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Nr. 1 folio 1 d.d. 08-10-1602.
Maerten Cornelisz. Koij burger van Schiedam heeft verkocht aan Maertgen Claes weduwe Pieter
Jonasz. te Schiedam een losrente van f 21-10-00 per jaar met een hoofdsom van f 301. Hij verbindt
hieraan ter waring 3 morgen vrij land in Nieuwland bij Spieringshoek, belend ten W: de
Spieringhoekselaan, ten O: Maertgen Duijsten te Delft, ten N: Cornelis van Blijenburch in ’sGravenhage c.s. en ten Z: het convent van St. Barberen nu toebehorende Jan Doesen aan de
Vijfsluizen.
Nr. 2 folio 1v. d.d. 11-11-1602.
Arijen Claesz. tegenwoordig wonende te Naaldwijk heeft verkocht aan Maerten Cornelisz. metselaar
een huis, bijhuizen, barg, geboomte en erf waar het geheel opstaat in het dorp Kethel, belend ten O:
de heerweg of Delfweg, ten W: de Kerkgracht, mitsgaders Jannitgen Schutters en de huizing van de
predikant, ten N: Lenert Pietersz. met bruikwaar en ten Z: het erf van de erfgenamen van Cornelis
Aertsz. Ketelaer, in leven secretaris te Naaldwijk; toegevende de bruikwaar van 12 morgen land,
toekomende verscheidene eigenaren. Welverstaande dat het erf gekomen van de kinderen van Jan
Jaspersz. recht uitraait tegen de zuidgevel van het voorsz. huis en erf afgescheiden blijft en het erf
tussen dezelve gevel en het huis van Cornelis Jansz. bode blijft tbv. van de voorsz. erfgenamen van
Cornelis Aertsz. Belast de voorn. huizing met 21 of 22 st. per jaar. Indien er meer opstaat, zal dit
gekort worden op de kooppenningen. Speciale voorwaarde is dat Maerten Cornelisz. zal moeten
gedogen en onderhouden het kerkepad, volgens het accoord daarvan zijnde in dato 15-10-1586. De
erfgenamen van Cornelis Aertsz. zullen mogen ankeren in de zuidgevel van het voorsz. huis, zonder
tegenzeggen van Maerten Cornelisz. of zijn nakomelingen, mits de eventuele schade hersteld zal
worden. De voorn. gevel zal de eigenaren van het erf en Maerten Cornelisz. half om half toekomen.
Cornelis Claesz. verbindt hieraan zijn persoon en goederen. Ter meerdere zekerheid heeft Claes
Arijensz. wonende te Naaldwijk vader van de comparant, zich waarborg geconstitueerd.
Nr. 3 folio 2v. d.d. 11-11-1602.
Maerten Cornelisz. metselaar is schuldig aan Arijen Claesz. tegenwoordig wonende te Naaldwijk de
somme van f 1.500 carolus van 40 gr. Vlaams ter zake van de koop van een huis, bijhuizen, barg,
geboomte en erf, belend en gelegen zoals omschreven in de vorige akte. Hij verbindt hieraan ter
waring het voorn. gekochte. Ter meerdere zekerheid hebben zich Cornelis Jansz. bode, Cornelis
Sijbrantsz. van Zevenhuizen en Dirck Jansz., borgen geconstitueerd.
Nr. 4 folio 3v. d.d. 27-12-1602.
Arent Bruinsz. van der Dussen poorter van Schiedam heeft verkocht aan Jasper Pietersz. van
Wallendal mede poorter van Schiedam, een afgeheind gedeelte land groot 1,5/8 of 3/16 parten in 1
morgen in de Nieuwlandse polder buiten de Vlaardingense Poort van Schiedam, belend ten N: Joris
Lenertsz. gehuwd met de weduwe van Aert Pietersz. Schol, ten O: Sebastiaen Jacobsz., ten Z: de
laan van de voorn. Arent Bruijnsz. en ten W: Jonas Pietersz. De verkoper belooft de koper te vrijen en
waren van alle lasten zoals het land hem of zijn overleden huisvrouws vader daarop mogen hebben
gesteld, zoals omschreven in de brieven van waring van de Staten van Holland, welke hij onder zich
heeft. Het land heeft een uitpad op de voorn. laan van de verkoper tot aan de hoek van de
stadssingel. De verkoper zal de laan nogtans behouden. De verkoopprijs is reeds ontvangen.
Nr. 5 folio 4v. d.d. 27-12-1602.
Arent Brijnsz. van der Dussen poorter van Schiedam heeft verkocht aan Jonas Pietersz. mede poorter
van Schiedam een afgepaald erf in de Nieuwlandse polder buiten de Vlaardingse poort van Schiedam
aan de westzijde van de Hoge Maasdijk, belend ten N: Joris Leendertsz. gehuwd met de weduwe van
Aert Pietersz. Schol, ten O: Jasper Pietersz., ten Z: de laan van de voorn. Arent Bruijnsz. en ten W: de
gedolven gracht of sloot, wijd 18 roede voeten, gelegen tussen dit erf en het land van de Heilige Geest
van Schiedam. Deze gracht heeft Arijen Bruijnsz. laten delven toe hij het land had gekocht van de
Heilige Geest en welke nu Jonas Pietersz. voor 14 roede voeten toebehoord en de Heilige Geest voor
4 roede voeten. De verkoper belooft de koper te vrijen en waren van alle lasten zoals het land en zijn
overleden huisvrouws vader daarop mogen hebben gesteld, zoals omschreven in de brieven van
waring van de Staten van Holland. Het erf heeft zijn uitpad op de laan van de verkoper tot aan de
hoek van de stadssingel. De verkoopprijs is reeds voldaan.
Nr. 6 folio 5v. d.d. 28-12-1602.
De schout en schepenen hebben op verzoek van Dijrck Robbrechtsz. Schilperoort welke gehuwd is
met Neeltgen Arentsdr. Duijst van Santen, getaxeerd de navolgende percelen:
Eerst 11 morgen 4 hond land in de Oostabtspolder waarbruiker van is Joris Corsz., iedere morgen £
275, komt £ 3.218-06-10.
Nog 16 hond land mede aldaar, iedere morgen £ 275, komt £ 733-06-10.
Idem nog 4 morgen, iedere morgen £ 230, komt £ 920.
Nog 2 hond op £ 70.

Belopende tezamen 18 morgen 4 hond, voor de somme van £ 4.931-13-04.
Nog 13 hond waarvan bruiker is de voorn. Joris Corsz., iedere morgen op £ 275, komt £ 590-16-10.
Nog de woning of huizing waar voorn. Joris Corsz. inwoont, met schuur, barg en geboomte, staande
op het voorsz. land, gereed geld voor £ 90.
Nog 3 morgen in Kethel-noord waarvan bruiker is Cornelis Cornelisz., de morgen voor £ 250, komt £
500.
Nr. 7 folio 6 d.d. 02-01-1603.
Jacob Pietersz. van Dijck lakenbereider poorter van Schiedam is schuldig aan Arent Bruijnsz. van der
Dussen mede poorter van Schiedam, een losrente van f 6 per jaar, welke hij verzekert op een geer of
gedeelte land, waarvan de grondkoop is spruitende, gelegen in de Nieuwlandse polder buiten de
Vlaardingse poort van Schiedam aan de westzijde van de Hoge Maasdijk, belend ten Z: de Heilige
Geest (van Schiedam?), ten N: de laan van de voorn. Arent Bruijnsz, ten W: een erfje van de voorsz.
Arent Bruijnsz. en ten O: de sloot van de dijk.
Nr. 8 folio 8 d.d. 20-01-1603.
Annitgen Lenertsdr. weduwe Claes Alewijntsz. geassisteerd met Gerrit en Heijndrick Lenertszonen
haar broeders ter ene zijde en Cornelis Alewijntsz., Jacob Alewijntsz. en Willem Jansz. omen en
voogden van de onmondige weeskinderen, met namen; Liedewij oud 16 jaar, Cornelis 15 jaar, Joris
13 jaar, Trijntgen 10 jaar, Alewijn 7 jaar, Arijen 5 jaar en Lenert 3 jaar, mitsgaders Dirck Claesz.,
Sijmon Claesz. en Pieter Claesz. mondige zonen en voorkinderen van Claes Alewijntsz., voor hunzelf
ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens het vaderlijk bewijs van de 10 kinderen, te weten dat de
weduwe als boedelhoudster zal behouden de gehele boedel en goederen met huis, schuur, barg en
geboomte, eigen landen en alle roerende en onroerende goederen met in- en uitschulden, niets
uitgezonderd. Daartegen zal de weduwe de onmondige kinderen onderhouden, alimenteren en
opbrengen in kost, kleding en lijfsbehoeften tot hun 20° jaar, mitsgaders te laten leren lezen en
schrijven naar haar staats vermogen. Daarboven zal zij aan de 10 kinderen uitreiken bij hun mondige
dag f 27 carolus, tezamen f 270 carolus en ieder een bruitstuk van f 6 carolus. De 3 voorkinderen
zullen hun f 27 ontvangen op 3 termijnen. Te versterven de voorn. bewezen penningen bij overlijden
van iemand op Cornelis Claesz. welke door God verstandelijk is gevisiteerd en indien Cornelis Claesz.
komt te overlijden, gaat de erfenis terug naar de kinderen welke alsdan in leven zijn. Indien de
weduwe komt te overlijden voor de mondige dagen van haar kinderen en de kinderen worden kwalijk
onderhouden tot buren klachten, dan zal het gerecht of voogden op kosten van de boedel de kinderen
uitbesteden. De weduwe is schuldig aan Cornelis Claesz. weeskind voorn. de bespreking of dispositie
van Claes Alewijntsz. vader van het kind, de somme van f 100 carolus welke zij belooft te betalen ten
tijde van haar overlijden of bij het overlijden van het kind. Gedurende deze tijd zal zij geen rente
betalen. Zij verbindt hieraan haar huizing als huis, buijhuis, barg en geboomte en ¼ part van 9 morgen
land zo in Nieuwland als in de Westabspolder, belend zoals omschreven in de koopbrieven.
Kanttekening: Compareerde op 15-09-1628 Pleun Pleunsz. weduwnaar van Annitgen Lenertsdr. en
verklaarde dat de bovengenoemde uitkoopbrief is gecasseerd.
Nr. 9 folio 9 d.d. 26-03-1603.
Cornelis Jansz. wonende in de Kethelpolder is schuldig aan Jacob Arijensz. mede wonende in de
Kethelpolder, de somme van f 1.425 van 40 groten Vlaams, ter zake van de koop van een huis of
woning met schuur, barg en geboomte en de grond waar hetzelve opstaat in de Oostabtspolder,
belend ten Z: Dirck Pietersz., ten N: Bonefaes Pietersz., ten W: de weg en ten O: het land van Dirck
Pietersz. voorsz. Voorts nog 12½ morgen bruikwaar in verscheidene kampen. Te betalen op termijnen
waarvan 6 weken voor mei f 500. Hij verzekert dit op de voorn. woning en grond.
Kanttekening: Compareerde Cornelis Jansz. Post als koper van de woning van Jacob Arijensz. Rau in
de polder en heeft rechtelijk gepriseerd de voorn. woning, staande op 2 hond land, voor de somme
van f 550 carolus, contant geld.
Nr. 10 folio 10 d.d. 26-03-1603.
Jacob Arijensz. wonende Kethelpolder heeft verkocht aan Cornelis Jansz. mede wonende in de
Kethelpolder, een woning met schuur, barg en geboomte, met de grond en erf in de Oostabtspolder,
belend ten Z: Dirck Pietersz., ten N: Bonefaes Pietersz., ten W: de weg en ten O: het land van Dirck
Pietersz. voorsz. Nog toegeleverd wordt 12½ morgen bruikwaar aan verscheidene kampen. Hij
verzekert dit op het voorn. gekochte. Gedaan onder verbant van alle rechten zoals omschreven in de
oude waarbrieven verleden tbv. Jacob Arijensz. en overgeleverd aan de voorn. Cornelis Jansz.
Nr. 11 folio 10v. d.d. 21-03-1603.
Arijen Hermansz. van Kels wonende te Rotterdam heeft opgedragen aan Huijch Bruijntsz. C.s.
wonende te Rotterdam ⅛ part in 9 morgen eigen land waarvan 6 morgen 1 hond in de Nieuwlandse
polder responderende over de Oudendijk tot in de Westabspolder, belend en belegen volgens de

eigendomsbrief daarvan zijnde. Vrij en niet belast volgens de teneur van de vorige brief in dato 22-041580. Prijs f 300, contant geld.
Nr. 12 folio 11 d.d. 21-03-1603.
Arijen Hermansz. van Kels heeft overgedragen aan Ariaentgen Pietersdr., dochter van Pieter
Hermansz. van Kels wonende te Rotterdam ⅛ part in 9 morgen land waarvan 6 morgen 1 hond is
gelegen in de Nieuwlandse polder en de rest in de Westabspolder, belend en belegen volgens de
eigendoms brieven in dato 22-04-1580. Vrij en niet belast. Prijs f 300, contant geld.
Nr. 13 folio 12 d.d. 28-03-1603.
Aeltgen Pieter Sasboutsdochter wonende te Delft is schuldig aan Cornelis van der Hooch mede
wonende te Delft een merkelijke somme van penningen, ter zake van een accoord door haar
comparantes zonen Pieter en Jacob van Varick ondertekend op 01-07-1600 en waarvoor Aeltgen
Pietersdr. Sabout zich borg had gesteld na haar ondertekening onder hetzelve contract op 03-051602. Zij verzekert dit op 2 morgen 1½ hond land in de Oostabtspolder in een kamp van 4 morgen,
gemeen met Catharina Duijst c.s. en het St. Ursulen convent te Schiedam, belend ten Z: Joris Corsz.
en Cornelis Fransz. met bruikwaar, ten N: Lenert Pietersz., ten O: de Delfse Schie en ten W: de
poldervaart.
Nr. 14 folio 12v. d.d. 18-04-1603.
Maerten Cornelisz. metselaar wonende dorp Kethel heeft verkocht aan Pieter Pietersz. een erf in het
dorp met een schuur daarop staande, lang 7 roeden, breed aan de noordzijde uit de kant van de
watering 21 roeden voeten, strekkende ten W: de heerweg tot de voorn. Maerten Cornelisz. erf,
belend ten Z: de heerweg en ten W: het Kerkepad. Er is speciaal geconditioneerd dat Pieter Pietersz.
buiten kosten van Maerten Cornelisz. zal laten maken en onderhouden de heining van de werf van
Maerten Cornelisz. De koper en verkoper zullen tezamen onderhouden de oude brug van Kethelnoord. Maerten Cornelisz. zal alleen moeten onderhouden het oosteinde van het voorn. erf. Ter
meerdere zekerheid hebben Dirck Jansz. wonende in Kethel-noord en Cornelis Sijbrantsz. zich
waarborg geconstitueerd. Prijs £ 31 gr. Vlaams.
Nr. 15 folio 13v. d.d. 21-04-1603.
Hubrecht Willemsz. van Rodenburch te Delft heeft verkocht aan Adriaen van Kerckhoven mede te
Delft ⅓ part van 4 morgen land in de Nieuwlandse polder zoals het door Cornelis Jansz. aan hem is
verkocht. Prijs f 150.
Nr. 16 folio 14 d.d. 21-04-1603.
Hubrecht Willemsz. van Rodenburch te Delft heeft verkocht aan Adriaen van Kerckhoven te Delft een
kustingbrief, verleden voor schepenen van Maasland in dato 29-03-1603, staande op Willem Crijnsz.
aldaar inhoudende f 286. Verkoopprijs f 200, contant geld.
Nr. 17 folio 14v. d.d. 21-04-1603.
Hubrecht Willemsz. van Rodenburch te Delft heeft verkocht aan Annitgen Lenertsdr. weduwe Adriaen
Aelbrechtsz. Mede te Delft, een constitutiebrief staande op Claes Jacobsz. in de Roe-Koe,
inhoudende f 18-15-00 per jaar losrente, verleden voor schepenen van Delft tbv. de verkoper in dato
25-02-1603.
Nr. 18 folio 15 d.d. 25-04-1603.
Pieter Vechtersz. wonende Vlaardinger-ambacht aan de Kethelweg heeft verkocht aan Pouwels
Anthonisz. wonende Vlaardinger-woud in de ambacht van Spaland, de helft van 9 morgen land
waarvan Pouwels Anthonisz. zelf de andere helft bezit. Gekomen van het convent van St. Aachten te
Delft, belend en gelegen zoals omschreven in de koopbrief waarbij Pieter Vechtersz. en Pouwels
Anthonisz. het land hebben gekocht van de Staten van Holland op 11-01-1600, mitsgaders de
opdrachtbrief verleden voor schepen van Kethel op 03-03-1600. Mits dat Pouwels Anthonisz. tot zijn
last neemt de helft van de renten van de Saten van Holland, staande op hetzelve land.
Nr. 19 folio 16 d.d. 27-04-1603.
Pieter Vechtersz. wonende Vlaardinger-ambacht aan de Kethelweg heeft opgedragen aan Dammas
Jansz. schout van Spaland een losrentebrief van f 3 per jaar, verleden door Gerrit Pietersz.
timmerman tbv. Vechter Phillipsz. innocent, in dato 26-10-1596, welke rentebrief hem comparant als
voogd van Vechter Phillipsz. opgekomen is bij overlijden van dezelve Vechter voor het gerecht van
Spaland tegen de andere erfgenamen. Verkoopprijs f 46, contant geld.
Nr. 20 folio 16v. d.d. 02-05-1603.
Willem Melchiorsz. van Welhouck wonende Schiedam met procuratie van Willem Fransz. van Santen
Gecommitteerde Raad van de Staten van Holland, de procuratie verleden voor notaris te Delft op 1004-1603, heeft in die kwaliteit verkocht aan Joris Adriaensz. wonende Kethel-noord, 6 morgen eigen
land geheten het Hofflant in Kethel-noord, belend ten N: de abdij van Rijnsburg, ten W: de Slimme
watering en ten Z: en O: de Delfweg. Vrij en niet belast. Voldaan met een penningbrief.

Kanttekening: Willem Melchiorsz. van Welhouck burger van Schiedam heeft zich borg geconstitueerd
voor Willem Fransz. van Santen tbv. Joris Adriaensz. aangaande de verkoop van 6 morgen land.
Actum 10-06-1605.
Nr. 21 folio 17 d.d. 02-05-1603.
Joris Adriaensz. wonende Kethel-noord is schuldig aan Willem Fransz. van Santen Gecommitteerde
Raad van de Staten van Holland, de somme van f 1.980 carolus van 40 gr. Vlaams ter zake van de
koop van 6 morgen vrij eigen land, geheten ’t Hofflant in Kethel-noord. Belend en belegen zoals
omschreven in de vorige akte, te betalen met ⅓ deel contant te weten f 660, ⅓ deel mei 1604 en ⅓
deel mei 1605. Hij verbindt hieraan het voorn. gekochte land.
Nr. 22 folio 17v. d.d. 03-05-1603.
Dieuwertgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Crijnen wonende Kethel-noord als principaal geassisteerd
met haar gekozen voogd Joris Jansz., Crijn Cornelisz. haar zoon wonende in de Oostbuurt van De
Lier en Pieter Pietersz. haar zwager wonende in Spaland in Vlaardinger-ambacht als borgen, hebben
verkocht aan Jan Jansz. Bom notaris wonende te Delft een losrente van f 25 carolus van 40 gr.
Vlaams per jaar. Zij verbindt hieraan 5 morgen goed patrimoniaal land, eertijds gekomen van Claes
van Beveren te Schiedam, gelegen in Kethel-noord voor haar woning op zichzelf. Belend ten W: over
de Groeneweg de woning van de voorn. weduwe, ten N: Jan IJsbrantsz. alias de Vette Waert, ten O:
de Poldervaart en ten Z: de weduwe van Heijnrick Sijmonsz. van der Strijp met de voorn. comparante
en de Heilige Geest van Kethel. Het land is niet verder belast.
Kanttekening: Gerrit Cornelisz. possesseur van de woning van Dieuwertgen Cornelisdr. vertoonde de
gecasseerde rentebrief als zijnde afgelost in handen van Jan Jansz. Bom. Actum d.d. 30-05-1610.
Nr. 23 folio 19v. d.d. 03-05-1603.
Jacob Arijensz. weduwnaar en boedelhouder van Maritgen Arijensdr. ter ene zijde en Gerrit Sijmonsz.
de Bonen wonende te Maassluis en Pieter Pietersz. de Boksen wonende te Maasland, omen en
voogden nomine uxoris van de 2 onmondige weeskinderen door de voorn. Maritgen Arijensdr.
nagelaten, met namen; Arijen Jacobsz. oud 16 jaar en Lijsbeth Jacobsdr. oud 1¼ jaar, geassisteerd
met Jan Maertensz. wonende te Vlaardingen gehuwd met de moeie van de voorsz. Maritgen
Arijensdr., ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens de moederlijke goederen, te weten; dat
Jacob Arijensz. comparant zal blijven bezitten de gehele boedel met in- en uitschulden. Hiertegen zal
hij zijn 2 weeskinderen onderhouden en alimenteren in kost, kleding en andere noodzakelijke
lijfsbehoeften, mitsgaders laten leren lezen en schrijven en het meisje leren naaien, totdat Arien
Jacobsz. 20 jaar en Lijsbeth Jacobsdr. 18 jaar zullen zijn geworden. Alsdan zal hij uitkeren aan elk
kind de somme van f 200 carolus, te versterven van het ene kind op het andere. Indien het jongste
kind binnen 7 jaar komt te overlijden, gaan de f 200 naar haar erfgenamen. Ieder kind nog een
bruidstuk van f 30 carolus. Hij verbindt hieraan de kustingbrief die Cornelis Jansz. bij de koop van zijn
woning belooft te betalen op f 15 carolus per jaar, volgens de kustingbrief in dato 26-03-1603.
Nr. 24 folio 20v. d.d. 03-05-1603.
Dieuwertgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Crijnen geassisteerd met Joris Jansz. Broeck haar gekozen
voogd, ter ene zijde en Crijn Cornelisz. mondige zoon voor zichzelf en Commer Commersz. wonende
in Maasland als voogd van de andere 5 weeskinderen, met namen; Lijsbeth Cornelisdr. oud 25 jaar,
Martijntgen Cornelisdr. 23 jaar, Cornelis Cornelisz. 19 jaar, Neeltgen Cornelisdr. 17 jaar en Maertgen
Cornelisdr. 15 jaar, nagelaten door de voorn. Cornelis Crijnen, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd
nopens de vaderlijke goederen, te weten; Dieuwertgen Cornelisdr. zal blijven bezitten de gehele
boedel met alle in- en uitschulden. Hiertegen zullen de voorn. kinderen elk ontvangen wanneer zij ten
huwelijke state gekomen zijn, de somme van f 500 carolus, maken tezamen f 3.000. Daarboven nog
een uitzet naar staats vermogen. Bij vooroverlijden van Dieuwertgen Cornelisdr. voordat de kinderen
gehuwd zullen zijn, zullen die vooruit de boedel ontvangen de somme van f 100 carolus, te versterven
van het ene kind op het andere op bepaalde voorwaarden. Zij verbindt hieraan haar woning, bargen
en geboomte in Kethel-noord waarin zij woont, mitsgaders nog 10 morgen eigen land mede in Kethelnoord aan verscheidene kampen, belend en belegen volgens de eigendomsbrieven.
Nr. 25 folio 21v. d.d. niet gedateerd.
Michiel Jansz. Sasbout poorter van Delft gemachtigde van Mr. Johan Meerhouts licentaat in beide
rechten, gehuwd met Catharina Sasbouts, nicht van de voorn. Michiel Jansz. Sasbout, de procuratie
verleden voor het gerecht van Culemorg in dato 23-03-1603, mitsgaders als administrerende voogd
van Jan Sasbout, met authorisatie van de weesmeesters van Delft in dato 22-04-1603, verkoopt aan
Jan Pietersz. wonende in Zouteveen 5 morgen 1 hond 21 roeden buitenland, gelegen aan de
Poldervaart genaamd Cleijn Poldertken met een wipmolentje daarop staande, gemeen met 8 hond
schaars toekomende de erfgenamen van Marija Duijst van Voorhout, belend ten O: de Polderwatering
met de Poldervaartseweg, ten Z: de Poldervaartse watering met de Kerkkade en ten W: scherp uit
naar de Kerkbrug over de Poldervaart. Vrij en niet belast. Betaald met f 300 contant en een

