde curator over de boedel van juffr. Johanna van
Middelkoop, en bekende in voorsz. kwaliteit al op 24-2-1660 verkocht en alsnu opgedragen
te hebben aan jronker Johan van den Kerckhoven schout en baljuw van het Westland
absent, een stuk teelland begroot op 3 morgen 4 hond land, doch bij meting groot bevonden
3 morgen 5 hond 20 roeden, gelegen aan de westzijde van de stad ’s Gravenzande aan de
Zijdijk, volgens de decreetbrief d.d. 22-7-1624 sprekende van een woning met een huis die
verkocht is aan Leendert Theunisz. Meerhope en in deze koop niet begrepen en nog 1
morgen in de woning gelegen die insgelijks in deze koop niet begrepen is, mitsgaders nog 2
morgen 4 hond 60 roeden die in deze opdracht is begrepen, en is de verdere omtrent 1
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morgen gekomen van Heijmen Cornelisz. van Talingen, voorts volgens vier distincte
opdrachtbrieven sprekende van de voorsz. 1 morgen, de jongste d.d. 21-5-1648 en nog een
brief van 28-7-1654 bij de secretaris en een schepen van Zandambacht getekend doch niet
bezegeld.
[6595]
f. 204v d.d. 15-7-1658: Gezien bij het Hof van Holland het intendit, exploiten, akten en
andere munimenten hetzelve Hof overgeleverd uit naam en vanwege Cornelis Willemsz.
Boogert wonende tot ’s Gravenzande impetrant van willig decreet op en jegens all degenen
die enig recht, actie of toezeggen zouden willen pretenderen op zeker stuk land breder
hierna te declareren […], dat hij op 21-3-1643 ten overstaan van schepenen van ’s
Gravenzande op het stadhuis publiekelijk had geveild zeker stuk land groot 5 morgen 2 hond
22 roeden zijnde vrij patrimoniaal land uitgenomen 13 hond hetwelk kloosterland was,
gelegen binnen de vrijheid van de stad ’s Gravenzande genaamd het Veetland, en was
daarvan koper gebleven Willem Jorisz. Oudendijck poorter van de voorsz. stad, waarvan hij
gehouden was dit te leveren bij willig decreet […].
[6596] <laatste foto>
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