schuldbrief van f 300 tbv. Mr. Jan Sasbout, te betalen op 17-04-1604, mitsgaders een rentebrief van f
37-10-00 per jaar tpv. Mr. Johan Meerhouts gehuwd met Catharina Sasbouts.
Nr. 26 folio 23 d.d. niet gedateerd.
Jan Pietersz. wonende te Zouteveen is schuldig aan Mr. Jan Meerhouts licentaat in beide rechten,
gehuwd met Catharina Sasbouts, een rente van f 37-10-00 per jaar, spruitende uit de koop van 5
morgen 1 hond 21 roeden buitenland, genaamd het Cleijn Polderken. Hij belooft te betalen op
termijnen en verbindt hieraan het voorn. gekochte land, gemeen in 6 morgen 4½ hond en waarvan de
rest toekomt de erfgenamen van jonkvrouw Maria Duijst van Voorhout, belend ten O: de
Polderwatering met de Poldervaartseweg, ten Z: de Poldervaartse watering met de Kerkkade, ten W:
scherp uitkomende bij de Kerkbrug over de Poldervaart en ten N: langs de Poldervaart opgaande.
Kanttekening: Jacob Gerritsz. wonende in het Cleijn Polderken exhibeerde de rentebrief, zijnde
doosneden en zonder zegels, betaald en gecasseerd. Actum 27-04-1626.
Nr. 27 folio 24 d.d. niet gedateerd.
Jan Pietersz. wonende Zouteveen is schuldig aan Johan Sasbouts de somme van f 318-15-00. Hij
belooft te betalen op 18-04-1604 met de interest van dien en verbindt hieraan de voorn. 5 morgen 1
hond 21 roeden buitenland genoemd in de voorgaande akten. Ter meerder zekerheid hebben Jan
Joris wonende Zouteveen en Pieter Jansz. wonende Vlaardinger-broek, zich borg geconstitueerd.
Nr. 28 folio 25 d.d. 14-05-1603.
Jan Gerritsz. Delft met procuratie van Gerrit Jansz. Delft zijn vader, de procuratie verleden voor
burgemeesters en raden van Groningen in dato 06-04-1603, heeft verkocht aan Willem Hendricxz.
gorter en Joost Vrancken, beiden wonende Kethel, 12 morgen 85 roeden land zoals Gerrit Jansz.
Delft het van de Staten van Holland heeft ontvangen. Gelegen in de Oostabtspolder en belend ten N:
Mathijs Jacobsz. Holierhoeck met Jan Lenertsz. bakker te Overschie en ten Z: de voorn. Gerrit Jansz.
Delft, mitsgaders de weduwe van Joris bakker met haar werf en 1 morgen land en de Kerk met de
Heilige Geest van Kethel, elk met ½ morgen, mede aan de zuidzijde gelegen en achter Joris bakker
werf afgeheind, welk eertijds mede annex tot de 12 morgen 85 roeden behoord heeft. Vrij en niet
belast, zoals Gerrit Jansz. Delft of zijn huisvrouw het bezeten heeft en gekocht van de Staten van
Holland, waarbij Gerrit Jansz. Delft het in een partij van 26 morgen 5 hond 6 roeden gekocht had.
Betaald met een losrentebrief van f 100 carolus per jaar, zijnde de helft van f 200 die de Staten van
Holland bij het verkopen van de voorsz. gehele partij daarop gehouden hebbe. Mitsgaders nog een
schuldbrief inhoudende f 2.346, te betalen ⅓ part gereed en de rest op 2 termijnen.
Nr. 29 folio 26 d.d. niet gedateerd.
Willem Hendricxz. gorter en Joost Vrancken beiden wonende in Kethel zijn schuldig aan Gerrit Jansz.
Delft de somme van f 2.346 van 40 gr. Vlaams, spruitende uit de koop van 12 morgen 85 roeden land
in de Oostabtspolder, belend ten N: Mathijs Jacobsz. Holierhoeck met Jan Lenertsz. bakker te
Overschie en ten Z: de voorn. Gerrit Jansz. Delft, mitsgaders de weduwe van Joris bakker die met
haar werf en 1 morgen land en de Kerk met de Heilige Geest van Kethel elk met ½ morgen daar mede
aan de zuidzijde in gelegen zijn en achter Joris bakkers werf afgekaveld is, welk afgekavelde werf
eertijds mede tot annex de voorsz. 12 morgen 85 roeden behoord heeft. Te betalen ⅓ part gereed en
de rest op 2 termijnen. Zij verbinden hieraan het voorn. gekochte land.
Nr. 30 folio 27 d.d. niet gedateerd.
Willem Hendricxz. gorter en Joost Vrancken beiden wonende in Kethel zijn schuldig aan Gerrit Jansz.
Delft een erfelijke rente van f 100 carolus per jaar, spruitende uit de koop van 12 morgen 85 roeden
land in de Oostabtspolder, belend zoals in de vorige akte omschreven.
Nr. 31 dolio 28v. d.d. 20-05-1603.
Jan Pietersz. wonende Zouteveen heeft verkocht aan Catharina en Johanna Duijst van Voorhout
Franckendochters, een losrente van f 12-10-00 carolus per jaar. Spruitende uit de koop van 8 hond
land in Kethel, gemeen met Sasbout Jansz. in een kamp van 6½ morgen, belend ten O: de
Polderwatering met de Poldervaartse weg, ten Z: de Poldervaartse watering met de Kerkkade, ten W:
scherp naar het zuiden bij de Kerkbrug welke is gelegen over de Poldervaart. Dit land wordt aan de
rente verbonden.
Kanttekening: Jacob Gerritsz. wonende in de Kleine polder exhibeerde de rentebrief als zijnde
afgelost. Actum 27 april.
Nr. 32 folio 29v. d.d. 20-05-1603.
Catharina Duijst van Voorhout en Johanna Duijst van Voorhout gezusters hebben overgedragen aan
Jan Pietersz. op de Zouteveen 8 hond land gemeen met Sasbout Jansz. in een kamp van 6½ morgen,
belend ten O: de Polderwatering met de Poldervaartse weg, ten Z: de Poldervaartse watering met de
Kerkkade aan het westeinde scherp uitkomende bij de Kerkbrug welke over de poldervaart ligt. De
comparanten aangekomen door overlijden van Maria Duijst van Voorhout. Vrij en niet belast. Betaald
met een gedeelte contant en een rentebrief van f 12-10-00 per jaar.

Nr. 33 folio 30v. d.d. 28-05-1603.
Ghijsbrecht Jacobsz. te Wateringen vervangende Heijndrick Jacobsz. , Arent Jansz. nomine uxoris en
Maritgen Jacobsdr. weduwe, erfgenamen van Joost Jacobsz., in leven wonende in de ambacht van
Monster, voor de ene helft en Arijen Willemsz. wonende Wateringen en Jacob Adriaensz. voogden
van Leentgen Cornelisdr. weeskind van zaliger Cornelis Arijensz. waar moeder van was Grietgen
Arentsdr., laatst huisvrouw van de voorn. Joost Jacobsz., voor de andere helft, verkopen aan Pieter
Andriesz. wonende Overschie aan de Delfweg, 4 morgen weiland in de Oost-Abtspolder met diverse
eigenaren gemeen met een zaat land van 30½ morgen. Belend in het geheel ten Z: Gerrit Andriesz.,
ten N: Cornelis Huijgensz. c.s., strekkende ten oosten ter halve Schie. Belast met ene losrente van f
10 per jaar, te ontvangen door het Gemene Land van Holland, welke Pieter Andriesz. tot zijn last is
nemende, mits de verkopers toegeven de bruikwaar van 1 morgen land in dezelve zate gelegen.
Nr. 34 folio 31v. d.d. 28-05-1603.
Pieter Andriesz. wonende Overschie aan de Delfweg is schuldig aan Ghijsbrecht Jacobsz. wonende te
Wateringen, vervangende zijn zusters en broeders en de mede erfgenamen van Joost Jacobsz. voor
de ene helft en Arijen Willemsz. wonende te Wateringen en Jacob Adrijaensz. voogden van Leentgen
Cornelisdr. weeskind van Cornelis Arijensz. waar moeder van was Grietgen Arentsdr. laatst huisvrouw
van voorn. Joost Jacobsz., voor de andere helft, de somme van f 1.550 carolus van 40 gr. Vlaams,
spruitende van de koop van 4 morgen weiland in de Oostabtspolder, gemeen in een zaat land van
30½ morgen met diverse eigenaren. Belend in het geheel ten Z: Gerrit Andriesz., ten N: Cornelis
Huijgensz. c.s., strekkende ten oosten ter halve Schie. Nog toegevende de bruikwaar van 1 morgen
land gelegen in dezelfde zaat. Te betalen ⅓ deel contant, ⅓ deel 1604 en het laatste ⅓ deel 1605.
Nr. 35 folio 32v. d.d. 26-05-1603.
Pouwels Anthonisz. wonende Vlaardingerwoud in de ambacht van Spaland, heeft opgedragen aan
Joris Arijensz. wonende Kethel-noord, 3 morgen 5 hond land door de comparant gekocht van Pieter
Vechtersz. wonende Vlaardinger-ambacht, zijnde de onderste helft van 9 morgen land waar Pouwels
Anthonisz. zelf de andere helft van de 9 morgen toebehoord. Gekomen van het convent van St.
Aachten te Delft volgens de opdrachtbrief in dato 25-04-1603, gelegen in Kethel-noord zoals is
weergegeven in de opdrachtbrief van 11-01-1600 waar Pouwels Arijensz. en Pieter Vechtersz. de
gehele 9 morgen hebben gekocht. Welke 3 morgen 5 hond de voorn. Joris Arijensz. door Lenert Jan
Thijsz. die mede compareerde en in deze opdracht bewilligde, bij recht van naasting voor het gerecht
alhier opgekomen en toegewezen volgens de condemnatie in dato 14-05-1603. De 3 morgen 5 hond
belend ten O: de comparant zelf met de rest van de voorsz. helft van 9 morgen waarvan 4 hond
daarnaast is gelegen, ten W: de Harreweg, ten Z: Mr. Jan Vermeer advocaat in ’s-Gravenhage en ten
N: de comparant. Belast de gehele 9 morgen met een losrente van f 42 per jaar en een hoofdsom van
f 672, waarvan Pouwels Anthonisz. moet betalen de helft.
Kanttekening: Op de eis van de secretaris aan Jorijs Adrijaensz. gedaan om van deze naasting te
hebben betaling van het recht van de 40° penning, hebben schout en schepenen verstaan dat Jorijs
Ariensz. voor de restitutie aan Pouwel Thonisz. van de 40° penning die hij Pouwels aan de secretaris
heeft betaald, mag volstaan. Als hier later op bevonden wordt dat weder de 40° penning betaald moet
worden, dat Jorijs Adrijaensz. daaraan gehouden is te voldoen. Actum 03-05-1603.
Nr. 36 folio 34 d.d. 08-08-1603.
De schout en schepenen hebben op verzoek van Pouwels van Alckemade getaxeerd 4½ morgen land
in de Hargpolder, toebehoord hebbende Margriete van Alckemade. Deze zijn waardig bevonden f
1.000 carolus.
Nr. 37 folio 34 d.d. 11-06-1603.
Cornelis Jansz. predikant in het dorp Kethel is schuldig aan Maerten Cornelisz. metselaar mede
wonende in het dorp Kethel, de somme van f 240 van 40 gr. Vlaams, spruitende van kalk, steen en
arbeidsloon aan het huis van de comparant in het dorp Kethel, belend ten O: Maerten Cornelisz.
voorsz. en ten W: Cornelis Jansz. bode. Hij belooft te betalen op termijnen met als hijpotheek het
voorn. nieuwe huis.
Nr. 38 folio 34v. d.d. eodem die.
Maerten Cornelisz. metselaar verklaart dat Cornelis Jansz. predikant aan de oostzijde van zijn nieuw
getimmerde huis heeft en altijd hebben zal, een vrije drop, mits dat Maerten Cornelisz. aan dezelve
oostmuur zal mogen timmeren.
Nr. 39 folio 34v. d.d. 10-09-1603.
Maerten Cornelisz. metselaar wonende dorp Kethel heeft verkocht aan Weijntgen Melisdr. wonende
Rotterdam een losrente van f 18-15-00 per jaar. Hij verbindt hieraan zijn huis, bijhuis, bargen,
boomgaard en goederen.
Nr. 40 folio 35v. d.d. 11-10-1603.

Mathijs van Muijlwijck burgemeester Schiedam heeft verkocht aan Sijmon Melchiorsz. Veris en
Wijnant Gillisz. kaaskoper, burgers van Schiedam ieder voor de helft, een gedeelte land of
boomgaard, zijnde ⅛ part groot omtrent 1 morgen in de Nieuwlandse polder. Met servituiten zoals de
verkoper het gekocht heeft van Arent Bruijnsz. van der Dusse volgens de koopbrief van 22-07-1595.
Belend ten N: Joris Lenertsz. van Alphen, ten O: de boomgaard van de Beuckmolen, toekomende de
voorn. van Muijlwijck en Sijmon Cornelisz. Bouman, ten Z: de laan van de voorn. Arent Bruijnsz. en
ten W: Cornelis Alewijnsz. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 41 folio 36v. d.d. 11-10-1603.
Sijmon Melchiorsz. Veris en Wijnant Gillisz. kaaskoper burgers van Schiedam zijn schuldig aan
Mathijs van Muijlwijck burgemeester Schiedam, de somme van f 624 van 40 gr. Vlaams, spruitende uit
de koop van ⅛ part van een boomgaard groot 1 morgen, belend ten N: Joris Lenertsz. van Alphen, ten
O: de boomgaard van de Beuckmolen toekomende de voorn. Muijlwijck en Sijmon Cornelisz. Bouman,
ten Z: de laan van Arent Bruijnsz. voorn. en ten W: Cornelis Alewijnsz. Te betalen met f 224 contant
en de rest op 2 termijnen.
Nr. 42 folio 37 d.d. 18-02-1604.
De schout en schepenen van Kethel hebben verkocht aan Jacob Pietersz. van Cleeff burger van
Schiedam, 2 hond vrij eigen land, gekomen van zaliger heer Jacob Cornelisz., in leven priester welke
het land had vermaakt aan de Armen van Kethel. Gemeen gelegen met de voorn. Jacob Pietersz. van
Cleeff in de Oostabtspolder in een kamp van 20 hond. Vrij en niet belast. Hij verbindt hieraan ipv.
waarborg, 8 hond land in Kethel-noord, gemeen in een kamp van 5 morgen 4 hond toekomende Jan
Aelbrechtsz. en de kerk van Kethel, belend ten O: de Schieweg, ten W: Arijen Pietersz. Groenewegen,
ten N: het ambacht Vrijenban en ten Z: Arien Pietersz. voorsz. en Cornelis van Coolwijck te Delft. Prijs
£ 60, contant geld.
Nr. 43 folio 37v. d.d. 17-03-1604.
Joris Corsz. Post ambachtbewaarder van Kethel is schuldig aan Jacob Pietersz. van Cleeff burger
Schiedam, de somme van f 373-06-10 carolus uit de koop van ⅔ parten van 3 morgen 2 hond land in
de Oostabtspolder, belend in het geheel ten N: Bonefaas Pietersz. in de Kethelpolder, ten O: de
kinderen van Adriaen Duijst Cornelisz. van Santen, ten W: Gerrit Jansz. Molen te Schiedam en ten Z:
Gerrit Jansz. Delff. Te betalen met f 133-06-10 contant en de rest op 2 termijnen.
Nr. 44 folio 38v. d.d. 17-03-1604.
Jacob Pietersz. van Cleeff burger Schiedam heeft verkocht aan Joris Corsz. Post wonende
Kethelpolder ⅔ parten en Dirck Pietersz. mede wonende in de polder ⅓ part van 3 morgen 2 hond
eigen land in de Oostabtspolder. Belend in het geheel ten N: Bonefaes Pietersz. in de Kethelpolder,
ten O: de kinderen van Adriaen Duijst Cornelisz. van Santen, ten Z: Gerrit Jansz. Delff en ten W:
Gerrit Jansz. Moolen te Schiedam. De kopers nemen tot hun last de somme van f 500 staande op de
gehele 3 morgen 2 hond, toekomende Josina Anthonisdr. Verder vrij en niet belast. Betaald met een
schuldbrief.
Kanttekening: Op 09-04-1607 hebben Joris Corsz. Post en Dirck Pietersz. van Essen aan de
secretaris vertoond een rentebrief door Jacob van Cleeff verleden tbv. Josina Anthonisdr., waarop de
rug geschreven staat dat Joris Corsz. Post voor ⅔ en Dirck van Essen voor ⅓ de hoofdsom van f 500
hebben afgelost en betaald aan Jacob Pietersz. van Cleeff die procuratie had van Jan de Wael
Michielsz. burgemeester van Haarlem, vader en voocht van zijn kinderen gewonnen bij wijlen
Neeltgen Anthonisdr., verleden voor notaris Willem van Trier in dato 04-04-1607.
Nr. 45 folio 39 d.d. 03-05-1604.
Willem Vranckensz. wonende Kethelpolder heeft verkocht aan Pleun Pleunsz. wonende aan de
Oudendijk in Kethel, 3 morgen land gemeen gelegen met Cornelis Bonefaesz. in een kamp van 6
morgen in de Westabtspolder. Belend ten O: de kinderen van Adriaen Duijst, ten Z: Pleun Pleunsz.
voorsz. c.s., te W: Cornelis Bonefaesz. voorsz. en ten N: Gerrit Jansz. Delff, Cornelis Bonefaesz. en
de kinderen van Adriaen Duijst. Belast met f 400 hoofdsom, toekomende Dirck Bastiaensz. Houtuijn te
Delft welke Pleun Pleunsz. tot zijn last neemt. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 46 folio 39v. d.d. 03-05-1604.
Pleun Pleunsz. wonende Oudendijk in Kethel is schuldig aan Willem Vranckensz. wonende Kethel, de
somme van f 601 van 40 gr. Vlaams uit zake van de koop van 3 morgen land in de Westabtspolder in
een kamp van 7 morgen met Cornelis Bonefaesz., belend ten O: de kinderen van Adriaen Duijst, ten
Z: Pleun Pleunsz. voorsz. c.s., ten W: Cornelis Bonefaesz. en de kinderen van Adriaen Duijst. Te
betalen met f 200-06-11 contant en de rest op 2 termijnen. Hij verbindt hieraan de voorsz. 3 morgen.
Kanttekening: Pleun Pleunsz. exhibeerde de originele rentebrief als zijnde afgelost. Actum 15-091628.
Nr. 47 folio 40v. d.d. 01-05-1604.

Jan Jansz. bakker wonende Delft erfgenaam van Jan Jaspersz. zijn schoonvader heeft verkocht aan
Pietertgen Arijens weduwe Arent Claesz. in leven wonende Schiedam, 1½ morgen land in de ’sGravenlandse polder, belend ten O: de Schiedamse Schie, ten Z: Corstiaen van Alckmade, ten W:
strekkende over het toepad tot Nieuwland en ten N: Gerrit Arijensz. landman met gelijke 1½ morgen.
Vrij en niet belast. Prijs f 400, contant geld.
Nr. 48 folio 41 d.d. 14-05-1604.
Mr. Gerrit Camerling advocaat Hof van Holland heeft verkocht aan Goossen Sijmonsz. olieslager
burger Schiedam, 3 morgen land in de Nieuwlandse polder, belend ten W: de Spieringhoekse laan,
ten Z: de erfgenamen van de heer van Cabau, ten O: de erfgenamen van Dirck van Alckemade en ten
N: Jacob Cornelisz. verwer. Vrij en niet belast. Prijs f 1.125, contant geld.
Nr. 49 folio 41v. d.d. 21-05-1604.
Dieuwertgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Crijnsz. wonende Kethel-noord geassisteerd met Cornelis
Cornelisz. haar zoon en gekozen voogd, heeft verkocht aan de ambachtbewaarders van Kethel tbv.
het ambacht Kethel, een losrente van f 36 carolus per jaar. Zij verbindt hieraan haar woning als huis,
bijhuis, schuur, barg en werf groot ½ morgen, mitsgaders nog 2½ morgen land gemeen in 9 morgen
met de weduwe van Heijndrick Sijmonsz. van der Strijp en de Heilige Geest van Kethel. Belend ten W:
over de Groeneweg tot de watering toe, ten O: de Poldervaart, ten Z: de voorn. comparante met een
perceel land gekomen van het convent St. Agnieten. Nog een perceel van 5 morgen, belend ten O: W:
en Z: als voren en ten N: Jan IJsbrantsz. met bruikwaar. Cornelis Cornelisz. voorn. en Crijn Cornelisz.
wonende in de Oostbuurt in het ambacht Dorp, hebben zich borgen geconstitueerd.
Kanttekening: Op 26-02-1608 is de hoofdsom afgelost in handen van Cornelis Bonefaesz. en Pieter
van Bergen als ambachtbewaarders van Kethel.
Nr. 50 folio 43 d.d. 18-06-1604.
Jan Vrericxz. wonende dorp Kethel heeft verkocht aan de weeskinderenvan Lucas Hugensz. van der
Dusse waar moeder van was Soetgen Adriaens Duijst van Zanten, een losrente van f 30 carolus van
40 groten Vlaams. Dit heeft hij verzekerd op een woning en geboomte met grond en erf waar alles
opstaat aan het kerkhof aan de Harreweg, belend ten W: dezelfde weg, ten O: het huisje van Maerten
Sijmonsz., ten N: Lenert Pietersz. Stockert. Nog 4 morgen land in Kethel-noord, strekkende van de
Slimme watering af met zijn uiterdijk over de Harreweg, belend ten Z: Dammis Jansz. schout van
Spaland met eigen en bruikwaar en ten N: Taems Fredericxz. met bruikwaar.
Kanttekening: de rente en hoofdsom zijn afgelost en voldaan door de weduwe van Jan Vrericxz. en
haar kinderen, blijkens de originele gecasseerde rentebrief. Actum 02-02-1619.
Nr. 51 folio 44 d.d. 07-07-1604.
Jacob Ariensz. Seeu schout van Vlaardinger ambacht gehuwd met Maritgen Crijnen, Wigger
Sijmonsz. wonende Schipluiden in Hodepijl vader en voogd van Sijmon Wiggersz., Gerrit Wiggersz.,
Crijn Wiggersz. en Betgen Wiggersdr., verwekt bij wijlen Pietertgen Crijnendr. en Crijn Cornelisz. zoon
en erfgenaam van Cornelis Crijnen, allen kinderen en erfgenamen van Barber Thijsdr., hebben
opgedragen aan Claes Willemsz. Cruijer gehuwd met Neeltgen Crijnen, ¾ van de gehele boedel door
Barbar Thijsdr. nagelaten en waarvan Claes Cruijer zelf het resterende ¼ toekomt, zijnde een huis ,
bijhuis, bargen en geboomte, mitsgaders 15 morgen land in de Hargpolder in Kethel aan verscheidene
kampen. Hieronder is gelegen 4 morgen op zichzelf, belend ten O: de Poldervaart, ten Z: Jooris
Lenertsz. van Alphen, ten W: de oude Harg en ten N: Claes Willemsz. zelf. Vrij en niet belast.
Nr. 52 folio 45 d.d. 07-07-1604.
Claes Willemsz. Cruijer gehuwd met Neeltgen Crijnen is schuldig aan Crijn Cornelisz. zoon en
erfgenaam van Cornelis Crijnen, de somme van f 950 van 40 gr. Vlaams, spruitende uit de koop van
¼ part van de boedel nagelaten door Barbar Thijsdr. en door Claes Willemsz. gekocht. Te betalen ⅓
part zijnde f 316-13-06 contant en de rest op 2 termijnen. Hij verbindt hieraan zijn woning als huis,
bijhuis, bargen en geboomte en 15 morgen eigen land in de Hargpolder aan verscheidene kampen,
zoals Barbar Thijsdr. het heeft nagelaten.
Nr. 53 folio 45v. d.d. 07-07-1604.
Claes Willemsz. Cruijer gehuwd met Neeltgen Crijnendr. is schuldig aan Jacob Arijensz. Seeu schout
van Vlaardinger ambacht gehuwd met Maritgen Crijnendr. en Wigger Sijmonsz. wonende Schipluiden
in Hodenpijl vader en voogd van Sijmon Wiggersz., Gerrit Wiggersz., Crijn Wiggersz. en Betgen
Wiggersdr., verwekt bij wijlen Pietertgen Crijnendr., elk voor de helft, de somme van f 1.900 van 40 gr.
Vlaams, spruitende van de uitkoop van 2/4 parten van de boedel van Barbar Thijsdr. hunlieder
moeder en door Claes Willemsz. aangenomen. Te betalen ⅓ part zijnde f 633-06-11 contant en de
rest op 2 termijnen. Hij verbindt hieraan zijn woning en 15 morgen land in de Hargpolder, gelegen aan
verscheidene kampen.
Nr. 54 folio 46v. d.d. 07-07-1604.

Jan Pietersz. Burger wonende Zouteveen en Adriaen Pietersz. Groenewech in Kethel-noord, zijn
schuldig aan Sijmon Lenaertsz. van der Beest de somme van f 400, spruitende uit de koop van 15
morgen land volgens de hermeting van de gezwore Mathijs Jansz. Veen. Zij hebben gegrondkaveld
ondanks dat Sijmon Lenertsz. en Heijnrick Ottensz. gekocht hebben van de Staten van Holland voor
14 morgen 3 hond.
Nr. 55 folio 48 d.d. 07-07-1604.
Sijmon Leendertsz. van der Beest en Heijndrick Ottesz. verwer hebben opgedragen tbv. Jan Pietersz.
burger op Zouteveen en Adriaen Pietersz. Groenewegen wonende Kethel-noord, 14 morgen 3 hond
land. Belend en gelegen zoals omschreven in de koopbrief van de Staten van Holland. Naderhand is
bij meting bevonden dat het land groot is met de uiterdijken 15 morgen, waarvan Arijen Pietersz. bij
grondkaveling te beur is gevallen een perceel van 4 morgen 2 hond 90 roeden, strekkende uit de
Schie tot een vierkant stuk land toekomende dezelfde Arien Pietersz., belend ten N: Jan Aelbrechtsz.
en Cornelis van Coolwijc, ten O: de Schie, ten Z: Jan Aelbrechtsz. voorn. en ten W: Arijen Pietersz.
voorsz. Nog de helft van een stuk van 7 morgen en enkele roeden, strekkende van Arijen Pietersz.
woning tot over de Harreweg, belend ten N: en Z: dezelfde Arien Pietersz., belopende tezamen 8
morgen. Jan Pietersz. een perceel van 7 morgen, belend ten N: Arijen Pietersz. voorsz., ten O: de
Groeneweg, ten Z: Arijen Pietersz. en Jan Claesz. en ten W: de uiterdijk over de Harreweg. Betaald
met een schuldbrief.
Nr. 56 folio 49 d.d. 21-07-1604.
Frans Cornelisz. timmerman wonende dorp Kethel weduwnaar Maritgen Jansdr. is geaccordeerd met
Jan Meijnnertsz. wonende Berkel, vader van de voorn. Maritgen Jansdr. en grootvader van de 5
kinderen van Maritgen Jansdr., mitsgaders Jan Jansz. oom en bloedvoogd van dezelve kinderen,
genaamd: Maritgen Fransdr. 20 jaar, Pieter Fransz. 17 jaar, Cornelis Fransz. 12 jaar, Jan Fransz. 7
jaar en Jannitgen Fransdr. 5¼ jaar. Dit wegens het moederlijk goed van de weeskinderen. Frans
Cornelisz. is gehouden de kinderen te alimenteren en onderhouden tot hun 18° jaar, mitsgaders de
jongens het ambacht van timmeren te leren en leren lezen en schrijven. Bij huwelijk een behoorlijke
uitzet en daarboven elk 12 carolus, te versterven van het ene kind op het andere. Indien Frans
Cornelisz. komt te hertrouwen en hij overlijdt voor het mondig worden van de kinderen, is zijn vrouw
ontslagen van de uitkering van f 12. De penningen gekomen van de verkochte kleding van Maritgen
Jansdr. wordt belegd tbv. de 4 kinderen. Frans Cornelisz. zal behouden de gehele boedel en
goederen. Hij verzekert dit op zijn huis en erf in het dorp Kethel, belend ten N: de heerweg, ten O: het
erf van het Pastoorhuis, ten W: en Z: Dammis Jansz. waard.
Nr. 57 folio 50 d.d. 21-07-1604.
Dirck Jansz. wonende Kethel-noord en Maerten Cornelisz. metselaar wonende Kethel-noord hebben
zich borgen geconstitueerd voor de betaling van f 600 welke Dammis Jansz. waard als pachter van de
impost van het bestiaal over Vlaardingen en Vlaardinger-ambacht met de hoornbeesten en bezaaide
landen over Kethel, over de termijn van 01-03-1604 ten comptoire van de ontvanger Nicolaes van
Adrichem, alsnog schuldig is.
Nr. 58 folio 50 d.d. 17-07-1604.
Lenert Jorisz. voor zichzelf mitsgaders Jacob Jansz. gehuwd met Lijsbeth Joris en Pieter Ariensz.
gehuwd met Jannitgen Jorisdr., kinderen en erfgenamen van Joris Claesz. Verhoock, hebben verkocht
aan Cornelis Ariensz. hun schoonbroeder van moederszijde, de helft van 1½ morgen land in Kethelnoord aan de Harreweg, waarvan de andere helft toekomt Lijsbeth Sijmonsdr. weduwe van de voorn.
Joris Claesz. Belend ten Z: Willem Melchiorsz. te Schiedam met eigen en bruikwaar, ten N: Pieter
Claesz. Pesser met eigen, ten W: de Harreweg en ten O: Jan Jansz. Ham met bruikwaar. Toegevende
de bruikwaar van 1 morgen toekomende de abdij van Rijnsburg. Vrij en niet belast.
Nr. 59 folio 51 d.d. 17-07-1604.
Maerten Cornelisz. Coij heeft verkocht aan Pieter Claesz. Pesser burger Schiedam 3 morgen land
tussen de Spieringhoekselaan en de Hoge Zeedijk in de Nieuwlandse polder, op zichzelf gelegen,
belend ten W: Jan Doesen aan de Vijfsluizen, ten O: jonkheer Anthonis van der Noot, ten Z: Maritgen
Duijsten en ten N: strekkende met een uiterdijk over de Spieringhoekselaan. Ter meerdere zekerheid
heeft Claes Jansz. Broeck burger van Schiedam, zich borg gesteld. Prijs f 1.050, contant geld.
Nr. 60 folio 51v. d.d. 21-07-1604.
Claes Willemsz. Cruijer schuldenaar en Jacob Ariensz. Zeeu schout van Vlaardinger-ambacht en
Wigger Sijmonsz. wonende Hodenpijl als borgen, hebben verkocht aan Jacob de Jonge van
Baertwijck, een losrente van £ 31-05-00 van 40 gr. Vlaams per jaar. Claes Willemsz. verbindt hieraan
zijn woning als huis, schuur, bargen en geboomte met 15 morgen land in de Hargpolder aan
verscheidene kampen. Eerst 7 morgen belend ten Z: Jooris Lenertsz. van Alphen, ten W: de oude
Harg, ten N: Gerrit Jansz. de Bruijn c.s. en ten O: de Poldervaart. Nog 8 morgen belend ten Z: Gerrit
Jansz. de Bruijn voorn., ten W: de oude Harg, ten N: Lambrecht Claesz. te Delft en ten O: de

Poldervaart. Vrij eigen patrimoniaal land, belast met een rente van f 12-10-00 per jaar, toekomende
Maritgen Jansdr. de Bruijn te Schiedam. Nog een rente van f 4-10-00 per jaar, te ontvangen door
Lenert Huijbrechtsz. in Papsou. Nog met f 2.900, te betalen met ⅓ contant en de rest op 2 termijnen,
ter zake van de uitkoop van zijn mede erfgenamen.
Nr. 61 folio 54v. d.d. 11-02-1605.
Willem Melchiorsz. van Welhoeck schepen te Schiedam met procuratie van Willem van Santen
gecomitteerde Raad in de Staten van Holland en West-Friesland, verleden voor burgemeesters en
schepenen van ’s-Gravenhage op 29-01-1605, heeft opgedragen tbv. de regenten van het Weeshuis
en Pesthuis in ’s-Gravenhage als bewindhebbers van de loterij door de voorn. 2 huizen opgericht, 2
morgen land, toekomende St. Barbaren convent te Delft. De Staten van Holland houden een rente van
f 15 per jaar op het land welke afgelost is volgens voorn. van Santen.
Nr. 62 folio 55 d.d. 18-03-1605.
Bruijn Adriaensz. kuiper heeft verkocht aan de weeskinderen van Lucas Huijgensz. van der Dusse
verwekt bij Soetgen Duijst van Santen beiden zaliger, een losrente van f 86 carolus van 40 gr. Vlaams.
Hij verbindt hieraan 4 morgen eigen land in de Nieuwlandse polder, belend ten N: de erfgenamen van
Jan Jansz. in de Boot te Delft en ten Z: Heijnrick Stevensz. gorter te Schiedam, strekkende van het ’sGravenlandse toepad west op over de Oudendijk met zijn uiterdijk in de Westabtspolder.
Kanttekening: Willem Melchiorsz. Welhouck rentmeester van de voorn. weeskinderen bekent van de
rente en hoofdsom voldaan te zijn uit handen van Crijn Pietersz. als koper van de hijpotheek. Actum
01-04-1608.
Nr. 63 folio 56 d.d. 05-10-1604.
Willem Nieupoort de jonge secretaris van Kethel geordonneerde curator van de desolaten boedel van
zaliger Cornelis Jansz., in leven bode van Kethel en Maritgen Jansdr. zijn weduwe, heeft verkocht aan
Sijmon Arijensz. Groenewegen brouwer te Delft, een huis en erf in het dorp Kethel, belend ten O: de
gang en huizing van Cornelis Jansz. predikant en ten W: de huizing van Aelbrecht Joosten. Belast met
2 st. erfpacht en nog f 1-16-08 oer jaar, te ontvangen door de Heilige Geest van Kethel. Prijs f 650
carolus van 40 gr. Vlaams, te betalen met f 200 contant en de rest op termijnen.
Nr. 64 folio 57 d.d. 20-04-1604.
Heijnrick Heijnricxz. wonende Westabtspolder aan de Oudendijk heeft verkocht aan Jan Dircxz. van
Colen lakenkoper te Schiedam, een losrente van f 6-05-00 van 40 gr. Vlaams. Hij verbindt hieraan zijn
huis, barg, geboomte en boomgaard aan de Oudendijk waarin hij woont, belend ten W: Cornelis
Alewijnsz., ten O: de Oudendijk, ten N: jonkheer Gerrit van der Aa en ten Z: Pieter Claesz. brouwer,
mitsgdaers zijn beesten en gereedschap tot de bouwnering.
Kanttekening: Dirck Sijmonsz. wonende aan de Oudendijk exhibeerde de rentebrief welke is
doorsneden en zonder zegel als zijnde afgelost. Actum 02-08-1637.
Nr. 65 folio 58 d.d. 15-05-1605.
Pleun Pleunsz. wonende aan de Oudendijk in de Westabtspolder heeft verkocht aan Jan Dircxz. van
Colen lakenkoper te Schiedam, een losrente van f 25 van 40 gr. Vlaams per jaar. Hij verbindt hieraan
zijn huis, bijhuis, barg en geboomte en al zijn beesten en gereedschap, voorts 2 morgen 1½ hond land
in de Westabtspolder en de Nieuwlandse polder, gemeen met Griete Hobben en Huijch Bruijnsz. te
Rotterdam in 9 morgen. Hiervan is in de Nieuwlandse polder gelegen met de uiterdijk en Oudendijk, 6
morgen 1 hond, belend ten O: ’s-Gravenland, ten Z: Joris Smout, ten N: de Sluijscamp toekomende de
weduwe van Pieter Crijnen en Cornelis Bonefaesz. en ten W: de 17 hond land van de 9 morgen in de
Westabtspolder, belend ten N: Pleun Pleunsz., ten W: Jan Dircxz. van Colen, ten Z: Cornelis
Alewijnsz. en ten O: de voorn. 6 morgen 1 hond. Nog 3 morgen gelegen op zichzelf in de
Westabtspolder, belend ten N: en W: Cornelis Bonefaesz. en ten Z: en O: Pleun Pleunsz. c.s. Ter
meerdere zekerheid hebben Engel Engelsz. wonende Vlaardinger-broek en Heijnrick Lenertsz.
wielmaker wonende Vlaardingen, zich borg gesteld.
Nr. 66 folio 59v. d.d. 22-06-1605.
Arent Bruijnsz. van der Dussen en Willem Melchiorsz. Welhoeck voogden van de weeskinderen van
Lucas Hugensz. van der Dussen en Soetgen Ariens Duijst, beiden zaliger, hebben verkocht aan
Cornelis Alewijnsz. oud burgemeester van Schiedam, een afgepaald stuk land van anderhalf achtste
part in 1 morgen in de Nieuwlandse polder buiten de Vlaardingse poort van Schiedam aan de
westzijde van de Hoge Maasdijk, belend ten N: Joris Lenertsz. van Alphen, ten O: Sijmon Melchiorsz.
Veris, ten Z: de laan van Arent Bruijnsz., eertijds de verkoper van hetzelve erf en ten W: dezelve Arent
Bruijnsz. Voorts met alle servituiten zoals Arent Bruijnsz. het verkocht had. Prijs f 425, contant geld.
Nr. 67 folio 60 d.d. 10-07-1605.
Willem Melchiorsz. van Welhoeck burger Schiedam heeft zich waarborg geconstitueerd voor Willem
Fransz. van Santen, gecommitteerde raad van de Staten van Holland tbv. Joris Ariensz. wonende

Kethel-noord, ter zake van de verkoop van 6 morgen land, geheten ’t Hofflant in Kethel-noord,
verleden voor schout en schepenen van Kethel op 02-05-1603.
Nr. 68 folio 60v. d.d. 03-08-1605.
Jan Beuckel Sasboutsz. van der Dussen mede voogd van de nakinderen van Cornelis Arentsz. van
der Dussen gewonnen bij Cornelia Ancelmusdr. van Beaumont, met procuratie van Arent Sasboutsz.
van der Dussen, Huijch Cornelisz. van ’s-Gravesande en Pieter Pietersz. van Beaumont, zijnde de
andere voogden van de nakinderen, de procuratie verleden te Delft op 13-10-1604. Hij heeft ter
voldoening en in conformite van een verbaal voor Mr. Nicolaes Cromhout raad ordinaris Hof van
Holland als commissaris, tussen de voorkinderen van voorn. Cornelis Arentsz. van der Dussen
gewonnen bij Elijsabeth Duijst Dircxdr. zijn eerdere huisvrouw en de voorn. voogden van de
nakinderen, verleden op 24-04-1604 en 31-07-1604. Hij transporteert uit dien hoofde tbv. Jan
IJsbrantsz. 10 hond 22 roeden land, gekomen van de Domeinen en door de Staten van Holland
verkocht in juni 1580 en gebruikt door Jan IJsbrantsz. voorn. Gelegen in Kethel-noord, belend ten Z:
voorn. Jan IJsbrantsz., ten W: de Delfweg, ten N: Louris Pietersz. Schans en ten O: de Poldervaart.
Mitsgaders nog een erfpacht van 25 st. per jaar volgens de erfpachtbrief in dato 03-05-1583. Met alle
servituiten zoals Cornelis Arentsz. van der Dussen het land van de Staten heeft gekocht.
Nr. 69 folio 61v. d.d. 03-08-1605.
Jan IJsbrantsz. onze buurman is schuldig aan de kinderen van Cornelis Arentsz. van der Dussen, de
somme van f 221-06-00 ter zake van de 10 hond 22 roeden, door hem in huur gebruikt en door Jan
Sasboutsz. van der Dussen als voogd aan hem opgedragen. Hij belooft te betalen aan handen van
Arent Cornelisz. van der Dussen en Elisabeth Cornelisdr. van der Dussen, voorkinderen van Cornelis
Arentsz. van der Dussen, volgens het verbaal tussen de voogden van de nakinderen en de
voorkinderen, verleden voor Mr. Niclaes Cromhout raad ordinaris Hof van Holland op 24-04-1604 en
31-07-1604, te betalen op 3 termijnen. Hij verbindt hieraan het voorsz. verkochte land in Kethel-noord,
belend ten Z: de comparant zelf, ten W: de weg, ten N: Louris Pietersz. Schans en ten O: de
Poldervaart.
Nr. 70 folio 62 d.d. 26-10-1605.
Claes Gerritsz. gehuwd met Maritgen Jansdr. weduwe Meijnert Cornelisz. wonende Hargpolder legt
een verklaring af dat Maritgen Cornelisdr. eertijds huisvrouw van Meijnert Cornelisz. voorn., jaren
geleden verkocht had aan Mr. Carel Lambrechtsz. te Schiedam, 4 morgen land, nu toebehorende de
kinderen van Neeltgen Thiemansdr., gelegen in de Westabtspolder gemeen in de woning van Meijnert
Cornelisz. voorn., nu toebehorende de voorn. Claes Gerritsz. in 26 of 27 morgen volgens het register
van de Heilige Geest van Kethel folio 47, waarmede de gemeenschap van de woning in het geheel
met 4 morgen verminderd is, niettegenstaande de Heilige Geest van Kethel door de gehele woning
gemeen heeft liggende 2 morgen en 4½ hond, belopende overzulks het verkochte land 4½ morgen.
Dit is ter kennis van de Heilige Geestmeesters gekomen. Zij hebben de eigenaren van de 4 morgen
de portie van de Heilige Geest doen ontwaren, zodat het nu met niemand gemeen is gelegen. Hij
verklaarde met de heilige geestmeesters geaccordeerd te zijn en verbindt hieraan ter waring 3 morgen
land in de Hargpolder in dezelve woning in een kamp van 6 morgen, belend ten N: de Molensloot, ten
Z: Mathijs Jacobsz. Holierhoeck, ten O: de Schiedamse weg en ten W: de Harg. Hij belooft mede
onder gelijk verband te bevrijden en indemneren het weeskind van Neeltgen Sebastiaensdr. waar
vader van is Arijen Pietersz. houtzager te Vlaardingen, mitsgaders de 2 weeskinderen van Meijnert
Cornelisz. waar moeder van is Maritgen Jansdr. zijn constituants tegenwoordige huisvrouw en Claes
Arijensz. van Dorp wonende Berkel nomine uxoris.
Nr. 71 folio 63 d.d. 10-11-1605.
Compareerde voor schout en schepenen van Kethel en van Spaland Willem Fransz. van Zanten en
Gerrit Beuckelsz. van Santen beiden bloedvoogden van Cornelis Duijst van Zanten, met procuratie
van dezelve verleden voor schepenen van Delft op 10-08-1604. Hij verkoopt uit krachte van deze
procuratie aan Dirck Christiaensz. van Groenewegen, Michije l Willemsz. van der Houff en Gerrit
Iwitsz. als voogden van de nagelaten weeskinderen van Anthonis Dircxz. van Groenewegen, 7
morgen 3 hond 62 roeden land, de voorn. Cornelis Duijst opgekomen bij overlijden van Neeltgen
Duijst van Zanten zijn zuster die het was aangekomen van Elant Adriaensz. haar grootvader, gelegen
op zichzelf in Kethel waaronder 1½ morgen goed spaland in de ambacht van Spaland. Belend ten O:
de Schiedamse weg, ten W: de oude Harg, ten N: Arijen Jorisz. Joncxste en met een hoek de
Vlaardingse weg en ten Z: de erfgenamen van Arijen Jacobsz. Goetijt te Schiedam en Claes Gerritsz.
wonende op de Harg met eigen en bruikwaar. Vrij en niet belast. Verkoopprijs f 3.100, contant geld.
Nr. 72 folio 64 d.d. 18-03-1606.
Pieter Ariensz. smid wonende dorp Kethel heeft opgedragen aan Pieter Pietersz. van Goch wonende
Vlaardinger-ambacht, een huis en een grote barg in het dorp Kethel, belend ten O: ’s-herenweg, ten Z:
Arijen Dircxz. kleermaker en ten W: en N: Dammis Jansz. timmerman, mitsgaders de huisraad en

inboedel. Zo vrij als Pieter Ariensz. het bezeten heeft en door Gooltgen Heijnricxdr. weduwe Cornelis
Ariensz. schuitvoerder aan hem verkocht had, te weten het huis en barg vrij eigen en het erf waar
alles opstaat te leen gehouden van de heer van Wassenaar. Speciale voorwaarde omtrent een uitpad
van Arien Dircxz. Prijs f 315 contant geld en een kustingbrief van f 174, toekomende Arijen Dircxz.
kleermaker als voogd van de weeskinderen van Cornelis Ariensz. schuitvoerder voorsz., welke de
koper tot zijn last neemt.
Nr. 73 folio 65 d.d. 06-04-1606.
Andries Marinusz. en Jannitgen Jansdr. zijn huisvrouw wonende Schiedam hebben verkocht aan
Pieter Pietersz. van der Burch wonende Schiedam tbv. zijn kinderen verwekt bij Annitgen Arentsdr.
van Smalevelt zijn huisvrouw, een losrente van f 125 per jaar met een hoofdsom van f 2.000. De
comparanten verbinden hieraan 23 morgen 4 hond land, gelegen aan verscheidene percelen, ten
weten een perceel van 6 morgen in Nieuwland, belend ten Z: het Gasthuis van Delft en het convent
van Overdam te Schiedam c.s., ten N: Pieter Pietersz. van der Burch, ten W: de Oudendijk met zijn
uiterdijk en ten O: het ’s-Gravenland. Nog 2 morgen in de Westabtspolder, gemeen met gelijke 2
morgen toekomende dd deurwaarder IJsbrant Starck, belend ten Z: Joris Lenertsz. van Alphen, ten N:
Joris Arentsz. te Delft, ten W: de Slimme Watering en ten O: de Oudendijk of uiterdijk. Nog 5 morgen 4
hond land in Kethel-noord aan 2 verschillende percelen, waarvan het ene perceel gemeen is gelegen
in een kamp van 5 morgen en waarvan de ene helft toekomt de Kruisbroeders te Schiedam, belast
met f 18 per jaar, belend ten Z: Jan Vrericxz., ten W: de Harreweg, ten N: de Kruisbroeders te
Schiedam en ten O: de Slimme watering. Nog 3 morgen in Kethel-noord genaam d de Ruijttercamp,
belend ten W: de Harreweg, ten O: en Z: het convent van Rijnsburg en ten N: de erfgenamen van
Elant Ariensz. Nog 7 morgen in Spaland, belend ten O: de Harreweg, ten W: Mr. Arent Sassebout c.s.,
ten N: de heer van Mathenesse en ten Z: de Vlaardingse weg. Nog 3 morgen kwaad spalnd, belend
ten W: Pieter Jansz. Slooff, ten Z: de oude watering en ten N:en O: Mr. Arent Sassebouth c.s. Pachter
van het land is Taems Fredericxz.
Nr. 74 folio 67v. d.d. 31-03-1606.
Nicolaes van Bronckhorst deurwaarder Hof van Holland wonende ’s-Gravenhage met procuratie van
Jan Thielmansz. van der Block koopman te Hoorn, de procuratie verleden voor Jacob Meerhout
notaris te Hoorn op 12-03-1606, heeft opgedragen aan jonkheer Gerardt van Poelgeest heer van
Homade, Koudekerk etc., als rentmeester en administrateur van de abdij van Rijnsburg, 14 morgen
land in Kethel-noord, belend zoals aangegeven in de oude brief. Verkoopprijs f 2.800.
Nr. 75 folio 68 d.d. 12-04-1606.
Jonkheer Johan Bacx de jonge met procuratie van jonkheer Johan Bacx ritmeester en juffrouw
Geertruijt van Dorp zijn huisvrouw, de procuratie verleden voor notaris Nicolaes van Helmondt,
mitsgaders Luijdolff Elbertsz. en Willem Jansz. van Boshuijsen schepenen als getuigen ten huize van
de voorn. ritmeester op 28-03-1606 stilo veterij, verbindt tbv. Michiel Camerling solliciteur van de
voorn. Ritmeester Bacx, wonende te Delft ¾ parten als de voorn. juffrouw Geertruijt van Dorp
competeert in 16 morgen land in Kethel-noord, belend ten O: de Schieweg, ten W: de Groeneweg, ten
Z: en N: de Heilige Geest van Kethel. Nog gelijke ¾ parten van 7 morgen land in Kethel-noord, belend
ten O: de Delfweg, ten W: de Groeneweg, ten Z: Dirck Claesz. te Schiedam en ten N: het convent van
Rijnsburg. Het land is Geertruijt van Dorp aanbestorven bij erfenis van haar ouders en broeders. Dit
alles ter bevrijding van eerst de somme van f 546-07-00 als restant van meerdere somme hetwelk het
kantoor van de ontvanger Doublet aan de ritmeester ten achteren is, waarvan de voorn. Camerling zijn
obligatie heeft gegeven in dato 26-02-1605. Nog van de somme van f 627, door voorn. ritmeester
Bacx en zijn huisvrouw gelicht van Jan Rembrantsz. en waarvoor voorn. Camerling zich borg heeft
verobligeerd volgens de obligatie in dato 26-04-1605. Nog de somme van f 2.000 carolus welke de
voorn. ritmeester Bacx en zijn huisvrouw de voorn. Michiel Camerling schuldig zijn. de obligatie in dato
28-03-1606.
Nr. 76 folio 69v. d.d. 12-04-1606.
Dirck Jansz. Noorlander weduwnaar en boedelhouder van Cuentgen Ariensdr. ter ene zijde en Gerrit
Ariensz. waard wonende Schiedam voor zichzelf en Cornelis Jansz. wonende Naaldwijker -broek
nomine uxoris, omen en bloedvoogden van de 5 weeskinderen door Ceuntgen nagelaten, genaamd
Arijen Dircxz. oud 11 jaar, Jan Dircxz. 9, Pieter Dircxz. 7, Niesgen Dircxdr. 5 en Aechgen Dircxdr. 2
jaar, geassisteerd met Dammis Jansz. schout van Spaland, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd ter
zake van de moederlijke goederen, te weten dat Dirck Jansz. zal als vrij eigen hebben de gehele
boedel met alle in- en uitschulden. Daartegen is hij gehouden de weeskinderen te onderhouden en
alimenteren tot hun huwelijke staat, mitsgaders te laten leren lezen en schrijven en de meisjes leren
naaien, naar zijn staats vermogen. Bij huwelijke staat van de kinderen of mondige dag, uitzetten en
betalen f 10 elk, te versterven van het ene kind op het andere. De kinderen zullen terstond volgen de
juwelen en kleinodien van hun moeder.

Nr. 77 folio 70 d.d. niet gedateerd en niet afgemaakt.
Pieter Pietersz. van Goch wonende Vlaardinger-ambacht heeft verkocht aan Joris Dammisz. wonende
dorp Kethel, een huis en erf en grote barg in het dorp Kethel, belend ten O: ’s-herenweg, ten Z: Arijen
Dircxz. kleermaker en ten W: en N: Dammis Jansz. timmerman. Met alle servituiten zoals hij het
gekocht heeft van Pieter Ariensz. smid, te weten het huis en barg vrij eigen en het erf waar hetzelve
opstaat, te leen gehouden van het huis van Wassenaar. Verkoopprijs (niet verder afgemaakt).
Nr. 78 folio 71 d.d. 12-04-1606.
Pieter Pietersz. anders genaamd de Goe Pieter heeft verkocht aan Jan Dircxz. wonende dorp Kethel,
een huis, schuur, barg en geboomte met erf, mitsgaders alles wat in het huis aard- en nagelvast is,
staande in het dorp Kethel, belend ten Z: de heerweg en ten W: het Kerkepad. Vrij en niet belast.
Speciale conditie is dat de koper alleen zal moeten onderhouden de heining, staande als scheiding
van de werf van Maerten Cornelisz. en dit verkochte, gelegen aan de zuidzijde van het verkochte huis
en de brug waar die van Kethel-noord met de schuit aankomen, zal de koper en Maerten Cornelisz.
voorn. half en half moeten onderhouden. Betaald met een penningbrief.
Nr. 79 folio 72 d.d. 12-04-1606.
Jan Dircxz. wonende dorp Kethel is schuldig aan Pieter Pietersz. anders genaamd de Goe Pieter, de
somme van f 575 van 40 gr. Vlaams, spruitende ter zake van de koop van een huis, schuur, barg en
geboomte en alles wat in het huis aard en nagelvast aanwezig is. Staande in het dorp, belend ten Z:
de heerweg en ten W: het Kerkepad. Te betalen met f 200 contant en de rest op termijnen. Ter
verzekering verbindt hij het voorn. huis.
Nr. 80 folio 72v. d.d. 12-04-1606.
Pieter Ariensz. Sier wonende Maasland aan de Oostgaag gehuwd met Pleuntgen Dircxdr. eertijds
gehuwd met zaliger Pieter Ariensz. Post, heeft verkocht aan Pieter Pietersz. anders genaamd de
Goede Pieter, een huis en erf met alles wat daar in aard en nagelvast is, met nog een tuin of uiterdijk
daar achter. Staande en gelegen aan de Harreweg, belend ten W: de Harreweg en ten N: de
Vlaardingerweg. Het huis en de bomen zijn vrij en niet belast en de tuin is belast met de erfpacht van
een speenlam of 30 st., te betalen aan Pieter Claesz. Pesser wonende Schiedam. De koper moet tot
zijn kosten laten maken de weg en het banwerk van 7 morgen land, toekomende de voorn. Pieter
Claesz., gelegen bij het voorn. huis. Alles achtervolgende de erfpachtbrief waarmede Pieter Ariensz.
Sier het voorn. erf en tuin van Pieter Claesz. gekocht had. Prijs f 124 van 40 gr. Vlaams, waarvan
obligatie is verleden, te betalen met f 60 contant en de rest op termijnen.
Nr. 81 folio 73v. d.d. 01-03-1606.
Cornelis Cornelisz. alias Cornelis Michielsz. wonende Kethel weduwnaar en boedelhouder van
Annitgen Jorisdr. ter ene zijde en Joris Jansz. Broeck bestevader en Cornelis Jorisz. oom, tezamen
bloedvoogden van de 4 nagelaten weeskinderen van de voorn. Annitgen Jorisdr., met namen:
Claesgen Cornelisdr. 8 jaar, Annitgen Cornelisdr. 6, Grietgen Cornelisdr. 4 en Cornelis Cornelisz. 2
jaar, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens het moederlijk bewijs van de kinderen. De vader
belooft de kinderen tezamen de somme van f 200, namelijk f 141-10-00 uit een obligatie sprekende op
Barber Jansdr. en nog f 53 uit de boelceel van Jan Jansz. Tevens dient hij zijn kinderen te
onderhouden tot hun mondige dag of huwelijke staat en laten leren lezen en schrijven, de meisjes
leren naaien en de jongens een ambacht. Bij mishouding zullen de kinderen worden uitbesteed op de
boedels kosten. Bij huwelijk van de kinderen zullen zij ontvangen een uitzet naar vermogen. Als
bruidstuk nog ieder f 10. De kinderen zullen nog ontvangen de kist met kleding van hun moeder. Te
versterven van het ene kind op het andere.
Nr. 82 folio 74v. d.d. 10-05-1606.
Pieter Corsz. wonende Vlaardinger-ambacht en Hubrecht Hubrechtsz. wonende dorp Kethel, beiden
erfgenamen van Cornelis Centen en Grietgen Lenertsdr. zijn huisvrouw beiden zaliger, hebben
verkocht aan Lenert Ariensz., een woning als huis, barg en geboomte. Vrij en niet belast. Nog de
erfpacht van de tuinen welke door Cornelis Centen in zijn leven aan het huis heeft gepossideerd
volgens de brieven daarvan zijnde. De koper komt toe de bruikwaar van het erf waar het voorn. huis
opstaat, genaamd tHuijs te Riviere.
Nr. 83 folio 75 d.d. 10-05-1606.
Lenert Ariensz. waard tHuijs te Revier is schuldig aan Pieter Corsz. en Hubrecht Hubrechtsz.
erfgenamen van Cornelis Centen en Grietgen Lenertsdr., de somme van f 301-10-00 van 40 gr.
Vlaams, spruitende uit de koop van een woning als huis, barg en geboomte, mitsgaders de erfpacht
van bepaalde tuinen daaraan gelegen. Te betalen met f 60 contant en de rest op termijnen.
Nr. 84 folio 75v. d.d. 24-05-1606.
Jan Beukel Sasboutsz. van der Dusse mede voogd van de nakinderen van Cornelis Arentsz. van der
Dussen verwekt bij Cornelia Ancelmusdr. van Beaumont en met procuratie van Arent Sasboutsz. van
der Dusse, Huijch Cornelisz. van ’s-Gravesande en Pieter Cornelisz. van Beaumont, zijn mede

voogden, verleden onder het stadszegel van Delft op 13-10-1604. heeft uit kracht van een verbaal
verleden voor Mr. Nicolaes Cromhout raad Hof van Holland, als commissaris tussen de voorkinderen
van dezelve Cornelis Arentsz. van der Dussen gewonnen bij Elisabeth Duijst Dircxdr. en de voorn.
voogden van de nakinderen, gehouden op 24-04 en 30-07-1604, heeft getransporteerd aan Jan
Andriesz. wonende in Kethel-noord, 5 morgen 3 hond land gekomen van de Domeinen van Holland en
door de Staten van Holland in juni 1580 verkocht. Laatst gebruikt door Jan Pietersz. Gelegen in
Kethel-noord, belend ten O: de Schie, ten W: de Groeneweg, ten Z: Pieter van Bergen met eigen en
bruikwaar en ten N: dezelve met bruikwaar. Mitsgaders de erfpacht van 45 st. per jaar volgens de
erfpachtbrief in dato (niets ingevuld).
Nr. 85 folio 76v. d.d. 24-05-1606.
Jan Andriesz. wonende Kethel-noord onze buurman is schuldig aan de kinderen van Cornelis Arentsz.
van der Dussen de somme van f 792 van 40 gr. Vlaams, uit zake van de koop van 5 morgen 3 hond
land, laatst gebruikt door Jan Pietersz., welke Jan Sasboutsz. van der Dussen als voogd van de
kinderen opgedragen heeft. Hij belooft te betalen aan Arent Cornelisz. van der Dussen en Elisabeth
Cornelisdr. van der Dussen, voorkinderen van voorn. Cornelis Arentsz. van der Dussen, volgens het
accoord gesloten tussen de voogden van de voorkinderen en nakinderen voor Mr. Nicolaes Cromhout
raad ordinaris Hof van Holland op 24-04 en 31-07-1604. Te weten ⅓ part contant en de resterende ⅔
parten op termijnen. Hij verbindt hieraan de voorn. 5 morgen 3 hond land in Kethel-noord, belend ten
O: de Schie, ten W: de Groeneweg, ten Z: Pieter van Bergen met eigen en bruikwaar en ten N:
dezelve met bruikwaar. Ter meerdere zekerheid heeft Jan Willemsz. wonende Schieveen onder de
parochie van Overschie, zich borg geconstitueerd voor Jan Andriesz.
Nr. 86 folio 77v. d.d. 30-06-1606.
Pieter Jacobsz. wonende Schiedam gehuwd met Trijntgen Jansdr. Goetijt voor ¼ part, dezelve met
Sijmon Cornelisz. Bouman oud burgemeester van Schiedam als voogden over de nagelaten
weeskinderen van wijlen Jacob Jansz. Goetijt voor het tweede ¼ part, de voorn. Pieter Jacobsz. als
voogd over de 3 nagelaten weeskinderen van wijlen Maritgen Jansdr. Goetijt verwekt bij Frans
Pietersz. stierman zaliger, nog met de voorn. Sijmon Bouman tezamen vervangende Thonis Pietersz.
Visscher schipper te Rotterdam, mede voogd voor het derde ¼ part, Aechgen Heijnricxdr. weduwe
Arijen Jansz. Goetijt schipper geassisteerd met voorn. Sijmon Bouman haar gekozen voogd voor ⅛
part en de voorn. Pieter Jacobsz. voogd en tezamen met Sijmon Bouman vervangende de 4
nagelaten weeskinderen van de voorn. Adriaen Jansz. Goetijt zaliger, voor het resterende ⅛ part. Zij
hebben met consent van de weesmeesters van Schiedam verkocht aan Willem Jansz. lakenkoper
poorter van Rotterdam, de navolgende percelen land in de Hargpolder in Kethel-ambacht, hen
aanbestorven door Adriaen Jacobsz. Goetijt hun grootvader en overgrootvader, in leven wonende te
Schiedam. Te weten 8 morgen patrimoniaal land, gemeen gelegen in de voorsz. polder in 3 kampen,
tezamen groot 13 morgen en waarvan de resterende 5 morgen toekomen Claes Gerritsz., welke
bruiker is van het land en aldaar woont, mitsgaders de Heilige Geest van Kethel, de Kerk van
Schiedam c.s. en het convent St. Ursulen te Schiedam, strekkende van de Schiedamse weg
westwaarts tot aan de de Harg, belend ten N: de weeskinderen van Anthonis Dircxz. van
Groenewegen te Delft en ten Z: de Molensloot of watering. De voorn. 8 morgen heeft geen boerderij.
Belast met 22 st. per jaar op de gehele 13 morgen, welke lange jaren niet betaald zijn en men niet
weet aan wie betaald moet worden. Nog 2 morgen vrij patrimoniaal land alleen gelegen in de voorn.
polder, strekkende van de Schiedamse weg tot in de Poldervaart, belend ten N: de voorn. Sijmon
Cornelisz. c.s. en ten Z: de voorn. Molensloot. Vrij en niet belast. Prijs f 1.250 contant geld en een
schuldbrief van gelijke somme, te betalen over 1 jaar.
Nr. 87 folio 79v. d.d. 30-06-1606.
Pieter Jacobsz. wonende Schiedam gehuwd met Trijntgen Jansdr. Goetijt voor ¼ part, dezelve met
Sijmon Cornelisz. Bouman oud burgemeester Schiedam als voogden over de nagelaten weeskinderen
van wijlen Jacob Jansz. Goetijt voor ¼ part, de voorn. Pieter Jacobsz. met Sijmon Bouman,
vervangende Thonis Pietersz. Visscher schipper te Rotterdam, voogden over de 3 weeskinderen van
wijlen Maritgen Jansdr. Goetijt verwekt bij Frans Pietersz. stierman zaliger, voor ¼ part, Aechgen
Heijnricxdr. weduwe Arijen Jansz. Goetijt schipper geassisteerd met Sijmon Bouman voorsz. haar
gekozen voogd voor ⅛ part en de voorn. Pieter Jacobsz. als voogd met Sijmon Bouman van de 4
nagelaten weeskinderen van de voorn. Adriaen Jansz. Goetijt zaliger voor het resterende ⅛ part. Zij
hebben met consent van de weeskamer van Schiedam verkocht aan Claes Gerritsz. landman
wonende in de Hargpolder in Kethel-ambacht, 1½ morgen land in dezelve polder gemeen in 3
kampen, tezamen groot 13 morgen met Willem Jansz. lakenkoper te Rotterdam als koper van 8
morgen, mitsgaders de Heilige Geest van Kethel, de Kerk van Schiedam c.s. en het convent van St.
Ursulen te Schiedam, strekkende de 3 kampen van de Schiedamse weg westwaarts tot de oude Harg,
belend ten N: de weeskinderen van Anthonis Dircxz. van Groenewegen te Delft en ten Z: de

Molensloot of watering. Belast met 11 st. per jaar op de gehele 13 morgen welke al lange jaren niet
betaald zijn, niet wetende wie dit toekomt. Het land is afkomstig van Adriaen Jacobsz. Goetijt hun
grootvader en overgrootvader, in leven wonende Schiedam. Prijs f 187-10-00 contant geld en een
schuldbrief van gelijke somme.
Nr. 88 folio 81 d.d. 08-07-1606.
Claes Willemsz. Cruijer wonende Hargpolder in Kethel-ambacht heeft verkocht aan de weeskinderen
van Gerrit de Bruijn van Berendrecht verwekt bij Maria van Diemen Cornelisdr., een losrente van f 75
Rijns van 40 gr. met een hoofdsom van f 1.050. De helft dient binnen 7 jaar terug betaald te worden.
Hij verbindt hieraan zijn huizing of woning met barg, schuur, boomgaard en bepoting met 16 morgen
wei- en teelland, belend ten N: Lambrecht Claesz. Paspoort, ten O: de Poldervaart, ten Z: Joris
Lenertsz. van Alphen en ten W: de oude Harg. Belast met een hoofdsom van f 600. Nog met een
losrente van f 9 per jaar, toekomende de weduwe van Heijnrick Jansz. taander. Nog met f 9 per jaar,
toekomende het ambacht Kethel. Nog met f 12 per jaar, toekomende Heijnrick Willemsz. Juijst te
Schiedam. En nog met een hoofdsomme van f 50.
Nr. 89 folio 82v. d.d. 08-07-1606.
Claes Willemsz. Cruijer wonende Hargpolder heeft verkocht aan Adriaen Cornelisz. wonende
Rotterdam, een losrente van f 18 Rijns per jaar met een hoofdsom van f 252. Hij verbindt hieraan zijn
woning met barg, schuur, boomgaard en bepoting met 16 morgen wei- en teelland in de Hargpolder,
belend ten N: Lambrecht Claesz. Paspoort, ten O: de Poldervaart, ten Z: Joris Lenertsz. van Alphen
en ten W: de oude Harg. Belast met een hoofdsom van f 600. Nog met f 9 per jaar, toekomende de
weduwe van Heijnrick Jansz. taander. Nog met f 9 per jaar, toekomende het ambacht van Kethel. Nog
met f 12 per jaar, toekomende Heijnrick Wil lemsz. Juijst te Schiedam. Nog een hoofdsom van f 50.
Nr. 90 folio 84 d.d. 08-07-1606.
Claes Willemsz. Cruijer wonende Hargpolder heeft verkocht aan de weeskinderen van Adriaen
Cornelisz. verwekt bij Aplonia Jansdr. de Bruijn een losrente van f 57 van 40 gr. met een hoofdsom
van f 798. Hij verbindt hieraan zijn woning met barg, schuur, boomgaard en bepoting met 16 morgen
wei- en teelland.
Kanttekening: Souckt een verlij van vuijtcoop folio 90 verso.
Nr. 91 folio 85v. d.d. 27-03-1607.
Joris Corsz. Post schepen Kethel wonende Oostabtspolder heeft verkocht aan Joris Jorisz. wonende
Honselersdijk, oom en voogd van het weeskind van Trijn Alewijnsdr. waar vader van is Cornelis
Ariensz. wonende in De Lier, een losrente van f 14-08-12 per jaar met een hoofdsom van f 231. Hij
verzekert dit op 14 hond land in de Oostabtspolder, belend ten O: de kinderen van Adriaen Duijst, ten
W: de weduwe van Adriaen Duijst en Gerrit Jansz. Molen, ten Z: Gerrit Jansz. Duijst en ten N: Dirck
van Essen.
Nr. 92 folio 86v. d.d. 15-04-1607.
Jonkvrouw Geertruijt van Dorp gehuwd met ritmeester jonkheer Johan Bacx met procuratie van haar
man, verleden op 06-03-1607 voor Jacob van Herwaerden notaris te Utrecht, verkoopt aan Adriaen
Duijck secretaris Staten van Holland haar zwager gehuwd met Barbara van Dorp, de helft van 23
morgen land in Kethel-noord, gekomen van de abdij van Rijnsburg, waarvan de kopers de andere helft
toebehoren.
Nr. 93 folio 87 d.d. 08-06-1607.
Heijman Cristiaensz. van der Mast burger van Schiedam heeft verkocht aan Claes Dammisz.
Landman mede te Schiedam, 2½ morgen land in de Nieuwlandse polder in Kethel-ambacht,
strekkende uit de stadsvest tot over de Oudendijk met zijn uiterdijk, belend ten W: Huijch Woutersz.
Bol en Cunera van Beveren en ten O: Willem Fransz. schoenmaker met bruikwaar. Vrij en niet belast.
Elias Pietersz. Maerlant en Balthasar Quinget schepenen van Schiedam, stellen zich borg voor
Heijman Corstistiaensz. mits deze zijn huis en erf inbrengt, staande op de Dam, belend ten O: ’sherensteeg en ten W: Maritgen Osiersdr. weduwe Heijndrick Bolleman, strekkende van de straat tot
achter aan de straat van de Haven. Betaald met een kustingbrief.
Nr. 94 folio 88 d.d. 18-08-1607.
Claes Dammisz. Landman wonende Schiedam is schuldig aan Heijman Corstiaensz. van der Mast
burger van Schiedam, de somme van f 950 van 40 gr., spruitende uit de koop van 2½ morgen land in
de Nieuwlandse polder in Kethelambacht, strekkende uit de stadsvest tot over de Oudendijk met zijn
uiterdijk, belend ten W: Huijch Woutersz. Bol en Cunera van Beveren en ten O: Willem Fransz.
schoenmaker met bruikwaar. Te betalen met f 300 en op termijnen van f 100 per jaar. Hij verzekert dit
op het voorn. land.
Nr. 95 folio 88v. d.d. 18-08-1607.
Bonefaes Pietersz. wonende Kethelpolder verklaart dat hij wil slagturven 1½ morgen land in
Zestienhoven en waarvoor hij verbonden heeft 2 morgen patrimoniaal land, gemeen gelegen in zijn

woning in een zate van 30½ morgen, toekomende verscheidene eigenaren, strekkende uit de Delftse
Schie over de Polderweg tot in de Poldervaart, belend ten N: Mathijs Jansz. Been en ten Z: de
erfgenamen van Jop Nelen te Rotterdam. De landen in de Westabtspolder belend ten N: de Kerklaan
en ten Z: Willem Vrancken c.s.
Kanttekening: Barent Dircxz. ambachtbewaarder van Zestienhoven exhibeerde de brief als zijnde
gecasseerd. Actum 12-06-1613.
Nr. 96 folio 88v. d.d. 26-09-1607.
Pleun Pleunsz. wonende aan de Oudendijk in de Westabtspolder is schuldig aan de weesvaders van
het Weeshuis van Schiedam, de somme van f 175 van 40 gr., spruitende van achterstallige landpacht.
Hij belooft te betalen op Valkenburgermarkt 1608 f 25 en de rest op f 25 per jaar. Hij verbindt daaraan
zijn huis, bijhuis, barg en geboomte, mitsgaders al zijn beesten, voorts 2 morgen 1½ hond land,
gelegen in de Westabspolder en de Nieuwlandse polder, gemeen met Grietgen Hobben en Huijch
Bruijns te Rotterdam in negen morgen. Hiervan is gelegen in Nieuwland met de Oudendijk 6 morgen 1
hond, belend ten O: het Gravenland, ten Z: Joris Euwut, ten N: de Sluijscamp toekomende Crijn
Pieters z. en Cornelis Bonefaesz. en ten W: zeventien hond land van de voorn. negen morgen,
gelegen in de Westabtspolder, belend ten N: Pleun Pleunsz. voorsz., ten W: Jan Dircxz. van Colen,
ten Z: Cornelis Alewijnsz. en ten O: de voorn. 6 morgen 1 hond. Nog op 1 morgen land gelegen op
zichzelf in de Westabtspolder, belend ten N: en W: Cornelis Bonefaesz. en ten Z: Pleun Pleunsz.
voorsz.
Kanttekening: Hiervan in niet ontvangen de 40° penning omdat het land het weeshuisland betreft.
Nog een kanttekening: Pleun Pleunsz. vertoonde de originele rentebrief welke is afgelost en
gecasseerd. Actum 15-09-1628.
Nr. 97 folio 89 d.d. 10-10-1607.
Jan Govertsz. Bacx secretaris Overschie curator van de failliete boedel van wijlen Joris Willemsz., in
leven wonende te Overschie in de Hogenban, heeft t.v.v. de hoofdcrediteuren van dezelfde boedel,
openbaar verkocht aan Jacob Jansz. Mont beenhakker te Rotterdam, een kampje land gelegen
tegenover de kerk van Overschie aan de oostzijde van de kinderen en erfgenamen van Neeltgen
Thiemans, gemeen met Maritgen Willems zuster van de voorn. Joris Willems, strekkende in het
geheel van de woning van de voorn. kinderen en erfgenamen van Neeltgen Thiemans oostwaarts tot
het land en kooltuin toekomende wijlen Pieter Pietersz. te Delft. Belend ten N: de voorn. erfgenamen
van Neeltgen Thiemansdr. en ten Z: de Schiekade. Groot 1 morgen zonder enige belastingen. Prijs f
416 carolus van 40 gr., te betalen ¼ contant en de rest op termijnen.
Nr. 98 folio 90v. d.d. 19-06-1606.
Maritgen Huijbrechtsdr. weduwe Joris Dircxz. Tuijt wonende Kethel-noord geassisteerd met Jan
IJsbrantsz. haar gekozen voogd ter ene zijde en Dirck Cornelisz. Tuijt voor zichzelf en Pieter Dircxz.
nomine uxoris, beiden wonende te ’s-Gravenzande, omen en voogden van de 3 nagelaten
weeskinderen van Joris Dircxz., genaamd: Aechgen Jorisdr. 9 jaar, Dirck 7 en Maertgen Joris 3 jaar,
ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens de vaderlijke goederen, te weten de weduwe zal blijven
bezitten de gehele boedel met alle in- en uitschulden. Daartegen zal zij haar kinderen opvoeden en
alimenteren. Bij ouderdom van 22 jaar voor de jongen en 20 jaar voor de meisjes, of bij eerdere
huwelijke staat, zal de weduwe aan haar kinderen moeten uitreiken de somme van f 50 ieder,
mitsgaders nog elk f 12 tot een bruidstuk, te versterven van het ene kind op het andere, maar dan f 30
ipv. f 50.
Nr. 99 folio 91 d.d. 10-11-1607.
Jan IJsbrantsz. wonende Kethel-noord heeft verkocht aan het weeskind van zaliger Neeltgen
Sebastiaensdr. waar vader van is Arijen Pietersz. houtzager, eertijds wonende Vlaardingen, een
losrente van f 12 carolus van 40 gr. per jaar. Hij verbindt hieraan 6 morgen land genaamd ‘tVoorofflant
waar de Zuidmolen opstaat in Kethel-noord, strekkende uit de Poldervaart west op tot over de
Groeneweg, belend ten N: de Zuidmolensloot en ten Z: de abdij van Rijnsburg.
Nr. 100 folio 92 d.d. 21-11-1607.
Huijbrecht Huijbrechtsz. wonende dorp Kethel weduwnaar en boedelhouder van Machtelt Cornelisdr.
ter ene zijde en Cornelis Sijbrantsz. bestevader, mitsgaders Lenert Pietersz. Verheijen en Maerten
Cornelisz. metselaar nomine uxoris, omen en bloedvoogden van de 2 onmondige weeskinderen
genaamd Huijbrecht Huijbrechtsz. 3 jaar en Dirck Huijbrechtsz. 1½ jaar, ter andere zijde. Zij zijn
geaccordeerd nopens het moederlijk bewijs, te weten dat hij weduwnaar zal blijven bezitten de gehele
boedel, mits hij zijn 2 kinderen zal onderhouden en alimenteren tot hun mondige dag of huwelijke
staat, mitsgaders laten leren lezen en schrijven. De kinderen zullen bij mondige dag ontvangen f 31.
Hij verzekert dit op een ¼ part van het huis en erf in het dorp Kethel waar tegenwoordig inwoont
Cornelis Herpertsz. de schoonvader (=stiefvader) van Huijbrecht Huijbrechtsz. Belend ten Z: en W:
Adriaen Adriaensz. Coppert, ten O: en N: ’s-herenweg.

Nr. 101 folio 93 d.d. 21-11-1607.
Pieter Pietersz. Poot wonende Spaland heeft verkocht aan Huijbrecht Huijbrechtsz. zijn broeder, ¼
part van het huis en erf in het dorp Kethel waar hun moeder inwoont en waar uithangt Blesgesgraeff.
Zelf heeft hij reeds ¼ part van het huis en erf en de resterende 2 vierde parten komen toe Heijndrick
Jacobsz. wonende Vlaardingen en Gerrit Dircxz. wonende in de Zuidbuurt. Belend ten Z: en W:
Adriaen Arijensz. Coppert, ten O: en N: ’s-herenweg. Belast met 6 st. per jaar. Prijs f 137-10-00, te
betalen met f 75 contant en de rest op termijnen.
Nr. 102 folio 93 d.d. 23-02-1608.
Taems Fredericxz. en Cornelis Riddersz. zijn tot voogden gesteld over de weeskinderen van wijlen
Jacob Fredericxz. waar moeder van is Sijtgen Riddersdr., mitsgaders Dirck Jansz. als voogden over
haar minderjarige zusters en broederskinderen van zaliger Jan Fredericxz., allen wonende Kethelambacht.
Nr. 103 folio 93 d.d. 23-02-1608.
Louris Gerritsz. gehuwd met Claesgen Gerritsdr. weduwe Willem Vranckensz. ter ene zijde en
Cornelis Vranckensz. en Joost Vranckensz. omen en voogden van de nagelaten weeskinderen van
Willem Vranckensz., genaamd: IJsbrant Willemsz. 13 jaar, Jan Willemsz. 12, Grietgen Willemsdr. 9 en
Vranckgen Willemsz. 4 jaar, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens het vaderlijk bewijs, te
weten, de weduwe zal blijven bezitten de gehele boedel met huis, barg en geboomte, eigen landen en
in- en uitschulden. Daartegen zal zij de kinderen onderhouden en alimenteren tot hun 18° jaar of
huwelijke staat, mitsgaders laten leren lezen en schrijven en de dochter leren naaien. Bij mondige dag
zal zij nog uitreiken de somme van f 175 ieder en bij huwelijk een bruidstuk van f 100. Zij verzekert dit
op 27 morgen wei- en teelland, mitsgaders huis, schuur, barg en geboomte in de Westabtspolder,
daar onder begrepen 9 morgen en 1½ morgen geestelijk land. Vrij en niet belast.
Nr. 104 folio 94 d.d. 16-02-1608.
Dieuwertgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Crijnen geassisteerd met Joris Jansz. Brouck haar gekozen
voogd, heeft verkocht aan Gerrit Cornelisz. van Pijnacker, een woning als huis, bijhuis, bargen en
geboomte met 14 morgen 2½ hond eigen land, als 10 morgen 1 hond patrimoniaal en 4 morgen 1½
hond geestelijk, alles in Kethel-noord gelegen, belend zoals omschreven in de koopbrieven daarvan
zijnde. Belast met een losrente van f 18 per jaar, staande op het geestelijk land. Betaald met een
schuldbrief.
Nr. 105 folio 94v. d.d. 26-02-1608.
Gerrit Cornelisz. van Pijnacker is schuldig aan Dieuwertgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Crijnen
wonende Kethel-noord, de somme van f 5.400 carolus van 40 gr., spruitende uit de koop van de
woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met 14 morgen 2½ eigen land, namelijk 10
morgen 1 hond patrimoniaal land en 4 morgen 1½ hond geestelijk land, gelegen in Kethel-noord. Te
betalen met f 3.000 contant en de rest op termijnen van f 150. Nog zal hij betalen ieder jaar een
achtendeeltje boter, 4 kazen en een ton appels van eigen gewas. Hij verbindt hieraan de voorn.
woning an landen.
Kanttekening: Adriaen Dircxz. Jongste vanwege Gerrit Cornelisz. te Pijnacker, welke produceerde de
originele kustingbrief die was voldaan en gecasseerd. Actum 07-11-1625.
Nr. 106 folio 95v. d.d. 07-03-1608.
Goossen Sijmonsz. olieslager wonende Schiedam heeft verkocht aan Lenert Pietersz. Ruijchrock
wonende Schiedam, 3 morgen land in de Nieuwlandse polder. De comparant aangekomen in koop.
Prijs f 1.100 contant geld.
Nr. 107 folio 95v. d.d. 14-03-1608.
Maertgen Arijensdr. weduwe Joris Pietersz. bakker wonende Schiedam geassisteerd met Jan Jorisz.
haar zoon en gekozen voogd, heeft verkocht aan Diert Pietersz. wonende Schiedam, 2 morgen land in
de Oostabtspolder, te weten ½ morgen eigen land, zijnde de werf waar de woning van de voorn. Joris
Pietersz. ouders op staat en waar nu Maertgen Sebastiaensdr. op wonende is, haar leven lang, zijnde
het meeste boomgaard. En 1½ morgen land daar achter gelegen in een kamp van 2 morgen gemeen
met de Heilige Geest van Kethel, zijnde ½ morgen waarvan de koper de huur zal volgen, zoals de
verkoopster het ingehuurd heeft. Belend volgens de oude brieven daarvan zijnde. Vrij en niet belast.
Betaald met een obligatie van f 800, te betalen met f 100 gereed en de rest op termijnen van f 50.
Nr. 108 folio 96v. d.d. 15-03-1608.
Bruijn Adriaensz. kuiper oud burgemeester van Schiedam heeft verkocht aan Crijn Pietersz. wonende
Schiedam, 4 morgen eigen land in de Nieuwlandse polder, belend ten N: de erfgenamen van Jan
Jansz. in de Boot te Delft, ten Z: Jan Heijndricxz. gorter te Schiedam, strekkende van het ’sGravenlandse toepad west op tot over de Oudendijk in de Westabtspolder. Vrij en niet belast. Prijs f
1.000 contant geld.
Nr. 109 folio 97 d.d. 15-03-1608.

Bruijn Ariensz. kuiper oud burgemeester van Schiedam heeft verkocht aan Lenert Pietersz. Ruijchrock
wonende Schiedam, 6 morgen 3 hond land in de Nieuwlandse polder, namelijk 4 morgen gekocht van
Claes Dammisz., belend ten O: Magdalena van Abbenbroeck, ten Z: de Hoge Maasdijk, ten W: Claes
Dammisz. voorn. en ten N: de Heilige Geest van Schiedam. Nog 2 morgen land gekomen van Mr.
Carel Lambrechtsz. van Heijnsberch, belend ten ZW: de erfgenamen van de heer van Cabau en ten
N: de erfgenamen van Jan de Huijter, strekkende van het land van Magdalena van Abbenbrouck west
op over de Spieringhoekse laan. Nog 3 hond of ½ morgen gemeen in een kamp van 10 hond met de
Heilige Geest te Schiedam, belend ten Z: de voorn. 4 morgen, ten N: Jan Boocket te Dordrecht c.s.,
ten O: de voorn. 2 morgen en ten W: Pieter Claesz. Pesser. Belast met een losrente van f 81-05-00
per jaar gevestigd op de 4 morgen tbv. Claes Dammisz. Prijs f 1.500 contant geld.
Nr. 110 folio 97v. d.d. 17-03-1608.
Pieter Arijensz. snijder nomine uxoris oom en voogd van de 2 weeskinderen van wijlen Meijnert
Cornelisz. waar moeder van is Maertgen Jansdr. tegenwoordig gehuwd met Claes Gerritsz. wonende
op de Harg, heeft overlegd alle onkosten door Claes Gerritsz. voorgeschoten bij het beslechten van
de kwestie van een ½ morgen land de Heilige Geest toekomende, gemeen in 4 morgen door Meijnert
Cornelisz. in het geheel verkocht, zonder de Heilige Geest daarin te kennen. Er is een accoord
gesloten in dato 26-10-1605. De onkosten belopen f 21 welke Claes Gerritsz. heeft voorgeschoten en
welke hij op het vaderlijk bewijs van de weeskinderen mag korten.
Nr. 111 folio 98 d.d. 19-03-1608.
Diert Pietersz. wonende Schiedam heeft verkocht aan Joris Corsz. Post landman wonende
Oostabtspolder, een werf of erf groot ½ morgen met daarop een getimmerte, toebehorende Maritgen
Sebastiaensdr., welke daarop mag blijven wonen. Nog 1½ morgen land daar achter gelegen in een
kamp van 2 morgen, gemeen met de Heilige Geest van Kethel welke de koper zal gebruiken zoals hij
verkoper het tot nog toe gebruikt heeft. Gelegen in de Oostabtspolder, strekkende in het geheel uit de
polderwatering noordoostwaarts tot Willem Heijndricxz. gorters land, belend ten N: de voorn. Willem
Heijndricxz. en ten Z: Gerrit Jansz. (Witcous). Speciale voorwaarde is dat Maertgen Ariensdr. weduwe
Joris Pietersz. bakker van de boomgaard vrij zal hebben de vallende vruchten, zoveel zij wil. Betaald
met een schuldbrief.
Nr. 112 folio 98v. d.d. 19-03-1608.
Joris Corsz. Post landman wonende Oostabtspolder is schuldig aan Diert Pietersz. wonende
Schiedam, de somme van f 1.200 van 40 gr., spruitende van de koop van ½ morgen erf met daarop
een getimmerte, toebehorende Maertgen Bastiaensdr. die daar haar leven lang mag blijven wonen.
Nog 1½ morgen land daar achter gelegen in een kamp van 2 morgen gemeen met de Heilige Geest
van Kethel. Te betalen met f 200 contant en de rest op f 100 per jaar.
Nr. 113 folio 99 d.d. 28-03-1608.
Jacob Jansz. Mont beenhakker te Rotterdam voor de ene helft en Maritgen Willemsdr. weduwe Pieter
Pietersz. kuiper als erfgenaam van Maertgen Dircxdr. haar moeder geassisteerd met Arijen Pietersz.
landman haar gekozen voogd voor de andere helft, hebben verkocht aan Dirck Claesz. Pansser
wonende Schiedam, een kamp land tegenover de kerk van Overschie aan de oostzijde van de woning
van Dirck Claesz. voorn, strekkende van dezelve woning oostwaarts tot het land en kooltuin
toekomende de erfgenamen van Pieter Pietersz. te Delft, belend ten N: de voorn. Dirck Claesz. en ten
Z: de Schiekade. Zo klein en groot als Jacob Jansz. het gekocht had en Maritgen Willemsdr. het van
haar moeder geërfd had, gelegen voor 1 morgen. Vrij en niet belast. Prijs f 800 contant geld.
Nr. 114 folio 100 d.d. 28-03-1608.
Joris Lenertsz. van Alphen wonende buiten de stad Schiedam gestelde voogd over het weeskind van
wijlen Pouwels Jansz. aldaar overleden, genaamd Jan Pouwelsz. waar moeder van is Doritie
Lenertsdr. zijn comparants zuster. Hij verbindt tbv. het voogdijschap, zijn woning met schuur, barg,
boomgaard en geboomte groot 4 hond, buiten de Kethelpoort van Schiedam, belend ten N: de
Damlaan en ten Z: enige tuinen en erven, toebehorende verscheidene personen te Schiedam,
strekkende uit de Stadsvest tot land van de Heilige Geest of Weeshuis van Schiedam.
Nr. 115 folio 100 d.d. 08-04-1608.
Maerten Cornelisz. metselaar onze buurman heeft verkocht aan Dieuwertgen Cornelisdr. weduwe
Cornelis Crijnen, een erf met een keuken daarop staande in het dorp Kethel, strekkende voor van ’sherenweg tot achter aan de Kerkgracht. Belend ten O: de voorn. Maerten Cornelisz. zelf met huis en
erf, ten W: Cornelis Jansz. predikant met huis en erf, ten Z: ’s-herenweg en ten N: de Kerkgracht en
het kerkhof. Belast met 1 st. per jaar, te ontvangen door Aelbrecht Joostensz. Speciale voorwaarde
over de muur van Maerten Cornelisz., over de goot, over de heining en over de schoorsteen. De
verkoper verbindt hieraan zijn huizing waarin hij woont, zo het van het verkochte is afgescheiden ten
tijde van de oude kustingbrief die Arijen Claesz. op het geheel sprekende heeft, als mede de
rentebrief van Weijntgen Melisdr.

Nr. 116 folio 101 d.d. 03-04-1608.
Dieuwertgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Crijnen geassisteerd met Joris Jansz. Brouck haar gekozen
voogd, is schuldig aan Maerten Cornelisz. metselaar de somme van f 400 van 40 gr. het stuk,
spruitende uit de koop van een stuk erf en keuken in het dorp Kethel, strekkende voor van ’sherenweg tot achter aan de Kerkgracht, belend ten O: de verkoper met huis en erf, ten W: Cornelis
Jansz. predikant met huis en erf, ten Z: ’s-herenweg en ten N: de Kerkgracht en het kerkhof. Te
betalen met f 150 contant aan Weijntgen Melisdr. te Rotterdam en op termijnen van f 24 per jaar aan
Arijen Claesz. te Naaldwijk als houder van de oude kustingbrief. Het overschot zal betaald moeten
worden aan de verkoper.
Nr. 117 folio 101v. d.d. 08-05-1608.
Sijmon Melchiorsz. Veris wonende Schiedam heeft verkocht aan Baerthout Barentsz. Veris een tuin of
boomgaard, zijnde de helft van ⅛ part in 1 morgen land in de Nieuwlandse polder, door de comparant
met Wijnant Gillisz. kaaskoper als eigenaar van de wederhelft, gekocht van Mathijs van Muijlwijck
burgemeester. Prijs f 300, te betalen met f 100 contant en de rest met een rentebrief.
Nr. 118 folio 102 d.d. 08-05-1608.
Barthout Barentsz. Veris wonende Schiedam heeft verkocht aan Sijmon Melchiorsz. Veris een
losrente van f 12-10-00. Hij verbindt hieraan een tuin of boomgaardje, zijnde de helft van ⅛ part van 1
morgen land in de Nieuwlandse polder waarvan de andere helft toekomt Wijnant Gillisz. kaaskoper en
afkomstig is van Mathijs Muijlwijck burgemeester van Schiedam.
Nr. 119 folio 103 d.d. 21-06-1608.
Pieter Arijensz. van Bergen ambachtbewaarder van Kethel is schuldig aan Leentgen Arijensdr.
weeskind van zaliger Neeltgen Bastiaensdr. waar vader van is Arijen Pietersz. tegenwoordig wonende
te Heenvliet, de somme van f 517-10-00 carolus als restant van een kustingbrief door de comparant
verleden tbv. Dirck Jansz. in Kethel-noord zaliger, uit zake van de koop van de woning waarop de
comparant woont. Het weeskind is bij sententie van preferentie van de boedel van Dirck Jansz.
geprefereerd. Hij belooft te betalen met f 32-05-14 per jaar en verbindt hieraan de helft van de voorn.
woning met schuur, bargen en geboomte en de helft van 5½ morgen land in Kethel-noord aan de
Delfweg.
Nr. 120 folio 103v. d.d. 02-07-1608.
Sijtgen Riddersdr. weduwe Jacob Fredericxz. Noorlander heeft verkocht aan Pieter Pietersz. jonge
Slooff, een woning als huis, schuur, barg en geboomte in het dorp Kethel op het land van Cornelis
Duijst van Santen c.s., waarvan omtrent 25 morgen bruikwaar toebehorende verschillende eigenaren,
welke de koper in huur zal overnemen, zoals de verkoopster dit zelf heeft gebruikt. Ridder Heijndricxz.
en Cornelis Riddersz. verbinden zich als borgen. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 121 folio 104 d.d. 02-07-1608.
Pieter Pietersz. jonge Slooff is schuldig aan Sijtgen Riddersdr. weduwe Jacob Fredericxz. Noorlander,
de somme van f 1.400 carolus van 40 gr., spruitende uit zake van de koop van een woning als huis,
schuur, barg en geboomte, staande in het dorp Kethel, met daarbij 25 morgen bruikwaar
toebehorende verscheidene eigenaren en welke de koper in huur is overnemende. Te betalen met f
700 contant en de rest op termijnen van f 50 per jaar. Ter meerdere zekerheid hebben Pieter Jansz.
Slooff en Jan Jacobsz. Noorlander zich tot borgen geconstitueerd.
Nr. 122 folio 104v. d.d. 02-07-1608.
Lenert Pietersz. Verheijde wonende bij de Quakelbrug heeft verkocht aan Jan Dircxz. molenaar
wonende in Kethel, 8 hond land op zichzelf gelegen, belend ten N: de Kerklaan, ten Z: de Poldervaart,
ten O: de scheidingssloot tussen de elstuin van Lenert Pietersz. en dit land, strekkende achter tot in
de vaart en ten W: het kleine Kerklaantje, strekkende van de grote Kerklaan tot aan de vaarkade. Vrij
en niet belast. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 123 folio 105 d.d. 02-07-1608.
Jan Dircxz. molenaar wonende Kethel is schuldig aan Lenert Pietersz. mede wonende Kethel, de
somme van f 500 carolus, spruitende uit de koop van 8 hond land in de Hargpolder op zichzelf
gelegen, belend ten N: de Kerklaan, ten Z: de Poldervaart, ten O: de scheidingssloot tussen de elstuin
van Lenert Pietersz. en het verkochte land, strekkende tot in de vaart en ten W: het kleine Kerklaantje,
strekkende van de grote Kerklaan tot aan de vaarkade. Te betalen met f 200 contant en de rest op
termijnen van f 50 per jaar.
Nr. 124 folio 105v. d.d. 25-06-1607.
Willem Nieupoort secretaris Kethel en Dammis Jansz. waard als curator van de boedel van wijlen
Dirck Jansz. en Annitgen Claesdr. zijn nagelaten weduwe en dezelve weduwe en weeskinderen van
Dirck Jansz. of hun voogden, hebben op 01-09-1606 tbv. de crediteuren van de boedel verkocht aan
Arijen Dircxz. de jonge, zoon van de voorn. Dirck Jansz., de woning als huis, schuur, bargen en
geboomte in Kethel-noord aan de Groeneweg. Zo vrij als Dirck Jansz. en Annitgen Claesdr. het

bezeten en gekocht hadden, mitsgaders de kavelcedulle tussen Adriaen Jansz. Verwerff en Jacob
Harcxz., als ook tussen dezelve Jacob Harcxz. en Dirck Jansz. van het gebruik van hun werven en
landen, gemaakt in dato 21-11-1583 en de andere in dato 13-06-1600 en 31-03-1601, bij de koop
overgeleverd en waarna de koper zich heeft te reguleren. Mitsgaders 13 morgen 3 hond eigen land
waar de woning opstaat, gekomen van het convent van St. Aachten te Delft, gelegen in Kethel-noord
in 5 strekweren, groot 30 morgen en belend in het geheel ten O: de Groeneweg en ’s-herenweg, ten
W: de Slimme watering, ten Z: de Heilige Geest van Kethel en Joris Jansz. Brouck en ten N: een
kamp land genaamd Huijgenhoff. Door Dirck Jansz. gekocht van de Saten van Holland op 11-011600, de opdrachtbrief van Kethel in dato 03-03-1600. Nog de helft van 9 hond land, gekomen van de
pastorie van Kethel, door Dirck Jansz. en Jacob Harcxz. in het geheel gekocht van de Staten van
Holland, gelegen in Kethel-noord, gemeen met de Heilige Geest en het St. Aachten convent te Delft,
nu deze boedel, mitsgaders de erfgenamen van Jan de Huijter en de Heilige Geest met de kerk van
Kethel, volgens de koopbrief in dato 20-02-1595 en de opdrachtbrief van Kethel in dato 24-04-1595.
De koper zal nog volgen de bruikwaar bij de woning behorende van 4 morgen, toebehorende de heer
van Rhoon en nog de helft van 2 hond land, toekomende de Heilige Geest van Kethel. De koper dient
tot zijn last te nemen een losrente van f 68 per jaar, te ontvangen door de rentmeester Hendrick
Maertensz. Storm te Delft, mitsgaders nog de helft van een losrente van f 12 per jaar, te ontvangen
door Cornelis van Coolwijck ontvanger van de pastorie goederen te Delft. Arijen Dircxz. als koper
heeft beloofd boven de 2 jaarlijkse losrenten, te betalen f 2.300 van 40 gr., te betalen met f 900
contant en de rest op f 100 per jaar. Hierboven zal de koper genieten van Jacob Harcxz. de jaarlijkse
huur van 1 morgen in het middelste weer, welke Jacob Harcxz. gebruikt, van de dwarssloot west op
de bruikwaar die Jacob Harcxz. gebruikt van de Heilige Geest van Delft. Hierop is 2 jaar huur nog niet
betaald. De woning en landen worden verkocht bij willig decreet.
Nr. 125 folio 108 d.d. 25-06-1607.
Arijen Dircxz. de jonge wonende Kethel-noord is schuldig aan Willem Nieupoort secretaris van Kethel
en Dammis Jansz. waard als curator van de boedel van wijlen Dirck Jansz. en Annitgen Claesdr. zijn
nagelaten weduwe t.p.v. de crediteuren van dezelfde boedel, de somme van f 2.300 van 40 gr. het
stuk, spruitende van de koop van de woning van Dirck Jansz. en Annitgen Claesdr., als huis, schuur,
bargen en geboomte in Kethel-noord aan de Groeneweg, mitsgaders 13 morgen 3 hond eigen land
waar de woning opstaat. Te betalen met f 900 contant en de rest op termijnen van f 100 per jaar. Hij
verbindt hieraan het voorn. gekochte. Ter meerdere zekerheid hebben Pieter Willemsz. Plaet en Pieter
Arijensz. van Bergen zich borgen geconstitueerd.
Kanttekening: in het jaar 1608 is de kusting van £ 1.065-19-13 t.b.v. de crediteuren verkocht.
Nr. 126 folio 108v. d.d. (niet gedateerd).
Jonkheer Philps van Gindertalen met procuratie van jonkheer Anthonij d’Ailleij heer van Oostkercke
etc., gehuwd geweest met wijlen jonkvrouw Margriete du Courteville, als tochtenaar van jonkheer
Jacques d’Ailleij zijn zoon, mede ook uit naam van jonkheer Anthonis d’Ailleij zijn broeder als
proprietarissen volgens brieven van procuratie verleden voor Mathijs van der Spickt notaris te Brussel
in dato 30-10-1607, heeft verkocht aan Jonathan van Luchtenburch een losrentebrief van £ 6 gr.
Vlaams per jaar, in dato 31-12-1523.
Nr. 127 folio 109 d.d. 20-06-1608.
Jonkheer Phillips van Gindertalen met procuratie van jonkheer Anthonij d’Aillij heer van Oostkercke
etc. gehuwd geweest met wijlen jonkvrouw Margriete du Courteville als tochtenaar en nog van
jonkheer Jacques d’Aillij zijn zoon uit naam van zichzelf als ook uit naam van jonkheer Anthonis d’Allij
zijn broeder als proprietarissen, de procuratie verleden voor Mathijs van Spickt notaris te Brussel op
30-10-1607, heeft verkocht aan Jonathan van Luchtenburch een losrente van f 36 per jaar in dato 3112-1530.
Nr. 128 folio 109v. d.d. 20-06-1608.
Jonkheer Philps van Gindertalen met procuratie van jonkheer Anthonij d’Aillij heer van Oostkercke
etc., gehuwd geweest met jonkvrouw Margriete du Courtville als tochtenaar en van jonkheer Jacques
d’Aillij zijn zoon voor zichzelf en uit naam van jonkheer Anthonis d’Aillij zijn broeder als proprietarissen,
de procuratie verleden op 30-10-1607 voor Mathijs van Spict notaris te Brussel, heeft verkocht aan
Jonathan van Luchtenburch een losrente van f 11-10-00 per jaar in dato 06-05-1524.
Nr. 129 folio 110v. d.d. 22-09-1611.
Meester Gerrit Luijten Heijnricxz. heeft een rente van f 56-05-00 per jaar met de hoofdsom van f 900
welke hij schuldig is aan Jan Dircxz. van Coolen, verzekert op zijn huis, tuin en boomgaard in de
Nieuwlandse polder groot 2½ morgen, belend ten Z: de Heilige Geest van Schiedam, ten W: Jacob
Pietersz. van Cleeff, ten N: Claes Dam Landman en ten O: de stadsvest van Schiedam.
Nr. 130 folio 111v. d.d. 21-11-1608.

Lijsbeth Arijensdr. weduwe Jacob Cornelisz. van der Burch wonende Schiedam geassisteerd met
Willem Nieupoort secretaris van Kethel haar gekozen voogd, heeft op 07-11-1608 ter weeskamer van
Schiedam geregistreerd, haar 4 kinderen verwekt bij de voorn. Jacob Cornelisz., genaamd Aeffgen,
Maertgen, Lijsbeth en Cornelis Jacobsz. Zij heeft aan dezelfde kinderen beloofd een somme van f 400
carolus, ieder f 100, te betalen bij mondige dag en hun te onderhouden en alimenteren. Dit verzekert
zij op 3 morgen eigen land in de Nieuwlandse polder, strekkende met een uiterdijk over de
Spieringhoekse laan, belend ten W: dezelve laan, ten O: Pouwels van Alcmade, ten Z: Lenert
Pietersz. Ruijchrock en ten N: het weeshuis van ’s-Gravenhage.
Nr. 131 folio 112 d.d. 17-12-1608.
Dammis Jansz. waard wonende Kethel heeft verkocht aan Cornelis Willemsz. zijn schoonzoon
wonende dorp Kethel, 3 morgen in Kethel-noord, belend ten Z: de Kerklaan, ten N: Lenert Pietersz. en
de pastorie van Kethel, ten W: de werf van Dammis Jansz. en ten O: de Slimme watering. Gekomen
van het St. Barbaren convent te Delft en met alle servituiten als Jacob Jansz. Mont hetzelve van de
Staten van Holland gekocht had en overgedragen heeft voor 3 morgen. Belast met een rente van f 14
per jaar tbv. de Staten van Holland welke de koper tot zijn last neemt. De koper zal hebben een vrij
overpad om op zijn land te komen. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 132 folio 113 d.d. 17-12-1608.
Cornelis Willemsz. wonende Kethel is schuldig aan Dammis Jansz. waard wonende Kethel zijn
schoonvader, de somme van f 900 van 40 gr. Vlaams, spruitende uit de koop van 3 morgen land in
Kethel, belend ten Z: de Kerklaan, ten N: Lenert Pietersz. en de pastorie van Kethel, ten W: de werf
van Dammis Jansz. voorn. en ten O: de Slimme watering, mitsgaders nog de toegift van 5 morgen 5
hond bruikwaar in Kethel. Te betalen met f 400 contant en de rest op termijnen van f 50 per jaar.
Nr. 133 folio 113v. d.d. 18-03-1609.
Bonefaes Pietersz. wonende Oostabtspolder heeft overgedragen aan Willem Heijnricxz. gorter
wonende Oostabtspolder, een woning als huis, schuur, barg en geboomte in de Oostabtspolder met 6
morgen eigen land en de bruikwaar van 9 morgen, namelijk 3 morgen toekomende het Kruisbroeders
convent te Schiedam, gemeen met de voorsz. 6 morgen eigen land in de Oostabtspolder in een zate
van 30½ morgen, strekkende uit de Delfse Schie west op over de Polderweg in de Westabtspolder en
voorts in de Poldervaart, belend zoals omschreven in de oude opdrachtbrief waar Bonefaes Pietersz.
de woning en landen gekocht heeft in dato 11-06-1597. De 6 morgen bruikwaar is gelegen in de
Oostabtspolder toekomende de abdij van Rijnsburg. Belast de eigen landen met de helft van f 60 per
jaar, toekomende het Gemene Land van Holland. Nog 2 renten, elk van f 6 per jaar, te ontvangen door
Jan Dircxz. van Coolen te Schiedam en Pieter Jansz. Hogenhouck alias Ossenhooft. Prijs f 2.700 en
een schuldbrief of obligatie van f 300, te betalen met f 100 per jaar.
Nr. 134 folio 114v. d.d. 18-03-1609.
Willem Heijnricxz. gorter heeft opgedragen aan Joost Vranckensz. wonende op de Schie bij de
Poldervaart, zijn comparants aandeel in 12 morgen 85 roeden land, nevens Joost Vrancken van Gerrit
Jansz. Delft gekocht, zijnde 4 morgen 515 roeden land en waarvan Joost Vrancken de rest heeft.
Gelegen in de Oostabtspolder, belend zoals weergegeven in de opdrachtbrief van 14-05-1603. Prijs f
640-04-00 die het verkochte land dragen moet in een rente van f 100 per jaar, welke de Staten van
Holland op de gehele 12 morgen 85 roeden sprekende heeft en welke de koper nu in het geheel tot
zijn last neemt. En nog f 877-14-07, contant geld.
Nr. 135 folio 115v. d.d. 18-03-1609.
Jan Pietersz. van Essen wonende Kethel-noord heeft verkocht aan Cornelis Jorisz. een woning als
huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte en erf waarop dit opstaat in Kethel-noord aan de Groeneweg,
met 5 morgen eigen land gekomen van St. Aachten convent te Delft, belend ten O: Jan Pietersz., te
W: de Harreweg, ten N: en Z: (niets ingevuld). De koper zal nog volgen de bruikwaar van 5 morgen 5
hond land in Kethel-noord. Belast met een rente van f 30 per jaar, toekomende Cornelis Jorisz. voorn..
Betaald met een schuldbrief.
Kanttekening: Cornelis Jorisz. Broock heeft de originele kustingbrief aangeboden als zijnde afgelost.
Actum 08-06-1640.
Nr. 136 folio 116v. d.d. 18-03-1609.
Cornelis Jorisz. is schuldig aan Jan Pietersz. van Essen de somme van f 1.030 van 40 gr. Vlaams,
spruitende uit de koop van een woning als huis, schuur, barg en geboomte in Kethel-noord aan de
Groeneweg met 5 morgen eigen land, gekomen van het St. Aachten convent te Delft, belend ten O:
Jan Pietersz., ten W: de Harreweg en ten N: en O: (niets ingevuld). De koper zal nog volgen de
bruikwaar van 5 morgen 5 hond land in Kethel-noord. Te betalen met f 300 contant en de rest op
termijnen van f 50 per jaar. Hij verbindt hieraan het voorn. gekochte.
Nr. 137 folio 117 d.d. 24-03-1609.

Sijmon Arijensz. van Groenewegen brouwer in het Dubbele Cruijs te Delft heeft opgedragen aan Allert
Jansz. schoenmaker wonende dorp Kethel, een huis en erf in het voorn. dorp, belend ten O: de gang
en huizing van Cornelis Jansz. predikant en ten W: de huizing van Aelbrecht Joostensz. kleermaker.
Met alle vrijdommen en servituiten zoals de comparant het heeft gekocht van Willem Nijeupoort de
jonge als curator van de desolaten boedel van wijlen Cornelis Jansz., in leven bode van Kethel en met
willig decreet opgedragen in dato 02-10-1604. Prijs f 175, contant geld en een rentebrief van f 400.
Nr. 138 folio 117v. d.d. 18-03-1609.
Allert Jansz. schoenmaker wonende dorp Kethel is schuldig aan Sijmon Adriaensz. van Groenewegen
brouwer in de Dubbele Cruijs te Delft, een losrente van f 25 van 40 gr. Vlaams per jaar. Hij verzekert
dit op zijn huis en erf in het dorp Kethel waaruit de schuld is spruitende, belend ten O: de gang en
huizing van Cornelis Jansz. predikant en ten W: de huizing van Aelbrecht Joosten.
Nr. 139 folio 118v. d.d. 18-03-1609.
Liedewij Jansdr. weduwe Pieter Pietersz. anders genaamd de Goe Pieter wonende ’s-Gravenhage,
geassisteerd met Dammis Jansz. schout van Spaland haar gekozen voogd, heeft verkocht aan
Cornelis Maertensz. een huis en geboomte, mitsgaders nog een tuin of uiterdijk daar achter, staande
aan de achterweg, belend ten W: de Harreweg en ten N: de Vlaardingerweg. Het huis met de bomen
is vrij en niet belast, het erf en tuin is belast met erfpacht van een speenlam of 30 st., te betalen aan
Pieter Claesz. Pesser wonende Schiedam. Verder met de vrijdommen en servituiten zoals Pieter
Arijensz. Sier de tuin en erf gekocht had van Pieter Claesz. Pesser. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 140 folio 119 d.d. 13-05-1609.
Cornelis Maertensz. is schuldig aan Liedewij Jansdr. weduwe Pieter Pietersz. anders genaamd de
Goe Pieter wonende ’s-Gravenhage, de somme van f 450 carolus van 40 gr. Vlaams, spruitende uit de
koop van een huis, erf en geboomte, mitsgaders nog een tuin of uiterdijk daar achter, staande en
gelegen aan de Harreweg, belend ten W: de Harreweg en ten N: de Vlaardingwoudseweg. Het huis
en bomen voor vrij eigen en de tuin voor erfpacht. Te betalen met f 150 contant en de rest op
termijnen van f 36 per jaar.
Nr. 141 folio 119v. d.d. 18-03-1609.
Maerten Cornelisz. metselaar heeft verkocht aan Grietgen Pietersdr. weduwe Jan Jansz. een huis en
erf in het dorp Kethel, belend ten O: het Kerkepad en ten W: Dieuwertgen Cornelisdr. weduwe
Cornelis Crijnen, strekkende voor uit ’s-herenweg tot achter aan de kerkgracht. Belast met 1 st. per
jaar. Weijntgen Melisdr. te Rotterdam heeft een rentebrief op het huis sprekende welke Maerten
Cornelisz. belooft af te lossen voor Allerheiligen toekomende. Grietgen Pietersdr. zal tot haar last
nemen het onderhoud van de weg voor de huizing. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 142 folio 120v. d.d. 10-03-1609.
Gerard Muijs secretaris van Schiedam curator van de desolaten boedel van wijlen Sebastiaen
Jacobsz., heeft verkocht aan Sijmon Melchiorsz. Veris raad en schepen van Schiedam, een tuin of
boomgaard buiten de Vlaardinger poort van Schiedam in de Nieuwlandse polder. Zijnde ⅛ part in 1
morgen land, belend ten N: Joris Lenertsz. van Alphen, ten O: Arent Bruijnsz. van der Dusse, ten Z:
de laan van dezelfde van der Dusse en ten W: de tuin van wijlen Jasper Pietersz. Wallendall. Met de
vrijdommen en servituiten zoals Sebastiaen Jacobsz. het van Arent Bruijnsz. van der Dusse heeft
gekocht in dato 08-04-1596. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 143 folio 121 d.d. 10-03-1609.
Sijmon Melchiorsz. raad en schepen van Schiedam is schuldig aan Gerard Muijs secretaris van
Schiedam als curator van de boedel van wijlen Sebastiaen Jacobsz. t.p.v. de gemene cediteuren, de
somme van f 250 van 40 gr. Vlaams, spruitende ter zake van de koop van een tuin of boomgaard
buiten de Vlaardinger poort van Schiedam. Zijnde ⅛ part van 1 morgen, belend ten N: Joris Lenertsz.
van Alphen, ten Z: Arent Bruijnsz. van der Dusse, ten Z: de laan van dezelfde van der Dusse en ten
W: de tuin van wijlen Jasper Pietersz. Wallendall. Te betalen met f 100 contant en de rest op termijnen
van f 50. Hij verbindt hieraan de voorn. gekochte tuin en ter meerdere waarborg heeft Baerthout
Barentsz. Veris zich borg geconstitueerd.
Nr. 144 folio 122 d.d. 10-03-1609.
Sijmon Melchiorsz. Veris raad en schepen van Schiedam heeft verkocht aan Jacob Heijnricxz.
Bolleman wonende Schiedam, een tuin of boomgaard buiten de Vlaardinger poort van Schiedam in de
Nieuwlandse polder, zijnde ⅛ part in 1 morgen land, belend ten N: Joris Lenertsz. van Alphen, ten O:
Arent Bruijnsz. van der Dusse, ten Z: de laan van dezelfde van der Dusse en ten W: de tuin van wijlen
Jasper Pietersz. van Wallendall. Met alle vrijdommen en servituiten als Sijmon Veris het gekocht had
van Gerrit Muijs secretaris van Schiedam als curator van de desolaten boedel van wijlen Sebastiaen
Jacobsz. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 145 folio 122v. d.d. 10-03-1609.

Jacob Heijnricxz. Bolleman wonende Schiedam is schuldig aan Sijmon Veris raad en schepen van
Schiedam, de somme van f 372 van 40 gr. Vlaams, spruitende uit zake van de koop van een tuin of
boomgaard buiten de Vlaardingse poort van Schiedam, zijnde ⅛ part in 1 morgen. Belend ten N: Joris
Lenertsz. van Alphen, ten O: Arent Bruijnsz. van der Dusse, ten Z: de laan van dezelfde van der
Dusse en ten W: de tuin van zaliger Jasper Pietersz. van Wallendall. Te betalen met f 100 contant en
de rest op termijnen van f 50 per jaar.
Nr. 146 folio 123 d.d. 10-04-1609.
Arijen Jorisz. Jongste wonende Kethel is schuldig aan Joris Maertensz. Knapper wonende Schiedam,
de somme van f 1.200 carolus van 40 gr. Vlaams, spruitende van de koop van 6 morgen 143 roeden
land in de Oostabtspolder. Belend ten O: Michiel Willemsz. te Delft, ten Z: W; en N: Gerrit Jansz. Delff.
Te betalen met f 600 contant en de rest op termijnen van f 200 per jaar.
Nr. 147 folio 123v. d.d. 10-04-1609.
Joris Maertensz. Knapper burger van Schiedam heeft verkocht aan Arijen Jorisz. Jongste wonende
Kethel, 6 morgen 143 roeden land in de Oostabtspolder, met de vrijdommen en servituiten zoals
Wigger Jacobsz. het van de Staten van Holland gekocht heeft. Belast met een rente van f 50 per jaar,
te ontvangen door de rentmeester van de abdij van Egmond, welke de koper tot zijn last neemt.
Betaald met een schuldbrief.
Nr. 148 folio 124 d.d. 26-03-1609.
Jan Arijensz. burger van Schiedam gehuwd met Lijsbeth Arijensdr. weduwe Jacob Cornelisz. van der
Burch, is schuldig aan Jan Dircxz. van Coelen wonende Schiedam, een losrente van f 6-05-00 per
jaar. Hij verzekert dit op 3 morgen land in de Nieuwlandse polder, belend ten W: de laan van
Spieringshoek, ten O: Pouwels van Alcmade, ten Z: Lenert Pietersz. Ruijchrock en ten N: het
weeshuis van ’s-Gravenhage. Niet anders belast dan met het vaderlijk bewijs van zijn huisvrouws
kinderen.
Kanttekening: Gecasseerd op 12-06-1615.
Nr. 149 folio 125 d.d. 13-10-1609.
Trijntgen Cornelis weduwe Jorijs Arijensz. geassisteerd met Cornelis Cornelisz. haar gekozen voogd,
voor de helft en Arijen Claesz. wonende Papsou gehuwd met Maertgen Jorisdr. en erfgenaam van de
voorn. Joris Ariensz. voor ¼ part, hebben verkocht aan Cornelis Jorisz. wonende Kethel, zoon en
mede erfgenaam van dezelve Joris Arijensz.en mede erfgenaam van dezelve Joris Arijensz., een
woning als huis, bijhuis, schuur, bargen, geboomte en plantage in Kethel-noord aan de Poldervaart,
mitsgaders de navolgende percelen land waarvan Cornelis Jorisz. het resterende ¼ part zelf
toebehoord, te weten 8 morgen leenland waarop het huis, bargen en geboomte staat, belend ten Z:
Trijntgen Cornelisdr. c.s., ten N: Trijntgen Cornelisdr. voorn. en de weduwe van Pieter Reijersz., ten
W: de Slimme watering en ten O: de Poldervaart. Te leen gehouden van de Grafelijkheid van Holland.
Nog 2 morgen leenland, te leen gehouden van de graaf van Arenberge, te verheffen aan het huis van
Honshol, belend ten N: de heer van Mathenes, ten Z: Theentgen Pietersdr., ten O: Cornelis Pietersz.
Groeneweg en ten W: de Harreweg. Nog ½ morgen land gekomen van de pastorie van Kethel,
gemeen gelegen met het voorsz. leenland in de voorsz. belendingen. Nog 3 morgen 5 hond land
gekomen van het convent van St. Aachten te Delft, belend ten O: Thoentgen Pieters, ten W: de
Harreweg, ten Z: Mr. Jan Verm(e)er advocaat te ’s-Gravenhage en ten N: Thoentgen Pieters. Belast
met een rente van £ 17-07-12 per jaar, te ontvangen door Heijnrick Maertensz. Storm ontvanger van
geestelijke goederen over het kwartier Delft. Nog 4 hond erfhuur van de kerk van Kethel gemeen
gelegen met 5 hond van de Heilige Geest van Kethel. Belast met een erfhuur van 28 st. per jaar.
Belend ten N: Pieter Willemsz. van Bergen met bruikwaar, ten O: de oude Slimme watering, ten W: de
Poldervaart en ten Z: Gerrit Muijs. Belast met een rent e van f 6 per jaar, te ontvangen door Cornelis
Sasseboutsz. van der Dusse. Nog een rente van £ 10-10-00 en nog een rente van f 3 per jaar, te
ontvangen door Heijnrick Maertensz. Storm. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 150 folio 125v. d.d. 13-10-1609.
Cornelis Jorisz. zoon van wijlen Joris Arijensz. wonende Kethel-noord is schuldig aan Trijntgen
Cornelisdr. zijn moeder weduwe van de voorn. Joris Arijensz. voor ⅔ parten en Arijen Claesz.
wonende Papsou gehuwd met Maertgen Jorisdr. zijn zuster, voor het resterende ⅓ part, de somme
van f 4.500 van 40 gr. Vlaams, ter zake van de koop van een woning als huis, bijhuis, schuren,
bargen, geboomte en plantage in Kethel-noord aan de Poldervaart, mitsgaders de navolgende
percelen van landen, te weten: 8 morgen leenland, zijnde Grafelijk leen waarop de woning staat. Nog
2 morgen leenland, te leen gehouden van de graaf van Arenberg. Nog ½ morgen land gekomen van
de pastorie van Kethel, gemeen gelegen met het voorn. leenland. Nog 3 morgen 5 hond land
gekomen van het convent van St. Aachten te Delft en nog 4 hond erfhuur van de kerk van Kethel,
alles belend en gelegen zoals omschreven in de opdrachtbrief t.b.v. de voorn. Cornelis Jorisz.
Mitsgaders nog 2 paarden, 21 koeien, 2 vaarsen, 4 hokkelingen, het gereedschap tot de bounering

dienende, schuiten, wagens, ploegen, eggen, stoppen en mouwen. Te betalen met f 1.800 contant en
de rest op termijnen van f 187-10-00 per jaar. Hij verzekert dit op het voorn. gekochte.
Kanttekening: De paarden, beesten, inboedel en gereedschappen zijn getaxeerd op f 1.450.
Nr. 151 folio 126v. d.d. 18-11-1609.
Pieter Arijensz. van den Berch wonende Kethel-noord op de Schie zoon en mede erfgenaam van
wijlen Catharina Pietersdr., voor de ene helft en Cornelis Arijensz. wonende ambacht van De Lier voor
zichzelf, Adriaen Dircxz. wonende Kethel-noord zoon van zaliger Baertgen Arijensdr., Mourijn
Jacobsz. wonende Hellevoetsluis vader en voogd van Jacob Mourijnsz. en Neeltgen Mourijnsdr.,
mitsgaders oude Arijen Claesz. en jonge Adriaen Claesz. beiden voor hunzelf, allen kinderen van
zaliger Ceuntgen Arijensdr. Item Gillis Jansz. wonende Honselersdijk gehuwd met Machtelt
Heijmansdr., Jacob Joppen wonende Vlaardingen vader en voogd van Maertgen Jacobsdr. verwekt bij
wijlen Maertgen Heijmansdr., mitsgaders tezamen omen en voogden van de 2 weeskinderen van
zaliger Cornelis Heijmansz., kinderen van Reijmpgen Arijensdr. Allen kinderen en mede erfgenamen
van zaliger Catharina Pietersdr. voorn., ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd aangaande de separatie
van de nagelaten boedel van Catharina Pietersdr., als huis, bijhuis, schuren, bargen, geboomte, eigen
landen, paarden, koeien, hooi, haver en inboedel, in- en uitschulden.
Pieter Arijensz. voor de ene helft als eigenaar en de voorn. erfgenamen van Catharina Pietersdr. voor
de andere helft. Pieter Arijensz. zal als vrij eigen behouden de woning met 14 morgen bruikwaar van
de abdij van Rijnsburg. Mitsgaders nog 5 morgen 3 hond eigen land, genaamd het Zuijtweer. Alles
gelegen in Kethel-noord, waarvan de 5 morgen patrimoniaal of allodiaal land en de 3 hond geestelijk
land. Idem het haver, hooi en de bargen, mitsgaders paarden, koeien, hokkelingen, kalve ren,
schapen, schuiten, ploegen, eggen en gemeen huisraad en inschulden, de wol van de schapen en het
bed van de knecht met toebehoren. Hiertegen zal Pieter Arijensz. moeten dragen en betalen alle
schulden en lasten, zo gemene als particuliere van Catharina Pietersdr. Daarenboven dient hij aan de
erfgenamen in het gemeen (waaronder hijzelf ook is begrepen) uit te keren de somme van f 617-0208. De erfgenamen zullen nog volgen 4 morgen 1 hond eigen land in Papsou, gemeen met 8 morgen
2 hond, toebehorende Johan van Persijn buiten ’s-Gravenhage, dezelfde bruikwaar belast zijnde met
een losrente van £ 18 per jaar, toekomende Heijnrick Tijck te ’s-Gravenhage, mitsgaders nog met een
opstal van f 0-05-04 per jaar. De erfgenamen zullen in mindering van de voorn. f 617-02-08 ontvangen
zo veel als Pieter Arijensz. voor zijn contigent bij verkoping van de 4 morgen 1 hond en de toegift van
de bruikwaar zal competeren en daaraan te kort komen. Pieter Arijensz. zal moeten betalen tot een
godspenning t.b.v. de armen van Kethel de somme van f 6.
Nr. 152-folio 127v. d.d. 02-02-1610.
Arent Bruijnsz. van der Dusse burger van Schiedam heeft opgedragen aan de vaders van het
weeshuis van Schiedam t.b.v. hetzelve weeshuis, een losrentebrief van f 6 per jaar, sprekende t.l.v.
Jacob Pietersz. van Dijck lakenkoper wonende Schiedam.
Nr. 153 folio 128 d.d. 23-03-1610.
Jan Gerritsz. en Gerrit Gerritsz. Molen broeders voor hunzelf, Willem Fransz. gehuwd met Anna
Gerritsdr. en Lijntgen Gerritsdr. geassisteerd met haar voorn. broeders en zwager, allen kinderen en
erfgenamen van Gerrit Jansz. Molen en Pietertgen Cornelisdr., hebben verkocht aan Joris Corsz.
Post, 7 hond land in de Oostabspolder, belend ten N: Dirck Pietersz. van Essen, ten Z: Gerrit Jansz.
Delff, ten O: Joris Corsz. zelf en ten W: de polderwatering. Vrij en niet belast. Contant betaald.
Nr. 154 folio 128v. d.d. 13-03-1610.
Maertgen Claesdr. laatst weduwe van Jacob Jansz. bleker geassisteerd met Claes Thijssen haar
voorzoon en gekozen voogd ter ene zijde en Jacob Baerthoutsz. behuwd oom wonende Schiedam,
Lenert Engelsz. te Nieuwerkerk oud oom en Neeltgen Jacobsdr. bestemoeder van de 3 weeskinderen
door Jacob Jansz. nagelaten, genaamd Jannitgen Jacobsdr. oud 19 jaar, Engel Jacobsz. 17 en
Neeltgen Jacobsdr. 6 jaar, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd door tussenspreken van Pieter
Cornelisz. Verheul schout van Kethel, Vop Jacobsz., Lenert Pietersz. Ruijchrock en Dirck Anthonisz.
Starrenburch, te weten dat de voorn. Maertgen Claesdr. als vrij eigen zal behouden de gehele boedel
met in- en uitschulden. Daartegen zal zij haar weeskinderen opvoeden en alimenteren. Het jongste
kind zal zij laten leren lezen en schrijven. Dit alles tot hun mondige dag toe, te weten Engel Jacobsz.
tot zijn 20° jaar en Neeltgen tot haar 18° jaar. Daarboven zal zij aan elk uitreiken bij huwelijke staat of
mondige dag bij scheiding van hun moeder, de somme van f 400 carolus van 40 gr. Vlaams. Voorts
zullen de kinderen nog hebben de kleding van hun vader, wat verkocht zal worden. Mitsgaders zullen
zij nog ontvangen een bruidstuk bij huwelijk van f 84. Indien Engel Jacobsz. komt te huwen en hij
begeerd de nering van bleken te doen, dan dient zijn moeder aan hem in koop over te doen het halve
bleekveld, te bepalen door 4 neutrale mannen. Zij verbindt hieraan haar huis en blekerij in Kethel
buiten de Overschiese poort van Schiedam, belend ten O: Neeltgen Jansdr. weduwe Jan Cornelisz.

bleker en ten W: Joris Jacobsz. bleker c.s., strekkende voor uit de Schie tot achter aan de ’sGravelandse kade.
Nr. 155 folio 130 d.d. 05-05-1610.
Dirck Pietersz. van Essen weduwnaar Jannitgen Huijgendr. voor de ene helft en Cornelis Jansz.
versijde gehuwd met Neeltgen Jansdr., Cornelis Cornelisz. dekker gehuwd met Willempgen Jansdr.
mitsgaders de voorn. Cornelis Jansz. en Cornelis Cornelisz. op de Harg, voogden van de 4
onmondige weeskinderen van zaliger Maertgen Jansdr. waar vader van is Arijen Arijensz. jonge smid,
allen erfgenamen van de voorn. Jannitgen Huijgendr., voor de andere helft, hebben verkocht aan Joris
Jansz. wonende Oostabtspolder, een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met
boomgaard en plantage waar hetzelve opstaat, groot 4 hond land, mitsgaders nog 4 morgen 1 hond
vrij eigen land, namelijk 3 morgen 90 roeden gelegen aan de werf, belend ten W: dezelve werf en de
werf van Cornelis Jansz., ten N: Willem Heijnricxz. gorter met eigen en bruikwaar, ten O: ⅓ part van
20 hond land, door de voorn. Dirck Pietersz. gekocht van Jacob van Cleeff te Schiedam en ten Z: Joris
Corsz. Post. Nog het voorsz. ⅓ part groot 7 hond land, volgens het contract van separatie met Joris
Corsz. als eigenaar van de andere ⅔ parten, gemaakt in dato 28-03-1604, belend ten W: de voorn. 3
morgen 90 roeden, ten N: Willem Heijndricxz. gorter voorn., ten O: de kinderen van Arent Duijst en ten
Z: Joris Corsz. voorsz. Joris Jansz. zal nog volgen 19½ morgen bruikwaar, te weten 6 morgen van
dhr. Johan van Oldenbarnevelt in ’s-Gravenhage, waarvan nog 5 jaar huur te gaan zijn volgens de
huurceel, jonkheer Adriaen van Rijviere heer van Mathenesse en Opmeer 4½ morgen waarvan nog 1
jaar huur te gaan is en van Maertgen Jansdr. de Bruijn 9 morgen. Alles gelegen in de Oostabtspolder.
Item alles wat bij de woning behoord, als schuiten, hekken, horden, bomen, vorken, rieken en de mest
op de werf leggende. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 156 folio 131 d.d. 05-05-1610.
Joris Jansz. wonende Oostabtspolder is schuldig aan Dirck Pietersz. weduwnaar Jannitgen Huijgendr.
voor de helft, Cornelis Jansz. Versijde gehuwd met Neeltgen Jansdr., Cornelis Cornelisz. dekker
gehuwd met Willempgen Jansdr., mitsgaders de voorn. Cornelis Jansz. en Cornelis Cornelisz. op de
Harg als voogden van de 4 onmondige weeskinderen van zaliger Maertgen Jansdr. waar vader van is
Arijen Arijensz. jonge smid, Allen erfgenamen van de voorn. Jannitgen Huijgendr., voor de andere
helft, de somme van f 3.750 van 40 gr. Vlaams, spruitende uit de koop van een woning als huis,
bijhuis, schuur, barg en geboomte met boomgaard en plantage waar alles opstaat, groot 4 hond land.
Mitsgaders nog 4 morgen 1 hond vrij eigen, namelijk 3 morgen 93 roeden gelegen aan de werf,
belend ten W: dezelve werf en de werf van Cornelis Jansz., ten N: Willem Heijnricksz. gorter met
eigen en bruikwaar, ten O: ⅓ part van 20 hond land, door Dirck Pieters z. gekocht van Jacob van
Cleeff te Schiedam en ten Z: Joris Corsz. Post. Nog het voorn. ⅓ part groot 7 hond, volgens contract
van separatie met joris Corsz. gemaakt als eigenaar van de andere ⅔ parten in dato 28-03-1604,
belend ten W: de voorsz. 3 morgen 93 roeden, ten N: Willem Heijnricxz. gorter, ten O: de kinderen van
Arent Duijst en ten Z: Joris Corsz. voorsz. Mitsgaders nog de toegift van 19½ morgen bruikwaar,
toebehorende verschillende eigenaren, alles gelegen in de Oostabspolder. Te betalen met f 1.400
contant, waarvan de voorn. Joris Jansz. f 500 op rente zal behouden tegen de penning 16, namelijk f
300 t.b.v. Dirck Pietersz. van Essen en f 200 t.b.v. de weeskinderen van Maertgen Jansdr. voorsz.,
volgens de 2 rentebrieven op heden verleden. Voorts de rest op termijnen van f 150 per jaar.
Nr. 157 folio 132 d.d. 05-05-1610.
Aelbrecht Joostensz. kleermaker wonende dorp Kethel heeft verkocht aan Arijen Lenertsz. wonende
Kethel-noord, een losrente van f 6-05-00 per jaar. Hij verbindt hieraan zijn huis en erf in het dorp
Kethel, belend ten Z: de Harreweg en ten N: Allert Jansz. schoenmaker, strekkende van ’s-herenweg
tot achter in de sloot van het kerkhof.
Nr. 158 folio 132v. d.d. 05-05-1610.
Gerrit Jansz. de Bruijn van Berendrecht voor zichzelf en Adriaen Cornelisz. van der Mij burgemeester
van Rotterdam gehuwd geweest met Amplonia Jansdr. de Bruijn, kinderen en erfgenamen van Jan
Gerritsz. de Bruijn van Berendrecht, hebben verkocht aan Pieter Claesz. Pesser raad en vroedschap
van Schiedam, 11 morgen land belend aan verscheidene kampen in de Hargpolder, achtervolgende
zekere opdrachtbrieven. Vrij en niet belast. Prijs f 4.000, contant geld.
Nr. 159 folio 133v. d.d. 05-05-1610.
Maerten Lourisz. zoon en erfgenaam van Louris Jacobsz. zijn vader wonende Vlaardinger-ambacht
heeft in die kwaliteit verkocht aan Pouwels Lourisz. een huis staande op de grond van Reijm Jorisdr.
weduwe Jan Arijensz., gelegen in de Oostabtspolder, belend ten N: Joris Corsz. Post, ten Z: en O:
Gerrit Jansz. Delff en ten W: de Polderweg. Hiervan dient jaarlijks 10 st. huur betaald te worden tot het
overlijden van Cors Jansz. zoon van Reijm Jorisdr. volgens het accoord van de huurcedulle. Vrij en
niet belast. Prijs £ 186, contant geld.
Nr. 160 folio 134 d.d. 05-05-1610.

Dirck Arijensz. wonende Overschie heeft verkocht aan Cornelis Cornelisz. wonende aan de Delfweg in
Kethelambacht, een huis en erf aan de voorn. Delfweg. Het huis is vrij eigen en de grond is erfpacht.
Belast met 28 st. per jaar. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 161 folio 134v. d.d. 05-05-1610.
Cornelis Cornelisz. wonende aan de Delfweg is schuldig aan Dirck Arijensz. wonende Overschie, de
somme van f 288 van 40 gr. Vlaams, spruitende uit de koop van een huis en erf aan de Delfweg. Het
huis is vrij eigen en het erf is belast met erfpacht. Te betalen met f 100 contant en de rest op termijnen
van f 18 per jaar.
Nr. 162 folio 134v. d.d. 19-05-1610.
Joris Jansz. wonende in Kethelpolder heeft verkocht aan Cornelis Jansz. Versijden en Cornelis
Cornelisz. op de Harg, voogden van de 4 onmondige weeskinderen van zaliger Maertgen Jansdr.
waar vader van is Arijen Arijensz. jong smid, t.b.v. dezelve weeskinderen, een losrente van f 12-10-00
per jaar. Hij verzekert dit op zijn woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met boomgaard
en plantage waar hetzelve opstaat groot 4 hond land, mitsgaders nog 4 morgen 1 hond vrij eigen land,
namelijk 3 morgen 90 roeden gelegen aan de werf, belend ten W: dezelve werf en de werf van
Cornelis Jansz., ten N: Willem Heijnricxz. gorter met eigen en bruikwaar, ten O: ⅓ part van 20 hond
door Dirk Pietersz. gekocht van Jacob van Cleeff te Schiedam en ten Z: Joris Corsz. Post. Nog het
voorn. ⅓ part groot 7 hond waarvan de andere ⅔ parten toekomen Joris Corsz. Post volgens ak te van
separatie in dato 28-03-1604, belend ten O: de voorn. 3 morgen 90 roeden, ten N: Willem Heijnricxz.
gorter, ten O: de kinderen van Arent Duijst en ten Z: Joris Corsz. Post. Alles gelegen in de
Oostabtspolder.
Kanttekening: Sijmon Cornelisz. koper van de hijpotheek, vertoonde de originele brief als zijnde
afgelost. Actum 25-08-1628.
Nr. 163 folio 136 d.d. 19-05-1610.
Joris Jansz. wonende Kethelpolder is schuldig aan Dirck Pietersz. van Essen wonende Schiedam, een
losrente van f 18-15-00 per jaar. Dit verzekert hij op zijn woning als huis, schuur, barg en geboomte
met boomgaard en plantage groot 4 hond, mitsgaders nog 4 morgen 1 hond vrij eigen land, namelijk 3
morgen 90 roeden aan het einde van de werf, belend ten W: dezelve werf en de werf van Cornelis
Jansz., ten N: Willem Heijnricksz. gorter met eigen en bruikwaar, ten O: ⅓ part van 20 hond, door
Dirck Pietersz. van Essen gekocht van Pieter van Cleeff te Schiedam en ten Z: Joris Corsz. Post. Nog
het voorsz. ⅓ part groot 7 hond volgens het contract van separatie met Joris Corsz. Post in dato 2803-1604, belend ten W: de voorsz. 3 morgen 90 roeden, ten N: Willem Henricxz. gorter, ten O: de
kinderen van Arent Duijst en ten Z: Joris Corsz. voorn. Alles gelegen in de Oostabtspolder.
Kanttekening: Sijmon Cornelisz. koper van der hijpotheek vertoonde de originele brief als zijnde
afgelost. Actum 25-08-1628.
Nr. 164 folio 137 d.d. 24-03-1611.
Arijaentgen Cornelis weduwe Sijmon Arijensz. tegenwoordig wonende te Overschie geassisteerd met
Arijen Dircxz. kleermaker wonende Kethel haar gekozen voogd, heeft verkocht aan Arijen Pouwelsz.
een huis en erf bij de Kethelbrug in de Hargpolder. Belast met f 2-10-00 per jaar. Betaald met een
schuldbrief.
Nr. 165 folio 137v. d.d. 24-03-1611.
Arijen Pouwelsz. is schuldig aan Arijaentgen weduwe Sijmon Arijensz. tegenwoordig wonende
Overschie de somme van f 575 van 40 gr. Vlaams, spruitende uit de koop van een huis en erf bij de
Kethelbrug in de Hargpolder. Te betalen met f 120 contant en de rest op termijnen van f 30 per jaar.
Hij verzekert dit op het gekochte huis en erf.
Nr. 166 folio 138 d.d. 16-07-1611.
Jan Jacobsz. de Recht burgemeester van Schiedam heeft verkocht aan Thonis Arijensz. wonende
Naaldwijkerbroek, 7½ morgen eigen land gelegen in Naaldwijkerbroek in de ambacht van Wateringen.
Hij verbindt hieraan 4½ morgen land in de Hargpolder, genaamd de Molencamp waarop de
Hargmolen staat, op zichzelf gelegen met niemand gemeen, strekkende met het westeinde ten Z: aan
de Schiedamse weg en met het oosteinde ten N: in de Poldervaart, belend aan de noordzijde te W: de
Molensloot van de Hargmolen en aan de zuidzijde ten O: het weeshuis van Schiedam.
Nr. 167 folio 138v. d.d. 18-07-1610.
Claes Willemsz. Cruijer heeft verkocht aan Pieter Claesz. Pesser raad en vroedschap van Schiedam,
een woning als huis, bijhuis, schuren, bargen en geboomte met 15 morgen eigen land in de
Hargpolder, belend ten Z: Joris Lenertsz. van Alphen, ten W: de Harg, ten N: Lambrecht Claesz.
Passpoort en ten O: de Poldervaart, mitsgaders Pieter Claesz. Pesser zelf met 11 morgen tussen de
voorsz. landen gelegen, door hem gekocht van Gerrit Jansz. de Bruijn van Berendrecht c.s. Vrij en
niet belast. Ter meerdere zekerheid heeft Jacob Arijensz. Zeeu schout van Vlaardinger-ambacht zijn

comparants zwager en Adriaen Bastiaensz. wonende te Rhoon zijn schoonzoon, zich tot waarborgen
geconstitueerd. Prijs f 6.750, contant geld.
Nr. 168 folio 139 d.d. 20-07-1610.
Joris Jansz. Brouck en Cornelis Bonefaesz. heilige geestmeesters, mitsgaders Dirck Jansz. en Jan
Aelbrechtsz. kerkmeesters van Kethel, hebben met consent van de schout en het gerecht van Kethel
opgedragen aan Pieter Claesz. Pesser raad en vroedschap van Schiedam, 3 morgen land
toebehorende de Heilige Geest voor de helft en de kerk voor de andere helft, gelegen in de
Nieuwlandse polder, belend ten Z: en W: Pieter Claesz. Pesser zelf, ten N: Joris Lenertsz. met
bruikwaar en ten O: het toepad. Contant betaald.
Nr. 169 folio 140 d.d. 20-07-1610.
Heijnrick Heijnricxz. wonende aan de Oudendijk heeft in erfpacht ontvangen van Pieter Claesz. Pesser
raad en vroedschap Schiedam, een uiterdijk van 3 morgen land in Nieuwland gelegen over de
Oudendijk in de Westabtspolder aan de noordzijde van Pieter Claesz. Pesser’s boomgaard, belend
ten Z: Pieter Claesz. Pesser, ten W: Cornelis Aelwijnsz. te Overschie en ten N: juffrouw van der Aa.
Prijs f 6 carolus van 40 gr. per jaar.
Nr. 170 folio 140v. d.d. 20-07-1610.
Pieter Jansz. Maeslant en Cornelis Maertensz. Bos wonende Zuideinde van Delft, omen en voogden
van de 4 nagelaten weeskinderen van wijlen Grietgen Pieters, hebben verkocht aan Jan Pietersz. van
Essen wonende Kethel, een huis en erf in het dorp Kethel, belend ten O: het kerkepad, ten W:
Dieuwertgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Crijnen, strekkende voor van ’s-herenstraat tot achter aan
de kerkgracht, zoals Grietgen Pietersdr. het bezeten heeft. Belast met 1 st. per jaar. Betaald met een
schuldbrief.
Nr. 171 folio 141 d.d. 04-08-1610.
Jan Pietersz. van Essen wonende Kethel is schuldig aan Pieter Jansz. in Maasland en Cornelis
Maertensz. Bos, omen en voogden van de 4 nagelaten weeskinderen van wijlen Grietgen Pietersdr.
t.b.v. dezelve kinderen, de somme van f 500 van 40 gr. het stuk, ter zake van de koop van een huis en
erf in het dorp Kethel. Te betalen met f 150 contant en de rest op termijnen van f 50.
Nr. 172 folio 141v. d.d. ut supra.
Arent Pietersz. wonende Oostabtspolder is schuldig aan Cornelis Jacobsz. van Vlaerdingen de
somme van f 500 carolus van 40 gr. Vlaams, spruitende van verlopen landpachten en gebouseerde
penningen inzake de aankoop van beesten tot reddering van zijn schulden. Hij belooft te betalen op
Martini toekomende f 100 evenals het volgende jaar en de rest naar believe van Cornelis Jacobsz. Hij
verbindt hieraan zijn huis of woning, schuur, barg en geboomte met de grond en erf waar hetzelve
opstaat in de Oostabtspolder, belend ten W: de Polderwatering, ten Z: Joost Vrancken en ten O: en N:
Mathijs Jacobsz. Holierhouck. Item op 10 hond daar tegenover gelegen in de Wastabtspolder, belend
ten O: de polderwatering, ten Z: de kinderen van jonkheer Jacob van der Aa, ten W: de voorn.
Cornelis Jacobsz. Vlaerding en ten N: Willem Heijnricxz. gorter.
Kanttekening: Isbrant Govertsz. als houder van de 10 hond geeft te kennen dat de schuld is afgelost.
Actum 21-03-1615
Nr. 173 folio 143v. d.d. 15-12-1610.
Maerten Cornelisz. metselaar wonende Overschie heeft verkocht aan Jan Dircxz. wonende dorp
Kethel een boomgaard in het dorp, belend ten O: ’s-herenweg en Jan Dircxz. zelf, ten O: de
kerkgracht en Jannitgen Schutters, ten N: Lenert Pietersz. met bruikwaar en ten Z: het kerkpad. Belast
met een hoofdsom van f 150, te ontvangen door Weijntgen Melisdr. wonende Rotterdam, mitsgaders f
0-07-08 per jaar, toekomende de kerk van Kethel. Prijs £ 365, contant betaald.
Nr. 174 folio 143v. d.d. 17-12-1610.
Neeltgen Jansdr. weduwe Jan Cornelisz. bleker geassisteerd met Willem Nieupoort secretaris van
Kethel haar gekozen voogd, constitueert zich borg voor Joriaen Heijnricxz. Olthoff, “geappoincteerde”
kapitein wonende te (Schiedam), voor de somme van f 200 die hij ter weeskamer lichten zal tegen de
penning 16. Zij verbindt hieraan de helft van een huis, erf en blekerij over de Schie buiten de
Overschiese poort van Schiedam.
Nr. 175 folio 144 d.d. 21-01-1611.
Cornelis Barentsz. Guldeknecht burger van Schiedam us schuldig aan Arijen Willemsz. van der Elst
een losrente van f 25 per jaar met een hoofdsom van f 400. Hij verbindt hieraan ⅓ part van 6 morgen
land in de nIeuwlandse polder, belend ten Z: Adriaen Bruijnsz. van der Dusse, ten W: de Oudendijk,
ten N: Jan Heijnricxz. gorter c.s. en ten O: het toepad of buitenweg. Arijen Willemsz. zal de rente
ontvangen van de pachter van het land.
Kanttekening: Op 27-03-1614 heeft Cornelis Barentsz. Guldeknecht de rentebrief gecasseerd als
zijnde afgelost.
Nr. 176 folio 144v. d.d. 03-02-1611.

Jan Jansz. bleker is schuldig aan Neeltgen Jansdr. weduwe Jan Cornelisz. zijn moeder, de somme
van f 758 carolus van 40 gr., spruitende ter zake van de koop van de helft van een huis en erf met
blekerij, land, tuin, beesten, bounering en gereedschap tot de blekerij dienende. Te betalen op
termijnen van f 72 per jaar.
Kanttekening: Op 25-01-1621 heeft Jan Jansz. de schuldbrief gecasseerd als zijnde afgelost.
Nr. 177 folio 145v. d.d. 04-02-1611.
Compareerde voor schout en schepenen van Kethel, Overschie en Oud-Mathenesse, Neeltgen
Jansdr. weduwe Jan Cornelisz. bleker met consent van Cornelis Jansz. schoenmaker en Pancras
Arijensz. gehuwd met Machtelt Jansdr. haar kinderen verwekt bij de voorn. Jan Cornelisz., die mede
compareerden. Zij heeft verkocht aan Jan Jansz. mede haar zoon, de helft van een huis, erf en
blekerij, staande en gelegen over de Schie binnen de Overschiese Poort van Schiedam in de ambacht
van Kethel, waar Neeltgen Jansdr. en Jan Jansz. tegenwoordig wonen, met schuur, barg en
geboomte. De grond en het erf is erfpacht en belast met f 12 per jaar en waarvan de helft t.l.v. Jan
Jansz. komt. Nog de helft van 3 morgen land in Zestienhoven, strekkende van de Gaag of vaart af tot
aan het land van Gerrit Willemsz., belend ten N: Barent Dircxz. en ten Z: Gerrit Willemsz. c.s. Nog de
helft van een tuin of erf in Mathenesse aan de andere zijde van de Schie tegenover de huizing en
blekerij. Belast in het geheel met een opstal van f 3 per jaar, toekomende de heer van Mathenesse.
Nog de helft van alle beesten en bruikwaren van landen. Mitsgaders nog de helft van hetgeen de
bounering betreft en de gereedschappen etc. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 178 folio 146v. d.d. 04-02-1611.
De schout en schepenen van Kethel hebben de beesten, gereedschappen van de blekerij en
bounering getaxeerd voor de helft op £ 243-04-02.
Nr. 179 folio 146v. d.d. 04-02-1611.
De schout en schepenen van Kethel hebben op verzoek van Jan Jansz. bleker getaxeerd de helft van
de blekerij en de aankleven van dien, onder andere percelen van goederen waarvan niet de juiste prijs
kon worden bepaald. Zij hebben dit gewaardeer op f 588, contant geld.
Nr. 180 folio 147 d.d. 18-02-1611.
Joris Jacobsz. bleker weduwnaar Pleuntgen Heijnricxdr. ter ene zijde en Lenert Jacobsz. oud oom
vervangende Michiel Michielsz. wonende Delfshaven en Joris Jansz. burger van Schiedam, beiden
neven, tezamen voogden van de 3 weeskinderen van Pleuntgen Heijnricxdr., genaamd Maertgen
Jorisdr. oud 15 jaar, Jacob Jorisz. 6 jr. en Haesgen Jorisdr. 3 jr., ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd
nopens de moederlijke goederen. Hij weduwnaar zal blijven behouden de gehele boedel met in- en
uitschulden, daartegen zal hij aan zijn weeskinderen uitreiken de kleding van hun moeder,
uitgezonderd een gouden ring welke hij zal behouden. De kleding zal t.p.v. de kinderen verkocht
worden. Item zal hij uitkeren aan de weeskinderen de somme van f 275 carolus van 40 gr. Vlaams. Hij
belooft de kinderen op te voeden en alimenteren tot hun mondige dag of huwelijke staat en alsdan
geven een uitzet naar vermogen, te versterven van het ene kind op het andere. Hij verzekert dit op zijn
huis en blekerij buiten de stad Schiedam in de ambacht van Kethel, belend ten N: Maertgen Claesdr.
weduwe Jacob Jansz. bleker en ten Z: de tuin van Pietertgen Arijensdr. weduwe Arent Claesz.
zandman, strekkende voor van de Schie tot achter aan Cornelis Jansz. Broer in de Turff’s land toe.
Kanttekening: Op 07-12-1612 heeft Joris Jacobsz. bleker t.o.v. schout en schepenen aan Leendert
Jacobsz. wonende Schiedam als voogd van de weeskinderen van Pleuntgen Heijndricxdr., betaald f
275 met de navolgende obligatien; een sprekende op Dammis Jansz. schout van Spaland,
inhoudende f 60, een op Maritgen Dircxdr. weduwe Arijen Jorisz. Jongste, inhoudende f 73, een op
Cornelis Jansz. in de polder, inhoudende f 62 en een op Reijm Jorisdr. weduwe Jan Arijensz.,
inhoudende f 60. Aan geld nog f 19-10-00.
Nr. 181 folio 148 d.d. 14-03-1611.
Jan Cornelisz. Cruijsert koopman te Schiedam heeft verkocht aan Louris Gerritsz. wonende
Kethelpolder en Claes Dammisz. Landman wonende Schiedam, beiden voor de helft, 6 morgen land
in de Oostabtspolder, belend ten N: Gerrit Jansz. Delff, ten O: de watering, ten Z: Joris Corsz. Post
met bruikwaar en ten W: de werf van Reijm Jorisdr. weduwe Jan Arijensz. Post. Hij verkoper belooft
het land te vrijen en waren zoals hij en zijn vader Cornelis Jansz. Fabri het gebruikt hebben. Vrij en
niet belast. Prijs f 2.160, contant geld.
Nr. 182 folio 148v. d.d. 25-03-1611.
Arijen Pauwelsz. is schuldig aan Arijaentgen Cornelisdr. weduwe Sijmon Arijensz. tegenwoordig
wonende te Overschie, de somme van f 575 van 40 gr. Vlaams, spruitende ter zake van de koop van
een huis en erf bij de Kethelbrug in de Hargpolder. Te betalen met f 120 contant en de rest op
termijnen van f 30 per jaar. Ter meerdere zekerheid hebben Jan Jansz. Verdoes wonende Vijfsluizen
en Arijen Jansz. landman wonende Schiedam, hun tot borgen geconstitueerd.
Nr. 183 folio 149 d.d. 30-03-1611.

Frans Dircxz. Boomgaert gehuwd met Maertgen Cornelisdr. weduwe Lenert Pietersz. voor de helft en
Dirck Jansz. gehuwd met Neeltgen Lenertsdr. voor zichzelf en als voogd van de 2 nagelaten
weeskinderen van Maertgen Lenertsdr. waar vader van was Dirck Maertensz., voor de andere helft,
allen erfgenamen van de voorn. Lenert Pietersz., hebben getransporteerd aan Cornelis Willemsz.
wonende Kethel, een huis, bijhuis, schuur, barg, geboomte en erf, staande aan het kerkland,
strekkende tot in de Poldervaart bezijden het bruggetje aan de zuidzijde. Nog een elstuintje,
mitsgaders de kade met het rietveld, volgens het accoord met die van de Hargpolder gemaakt,
begrepen in de brief van Jan Dircxz. molenaar. Nog 4 morgen eigen land, gelegen aan 2 kampen in
Kethel-noord. Alles zoals Lenert Pietersz. het in zijn leven gepossideerd heeft. Het land is belast met
een rente van f 30 per jaar, toekomende het Gemene Land van Holland.
Nr. 184 folio 150 d.d. 30-03-1611.
Cornelis Willemsz. wonende Kethel is schuldig aan Dirck Jansz. voor de helft voor zichzelf en als
voogd van het weeskind van zaliger Maertgen Lenertsdr. waar vader van was Dirck (niet verder
ingevuld, =Maertensz.), voor de andere helft, de somme van f 910 carolus van 40 gr. Vlaams, als
restant van de koop van de helft van een huis, bijhuis, schuur, borgen, geboomte en erf, staande aan
het Windas op de Poldervaart. Nog een elstuintje met de kade en rietveld zoals begrepen in de brief
van Jan Dircxz. molenaar en nog 4 morgen eigen land aan 2 kampen in Kethel-noord. Te betalen met
f 28 carolus contant en de rest op termijnen van f 60 per jaar.
Nr. 185 folio 150v. d.d. niet gedateerd.
Cornelis Willemsz. wonende Kethel is schuldig aan Frans Dircxz. Boomgaert de somme van f 910
carolus van 40 gr. Vlaams uit zake en als reste, etc.
Nr. 186 folio 151 d.d. 04-05-1611.
Cornelis Willemsz. wonende dorp Kethel heeft verkocht aan Claes Gerritsz. wonende Kethel, 2
morgen land gelegen op zichzelf, belend ten Z: St. Ursulen convent te Delft en de weduwe van Pieter
Reijersz. aldaar en ten N: de Delfweg, strekkende van de Slimme watering oost op tot aan het land
van Joris Arijensz., gekomen van de pastorie van Kethel, de oude brief in dato 20-02-1595. Belast met
f 20 carolus per jaar. Hij verbindt hieraan 3 morgen land in Kethel-noord, door hem gekocht van
Dammis Jansz. zijn schoonvader, belend ten Z: de Kerklaan, ten N: Lenert Pietersz., ten W: de
boomgaard van Dammis Jansz. waard en ten O: de Slimme watering. Dit land blijft verbonden zolang
als waring totdat hij Cornelis Willemsz. zijn beloofde koop aan de weduwe en erfgenamen van Lenert
Pietersz. ten volle betaald zal hebben. Prijs f 650, contant geld.
Nr. 187 folio 151v. d.d. 18-05-1611.
Jannitgen Claesdr. laatst weduwe Cornelis Lourisz. heeft verkocht aan Cornelis Dammisz. rietdekker
een huisje, bijhuisje en schuurtje met erf in het dorp Kethel, belend ten O: en Z: nu Jan Dircxz. met
zijn huizing en boomgaard, ten W: de kerkgracht en ten N: het Ambachthuis of school. Vrij en niet
belast. Gekomen van haar moeder Adrijaen Jansdr.. Prijs f 150 carolus van 40 gr. Vlaams, te betalen
met f 12 contant en de rest op termijnen van f 12. De koper verbindt hieraan de hijpotheek op het
verkochte huis en nog zijn huis en erf waarin hij woont in het dorp Kethel, belend ten Z:, W: en N:
Dirck Maertensz. en ten O: ’s-herenweg.
Nr. 188 folio 152 d.d. 18-05-1611.
Elijsabet Huijgendr. weduwe Wigger Sijmonsz., in leven wonende Hodenpijl, geassisteerd met Claes
Bastiaensz. van Portugaal wonende Schiedam haar neef en gekozen voogd, voor de helft en Dirck
Anthonisz. Sterrenburch als vader van zijn kinderen gewonnen bij Annitgen Wiggersdr., Cornelis
Cornelissen Guldemont te Delft voogd van de weeskinderen van Cornelis Wiggersz., dezelve Cornelis
Wiggersz. en Annitgen Wiggersdr. kinderen van de voorn. Wigger Sijmonsz. en Betgen Cornelisdr.
zijn 1° huisvrouw. Item Sijmon Wiggersz. voor zichzelf, mitsgaders Willem Dircxz. gehuwd met Betgen
Wiggersdr. en voor Gerrit en Crijn Wiggersz., kinderen van Pietertgen Crijnen de 2° huisvrouw van
Wigger Sijmonsz., Jan Willemsz. wonende Zouteveen voogd van de onmondige weeskinderen van
dezelve Wigger Sijmonsz. verwekt bij de voorn. Elijsabeth Huijgendr. zijn 3° huisvrouw, tezamen
kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Wigger Sijmonsz. voor de andere helft. Zij hebben
verkocht aan Christiaen Pijnacker wonende Schiedam, een perceel land van 7 morgen in de
Nieuwlandse polder, met alle vrijdommen zoals Wigger Sijmonsz. het van de Staten van Holland
gekocht had. Belast met een rente van f 288 per jaar. Prijs f 825 contant geld en een schuldbrief van
gelijke somme, te betalen 1612.
Kanttekening: Christiaen van Pijnacker is schuldig aan Elijsabeth Huijgendr. weduwe Wigger
Sijmonsz., in leven wonende Hodenpijl, voor de helft en de kinderen, kindskinderen en erfgenamen
van Wigger Sijmonsz., voor de andere helft, de somme van f 825 van 40 gr. Vlaams, spruitende ter
zake van de koop van 7 morgen land in de Nieuwlandse polder. Hij belooft te betalen mei 1612 en
verbindt hieraan het voorsz. gekochte. Actum 18-05-1611.
Nr. 189 folio 153v. d.d. 04-03-1611.

Hendrick Hendricxz. wonende aan de Oudendijk voor zichzelf, (Arijen?) Jansz. Suijcker gehuwd met
Aechgen Hendricxdr., tezamen vervangende Maertgen Hendricxdr., item de 6 weeskinderen van
Sijmon Heijndricxz. wonende te Delft, mitsgaders de 2 weeskinderen van Trijntgen Hendricxdr. en de
weeskinderen van Lijsbeth Hendricxdr., allen kinderen en erfgenamen van zaliger Maritgen
Sebastiaensdr. en Hendrick Sijmonsz., overleden in de Oostabtspolder, hebben verkocht aan Joris
Corsz. Post in de Oostabtspolder, een huizing, staande op de grond van Joris Corsz., door hem
gekocht van Dirck Pietersz., tegenover de woning eertijds toebehorende Lenert Jacobsz. Prijs f 114,
contant geld.
Nr. 190 folio 154 d.d. 24-05-1611.
Jan Jansz. Bom secretaris van de Grote Visserij wonende te Delft heeft verkocht aan de heilige geest
en kerkmeesters van Kethel t.b.v. de Heilige Geest en Kerk van Kethel, elk voor de helft, 3 morgen
land in de Westabtspolder, belend ten Z: Pieter Claesz. Pesser, ten W: de Poldervaart, ten N: de
Molensloot en ten O: de Slimme watering. Belast met £ 9 Hollands en 3 gr. per jaar. Prijs f 1.160 van
40 gr. Vlaams, contant geld.
Nr. 191 folio 154v. d.d. 26-05-1611.
Hendrick Otte verwer en Baerthout Claesz. Paspoort beiden wonende Delft elk als principaal, hebben
verkocht aan Arijen Janssen Blanckert gehuwd met Fijtgen Joppendr. wonende Rotterdam, of de actie
hebbende van de kinderen en erfgenamen van Job Cornelisz., een losrente van f 50 carolus van 40
gr. Vlaams met een hoofdsom van f 800. Terug te betalen als de kinderen van Fijtgen Joppendr.
gekomen zullen zijn ten huwelijke state. Zij verbinden hieraan 4 morgen land waaruit de voorsz.
hoofdsom is spruitende, gelegen in de Oostabtspolder, belend ten W: Joris Corsz. Post, ten N: Mathijs
Andriesz. c.s., ten O: de stadskade van Delft en ten Z: de kinderen van Arent Duijst c.s.
Nr. 192 folio 155 d.d. 26-05-1611.
Arijen Jansz. Blanckert gehuwd met Fijtgen Joppen en Maerten Maertensz. Hoveling gehuwd met
Geertgen Joppen, beiden wonende te Rotterdam, kinderen en erfgenamen van Job Cornelisz.,
hebben verkocht aan Hendrick Oteen verwer en Baerthout Claessen Paspoort, beiden wonende te
Delft, 4 morgen land in de Oostabtspolder, de comparanten bij kaveling aangekomen en te beur
gevallen van het sterfhuis van hun vader. Belend ten W: Joris Corsz. Post, ten N: Mathijs Andriesz.
c.s., ten de stadskade van Delft en ten Z: de kinderen van Arent Duijst c.s. Vrij en niet belast. Prijs f
3.050, zowel contant als met een rentebrief.
Nr. 193 folio 156 d.d. (02)-06-1611.
Samuel van den Berge predikant te Wateringen gehuwd met de weduwe van Adriaen Aebrechtsz.,
Sijmon Lenaertsz. van der Beest en Adriaen van Kerckhove penningmeester van Delfland, beiden
poorters van Delft hebben verkocht aan Dirck Jansz. jonge Dirck 4 morgen land in de Nieuwlandse
polder met de lasten welke de Staten van Holland daar eventueel op hebben. Verder niet belast
uitwijzende dezelve brieven t.b.v. de kuiper (?) uitwijzen.
Nr. 194 folio 156v. d.d. 01-07-1611.
Pieter Pietersz. Poot wonende Spaland heeft verkocht aan Gerrit Dircxz. zijn broeder wonende in de
Zuidbuurt van Maasland, ¼ part van het huis en erf waarin hun moeder tegenwoordig woont in het
dorp Kethel genaamd Blesgensgraeff, waarvan hem comparant een gelijk ¼ part toebehoord, belend
ten Z: en W: Arijen Arijensz. Coppert, ten O: en N: ’s-herenweg. Belast het gehele huis met 6 st. De
koper zal zijn moeder in het huis moeten laten wonen gedurende haar leven. Prijs contant betaald.
Nr. 195 folio 157 d.d. 08-07-1611.
Baerthout Claesz. Paspoort te Delft heeft verkocht aan Lambrecht Claesz. Paspoort zijn broeder, de
helft van 7 morgen land waarvan de koper zelf de andere helft toebehoord, 4 morgen 3 hond gekomen
van het convent van St. Aachten en 2 morgen 3 hond van het convent van St. Barbaren te Delft,
gelegen in de Hargpolder, belend ten O: de Poldervaart, ten W: de oude Harg, ten Z: Pieter Claesz.
Pesser en ten N: de weeskinderen van Lucas Huijgensz. van der Dusse verwekt bij Soetgen Duijst
van Santen. Met de lasten die de Staten van Holland daar eventueel op hebben. Prijs f 525 contant
geld, boven de rente van de Staten van Holland.
Nr. 196 folio 158 d.d. 08-07-1611.
Labrecht Claesz. Paspoort burger van Delft heeft verkocht aan Pieter Claesz. Pesser vroedschap van
Schiedam, 2 morgen 3 hond land gekomen van het St. Barbaren convent te Delft, gelegen in de
Hargpolder, belend ten O: de Poldervaart, ten W: de oude Harg, ten Z: de voorn. Pesser en ten N: de
4½ morgen van de voorn. Paspoort, verkocht aan Jan Jacobsz. Noorlander. Voorn. Paspoort had het
land samen met zijn broeder gekocht van de Staten van Holland. Belast met f 18 per jaar. Prijs (vlek
en vergaan, niet te lezen), contant betaald.
Nr. 197 folio 158v. d.d. 08-07-1611.
Lambrecht Claesz. Paspoort burger van Delft heeft verkocht aan Jan Jacobsz. Noorlander wonende
Vlaardinger-ambacht 4 morgen 3 hond land, gekomen van het convent van St. Aachten te Delft,

gelegen in de Hargpolder, belend ten O: de Poldervaart, ten W: de oude Harg, ten Z: 2½ morgen door
de voorn. Paspoort verkocht en ten N: de weeskinderen van Lucas Huijgensz. van der Dussen
verwekt bij Soetgen Duijst van Santen. Gelegen zoals voorn. Paspoort het met zijn broeder gekocht
had van de Staten van Holland. Belast met een losrente van f 28 per jaar. Prijs £ 915, contant geld.
Nr. 198 folio 159v. d.d. 18-07-1611.
Lenert Arijensz. wonende Huis te Revier is schuldig aan Adriaen (Jacobsz.) van Adrichem brouwer te
Delft, de somme van f 400 carolus van 40 gr. Vlaams, spruitende ter zake van de leverantie van
Delfse bieren. Hij verbindt hieraan zijn woning als huis, barg en geboomte, mitsgaders de erfpacht van
de tuinen daaraan gelegen en hij comparant veronderpand van Pieter Corsz. en Huijbrecht
Huijbrechtsz. erfgenamen van Cornelis Centen en Grietgen Lenertsdr. bij koop verkregen.
Nr. 199 folio 160 d.d. 05-08-1611.
Gerarerd Muijs ab Holij wonende tegenwoordig in ’s-Gravenhage heeft verkocht aan Dirck Claesz.
Panser schepen van Schiedam zijn schoonbroeder, de navolgende percelen van landen, te weten; 4
morgen drogedijk gemeen met 2 morgen leenland, door de voorn. Panser gekocht van de admiraal
prins van Ligne, te leen gehouden van de Grafelijkheid van Holland. De leenbrief gedepecheerd in
dato 01-03-1611. Gelegen in de Oostabtspolder, belend ten Z: (vergaan), ten (W: of O:) Gerrit Jansz.,
ten (?) … van Egmond en …… Nog 5½ (?) gelegen in de (Oostabts)polder, belend ten (vergaan), ten
W: (vergaan), ten N: Gerrit (rest vergaan). Vrij en niet belast. Prijs f 5.175, contant geld.
Nr. 200 folio 161 d.d. 22-09-1611.
Cornelis Cornelisz. …….. wijlen ………………. Cornelis Cornelisz. ………… welke Claes ……….
Dezelve kinderen ……….. hierna volgende. Te weten ………. weduwe zal blijven behouden in vrije
eigendom, de boedel en goederen met in- en uitschulden, met de kleding van voorn. Aeltgen
Jacobsdr. De weduwnaar zal de weeskinderen moeten onderhouden, de jongens tot hun 25° jaar en
de meisjes tot hun 20° jaar of eerder huwelijk. De 2 jongste kinderen laten leren lezen en schrijven en
de meisjes laten leren naaien. Daarboven voor een bruidstuk £ 26, makende tezamen ………, te
versterven van het ene kind op het andere. Hij verzekert dit ……. Cornelis Cornelisz. …… potinge
…… wonende ……. gelegen in Kethel-noord, (belend) ……… Schieweg ……….weg, ten Z: het
(klooster?) ……. en ten N: …….. c.s.
Nr. 201 folio 162 d.d. 06-10-1611.
………….. landman ……… transporteert ………… de helft van ……… huis, schuur, barg en geboomte
met nog de helft van 4½ hond land en de toegift van de helft ……. morgen bruikwaar, alles gelegen in
Kethel-noord, zoals het de verkoper in de voorn. kwaliteit is aanbestorven. Belast met f 3. Verder vrij
als buurland ……….. de voorsz. Claes …….. Betaald met …….
Nr. 202 folio 162v. d.d. 06-10-1611.
Arien Dircxz. wonende Kethel-noord is schuldig aan Claes Thomasz. wonende in het Oude (Manhuis)
te Schiedam, broeder en erfgenaam voor de helft van Dirckgen G……, (Jacob) Harparsz. van
sm(oeders zijde) ………….. de helft van ……….. Hij verbindt hieraan het voorn. gekochte, staande en
gelegen als voren.
Kanttekening: Adriaen Dircxz. Jongste heeft de originele schuldbrief gecasseerd en afgelost. Actum
12-04-1624.
Nr. 203 folio 163v. d.d. oktober 1611.
Pieter Arijensz. smid voor
de weeskinderen van Arijen
,Pieter Pietersz. en
vervangende
het weeskind
Pietersz. en
Claesz. kinderen
zelven, allen erfgenamen ………. voor de
ene helft,
kinderen van zaliger Dirckgen Gerritsdr.
, gezamenlijk …….. verkocht
de
gerechte helft van
huis, schuur, bargen
gerechte helft van 4½ hond land
toegift van de helft
van 5 morgen bruikwaar.
de verkopers in de voorn. kwaliteit aanbestorven. Belast met f 3
.
Nr. 204 folio 164 d.d. oktober 1611.
(Arijen) Dircxz. wonende Kethel-noord is schuldig aan Pieter Arijensz. smid voor zichzelf en
vervangende de weeskinderen van Arijen Arijensz. smid, Pieter Pietersz. en Cornelis Pietersz.
gebroeders, vervangende het weeskind van Arijen Pietersz. en Jan Pietersz., oude Arijen Claesz. en
jonge Arijen Claesz., kinderen van Claes Arijensz., allen erfgenamen van vaders zijde voor de ene
helft in de nagelaten boedel van (Dirckgen) Gerritsdr. weduwe Jacob Har(partsz.), vervangende hun
mede erfgenamen, de somme van
ter zake van de koop van de helft van
geboomte,
mitsgaders
eigen land en
5 morgen in Kethel-noord. Hij verbindt hieraan het voorsz. gekochte.
Kanttekening: Arijen Dircxz. Jongste heeft geëxhibeerd de originele schuldbrief als zijnde gecasseerd
en afgelost. Actum 12-04-1624.
Nr. 205 folio 164v. d.d. 28-10-1611.
Arijen (Arijensz?) Coppert wonende dorp Kethel is schuldig aan Joris Dammisz. timmerman de
somme van
. Hij verbindt hieraan zijn huis en erf in het dorp Kethel, belend ten O: de
Schiedamseweg, ten (W:) en Z: Dammis Jansz.schout van Spaland en ten N: Cornelis Harpersz.

Nr. 206 folio 165 d.d. 11-11-1611.
Cornelis Cornelisz. waard in de Kandelaar en Passer wonende op de Schie, verklaarde ter
verzekering van het accoord gemaakt tussen hem ter ene zijde en Arent Jansz. van der Vorst brouwer
in de Buijsch te Delft, ter andere zijde, voor hetgeen hij schuldig is en nog schuldig zal worden, t.b.v.
de voorn. brouwer, te verbinden zijn huizing en erf op de Schie bij de Poldervaart, genaamd de
Vergulde Dubbelde Passer, belend ten Z: Dirck Sieren, ten O: de Delftse Schie, ten N: Pieter van
Bergen en ten W: de heerweg.
Nr. 207 folio 165v. d.d. 16-12-1611.
Arent Bruijnsz. van der Dusse, Sijmon Melchiorsz. Veris en Jonas Pietersz., vaders van het weeshuis
van Schiedam, hebben met advies en consent van Cornelis Alewijnsz. en Wouter (
) Scharp
burgemeesters van Schiedam, verkocht aan Pieter Claesz. Pesser vroedschap van Schiedam, 4
morgen land in de Westabtspolder, belend ten N: de voorn. Pesser, ten Z: het voorn. weeshuis, ten O:
de Slimme watering en ten W: de Poldervaart. Vrij en niet belast. Prijs f 1.000 contant geld.
Nr. 208 folio 166 d.d. 02-12-1611.
Gerrit Jansz. Vercrocht is schuldig aan
Cornelis Claesz. voor de ene helft en Dirck Ariensz.
kleermaker gehuwd met Maritgen Claesdr. voor de andere helft, kinderen van zaliger Leuntgen
Cornelisdr. huisvrouw van Claes Dammisz. Landman en door dezelve aan zijn voorn. kinderen in
betaling gegeven van hun moeders erfenis, de somme van f 1.025-02-08 van 40 gr. ter zake van de
koop van 1 morgen 4 hond 98 roeden land buiten de Vlaardinger poort van Schiedam in de
Nieuwlandse polder, belend ten O: Lenert Pietersz. Ruijchrock, ten W: Jan Jansz. Verdoes, ten N:
Pieter Claesz. Pesser en ten Z: de hoge zeedijk. Zij beloven te betalen met f 200 contant en de rest op
termijnen van f 200 per jaar. Hij verbindt hieraan het voorn. gekocht land.
Kanttekening: Cornelis Claesz. voorn. en Dirck Ariensz. nomine uxoris bekennen voldaan te zijn van
de voorn. f 1.025-02-08 en kwiteren Gerrit Jansz. Vercrocht. Actum 01-05-1613.
Nr. 209 folio 166v. d.d. 02-12-1611.
Claes Dammisz. Landman wonende Schiedam heeft verkocht aan Gerrit Jansz. Vercrocht 1 morgen 4
hond ½ roede land, volgens de meting van Claes Bastiaensz. landmeter te Schiedam in dato 29-091611, belend ten O: Lenert Pietersz. Ruijchrock, ten W: Jan Jansz. (Verdoes), ten N: Pieter Claesz.
Pesser en ten Z: de hoge zeedijk. Hij verbindt hieraan 7 morgen (..) hond land in Vrijenban in Kethelnoord, gemeen met 2 morgen toekomende de Heilige Geest en Kerk van Kethel, belend ten ZW:
Lenert Pieter Pie(tersz.) (Str.ke.t) met bruikwaar, ten N: Arijen Jansz. met eigen, ten W: de Harreweg
en ten NO: de dwarswatering. Hij zal dit voor het gerecht van Vrijenban laten verbinden. Ter meerdere
zekerheid hebben Cornelis Claesz. schoenmaker en Dirck Arijensz. kleermaker burgers van
Schiedam, zich borgen geconstitueerd.
Nr. 210 folio 167v. d.d. 09-12-1611.
Maerten Lourisz. wonende aan de Vlaardingerweg zoon en erfgenaam van Louris Jacobsz.,
hebbende diens boedel aanvaard, heeft in die kwaliteit verkocht aan Abraham Cornelisz. zijn
schoonzoon, een woning als huis, bijhuis, barg en geboomte in de Westabtspolder op 15 morgen
bruikwaar, toekomende tegenwoordig jonkheer Gooswijn van Stralen drossaard van de stad en
markiezaat Bergen op Zoom, welke Abraham Cornelisz. in huur zal gebruiken. Mitsgaders nog 2½
morgen haver, 1½ morgen gerst en 4 morgen tarwe te velde staande, voorts het hooi in de barg.
Belast het huis, bijhuis, schuur en geboomte met een rente van f 12 per jaar, met een hoofdsom van f
192, toekomende Jan (Boekel) te Delft. Nog met f 6 toekomende de voorn. jonkheer Gooswijn van
Straelen, in hoofdsom f 216. Speciale conditie is dat Abraham Cornelisz. zijn huisvrouw’s
bestemoeder en moeder van de comparant, genaamd Lijsbeth Maertensdr., zal onderhouden in zijn
huis, in eten en drinken zonder daarvoor iets te genieten. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 211 folio 168v. d.d. 09-12-1611.
Abraham Cornelisz. wonende Kethel is schuldig aan Maerten Lourisz. wonende aan de
Vlaardingerweg, zoon en erfgenaam van Louris Jacobsz., als aanvaard hebbende diens boedel, de
somme van f 2.000 van 40 gr. Vlaams, spruitende uit de koop van een woning als huis, bijhuis,
schuur, barg en geboomte in de Westabtspolder, staande op 15 morgen bruikwaar, toekomende
jonkheer Gooswijn van Straelen drossaard van de stad en markiezaat Bergen op Zoom. Mitsgaders
nog 2½ morgen haver, 1½ morgen gerst en 4 morgen tarwe te velde staande, voorts het hooi in de
barg, een oude schuit en ladder. Hij belooft te betalen met f (1.000) contant en de rest op termijnen.
Hij verbindt hieraan het voorn. gekochte.
Nr. 212 folio 169v. d.d. 09-12-1611.
T.v.v. Abraham Cornelisz. koper van de huizing en barg van Louris Jacobsz., hebben de schout en
schepenen van Kethel geëxamineerd dezelve huizing in de Westabtspolder op de somme van f 1.000.
Nr. 213 folio 169v. d.d. 16-09-1611.

Claes Willemsz. Cruijer is schuldig aan Gerrit de Bruijn t.b.v. zijn weeskind verwekt bij Maria van
Dunen (=Diemen), voor de ene helft en de weeskinderen van zaliger Adriaen Cornelisz. in leven
burgemeester van Rotterdam, de somme van f 350-16-08 van 40 gr., ter zake van 3 jaar verlopen
landpacht. Hij belooft te betalen binnen 1 jaar en verbindt hieraan zijn vogelkooi in Kethel-noord,
belend ten O:, W: en Z: de landen toebehorende Joris Jansz. Brouck en ten N: de abdij van Rijnsburg.
Nr. 214 folio 170v. d.d. 21-01-1612.
Jan Pietersz. toegenaamd Jan Pieren wonende Zouteveen heeft verkocht aan Jan Jansz. Bom notaris
te Delft, een losrente van f 37. Dit heeft hij verzekerd op 7 morgen eigen patrimoniaal land, gelegen op
zichzelf met het buitenland, belend ten O: de polderwatering met de Poldervaartse weg, ten Z: de
Poldervaartse watering met de kerkkade, ten W: scherp uit bij de Kerkbrug welke over de Poldervaart
is gelegen.
Nr. 215 folio 171 d.d. april 1612.
Baerthout Veris burger van Schiedam heeft opgedragen aan Corstiaen Coenraetsz. glasmaker, een
tuin of boomgaard, zijnde ¼ part van wat meer is als ⅛ part in 1 morgen land in de Nieuwlandse
polder, waarvan de wederhelft de verkoper toekomt, met alle vrijdommen en servituiten als de
opdrachtbrieven inhouden. Prijs f 1(115) van 40 gr. Vlaams, welke hij op tente zal behouden.
Nr. 216 folio 171v. d.d. 23-05-1612.
Adriaen Maertensz. Hogenhouck brouwer in de Dubbele Sleutelen te Delft met procuratie van Frans
Adriaensz. van Leeuwen schepen van Leiden
500
nochtans de koper
toekomende, mits daarvoor gepasseerd zal worden een rentebrief onder verband van het verkochte
land, op
f 30 per jaar.
De comparant draagt op t.b.v. Cornelis Jorisz. wonende op de woning van Jan Pietersz. in Kethelambacht 11 hond land naast de woning
Jan Potter
waar deze brief doorsteekt
Cornelis
Jorisz.
.De principaal zal zich reguleren naar de voorsz. decreetbrief waartoe hij comparant
transporteert aan de kopert het recht als erfgenaam van Cornelis Adriaensz. uit krachte van de
decreetbrief.
Nr. 217 folio 173v. d.d. mei 1612.
Cornelis
wonende
van Jan
Kethel
geconstitueerd
Adriaensz.
de
stad
een jaarlijkse
van f 12-10-00
ambacht
woning waar hij comparant
opwoont, belend ten O:
van Jan ..ch…sz. aan de Hargweg, ten (W):
de Bie te Delft, ten
Z:
Burch en ten N: Cornelis (Jacobsz.?) zelf. Voorts zijn persoon en alle andere goederen
Joris Jansz.
Kethel-noord.
Kanttekening: Cormpareerde 08-06-…..
Jorisz. welke presenteerde de rentebrief als zijnde
afgelost en gecasseerd. Was getekend: Sebastiaen Pesser.
Nr. 218 folio 174v. d.d.
1612.
Cornelis Jorisz. wonende op de (woning) van Jan Pietersz. Nest in de ambacht Kethel, is schuldig aan
Frans Adriaensz. van Leeuwen schepen van Leiden, de somme van f 300 carolus van 40 gr. Vlaams
uit reste van de koop van 11 hond land in de ambacht van (Kethel)
voorsz. woning waar hij
.
Hij belooft te betalen met zes en
. Hij verbindt hieraan de voorsz. 11 hond land, belend ten O:
de uiterdijk van Jan Pietersz.
, ten (W:) Jan de Bie te Delft en ten N:
voorn. zelf. Ter
meerdere zekerheid heeft
…ick zijn comparants vader en constitueerde zich tot borg.
Kanttekening: Compareerde Cornelis Jorisz. (Broeck?) en vertoonde de rentebrief als zijnde afgelost
en gecasseerd. Actum 08-06-1640.
Nr. 219 folio 175v. d.d. mei 1612.
Compareerde
dam en transporteerde aan Joris Corsz. Post 6 morgen land en een kooltuintje,
gelegen op zichzelf in de Oostabtspolder achter de werf van Reijm Jorisdr. weduwe Jan Arijensz. In
die voegen dat hij land onlangs bij naasting aangekomen is van Louris Gerritsz. en Claes Dammisz.
voor het gerecht van Kethel. Voorts met alle vrijdommen en servituiten als de oude waarbrieven
vermelden en door de comparant aan Joris Corsz. opgedragen.
de helft genaamd de
Elscamp gelegen bij Spieringshoek, mitsgaders nog de helft van 11 hond land mede gelegen aan
Spieringshoek, gemeen gelegen met de voorn. Jacques
Blijenburch en
betaald de lesten
penning……………£ 625
.
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Arien – Jongste 105-202-204
Barent 95 -177
Frans – Boomgaert 183-185
Gerrit 101-194
Jan 76-78-79-122-123-173-183-184-187
Jan – van Colen 64-65-96-129-133-148
Joris – Tuijt 98
Pieter 76-98
Willem 188
Doesen Jan 1-59
Dorp Barbara van 92
Geertruida van 75-92
Claas Ariensz. 70
Doublet ontvanger 75
Dussen Arent Bruinsz. van der 4-5-7-40-41-66-142-143-144-145-152-175-207
Arent Cornelisz. van der 69-85
Arent Sasboutsz. van der 68-84
Elisabeth Cornelisdr. van der 69-85
Jan Sasboutsz. van der 69-85
Jan Beukel Sasboutsz. van der 68-84
Cornelis Arentsz. van der 68-69-84-85
Cornelis Sasboutsz. van der 149
Lucas Huigensz. van der 50-62-66-195-197
Duijck Arien 92

Duijst Arent 155-156-162-163-191-192
Arien 46-91
Elisabeth Dirksdr. 68-84
Catharina 13
Maritgen 1-59
Duijst van Santen Arien Cornelisz. 43-44-45
Cornelis 71-120
Neeltgen 71
Neeltgen Arentsdr. 6
Soetgen Ariensdr. 50-62-66-195-197
Duijst van Voorhout Johanna Vrankendr. 31-32
Catharina Vrankendr. 31-32
Maritgen 25-26-32
Dijck Jacob Pietersz. van 7-152
Elbertsz. Ludolf 75
Elst Arien Willemsz. van der 175
Engelsz. Engel 65
Lenert 154
Essen Dirk van 91
Dirk Pietersz. van 44-153-155-156-163
Jan Pietersz. van 135-136-170-171
Euwoutsz. Joris 96
Fabri Cornelis Jacobsz. 181
Fransdr. Jannitgen 56
Maritgen 56
Fransz. Jan 56
Cornelis 13-56
Pieter 56
Willem 93-94-153
Willem – van Santen 20-21-67-71
Gerritsdr. Anna – Molen 153
Dirkgen 203
Claasgen 103
Gerritsz. Gerrit – Molen 153
Jacob 26
Jan – de Bruijn van Berendrecht 158
Jan – Delft 28
Jan – Molen 153
Claas 70-71-86-87-110-186
Louris 103-181-219
Gillisz. Wijnant 40-41-117-118
Gindertalen Philips van 126-127-128
Goch Pieter Pietersz. van 72-77
Goetijt Arien Jacobsz. 71-86-87
Arien Jansz. 86-87
Jacob Jansz. 86-87
Maritgen Jansdr. 86-87
Trijntgen Jansdr. 86-87
Govertsz. Jan – Bacx 97
IJsbrant 172
’s-Gravesande Huig Cornelisz. van 68-84
Groeneweg(en) Anthonis Dirksz. van 71-86-87
Arien Pietersz. 42-54-55
Dirk Christiaansz. van 71
Cornelis Pietersz.
Simon Ariensz. 63-137-138
Guldeknecht Cornelis Barentsz. 175
Guldemont Cornelis Cornelisz. 188
Ham Jan Jansz. 58
Harksz. Jacob 124

Heimansdr. Machtelt 151
Maritgen 151
Heimansz. Cornelis 151
Heindriksdr. Agatha 86-87-189
Gooltgen 72
Lijsbeth 189
Maritgen 189
Pleuntgen 180
Trijntgen 189
Heindriksz. Gerrit – Luijten 129
Heindrik 64-168-189
Jacob – Bolleman 144-145
Jan 108-175
Joriaan – Olthoff 174
Ridder 120
Simon 189
Willem 28-29-30-111-133-134-155-156-162-163-172
Helmond Nicolaas van 75
Hermansz. Arien – van Kels 11-12
Pieter – van Kels 12
Herpertsz. Jacob 124-204
Cornelis 100-205
Herwaerden Jacob van 92
Heijnsberch Carel Lambrechtsz. van 109
Hobben Grietgen 65-96
Hoef Michiel Willemsz. van der 71
Hogenhouck Arien Maartensz. 216
Pieter Jansz. – alias Ossenhooft 133
Holierhoeck Mathijs Jacobsz. 28-29-70-172
Holij Gerard Muijs ab 199
Hooch Cornelis van der 13
Houtuijn Dirk Sebastiaansz. 45
Hoveling Maarten Maartensz. 192
Huibrechtsdr. Maritgen 98
Huibrechtsz. Dirk 100
Huibrecht 82-83-100-101-198
Lenert 60
Huigendr. Elisabeth 188
Jannitgen 155-156
Huigensz. Cornelis 33-34
Lucas – van der Dusse 50-62-66-195-197
Huijter Jan de 109-124
Iwitsz. Gerrit 71
Jacobsdr. Aafgen – van der Burch 130
Aaltgen 200
Jannitgen 154
Lijsbeth 23
Lijsbeth – van der Burch 130
Maritgen 33-151
Maritgen – van der Burch 130
Neeltgen 154
Jacobsz. Arien 23
Arien – van Adrichem 198
Arien – Goetijt 71-86-87
Engel 154
Gijsbrecht 33-34
Heindrik 33-101
Jan – Noorlander 121-196-197
Jan – de Recht 166
Joost 33-34

Joris 154-180
Claas 17
Cornelis 217
Cornelis – van der Burch 130
Cornelis – Fabri 181
Cornelis – van Vlaerdingen 172
Lenert 180-189
Louris 159-210-211-212
Mathijs – Holierhoeck 28-29-70-172
Mourijn 151
Sebastiaan 142-143-144
Pieter 86-87
Vop 154
Wigger 147
Jansdr. Appolonia –de Bruijn 90-158
Ariaantgen 187
Barbara 81
Jannitgen 73
Liedewij 139-140
Machtelt 177
Maritgen 56-63-70-110-155-156-162
Maritgen – de Bruijn 60-155
Maritgen – Goetijt 86-87
Neeltgen 154-155-156-174-176-177
Trijntgen – Goetijt 86-87
Willempgen 155-156
Jansz. Allert 137-138-157
Arent 33
Arent – van der Vorst 206
Arien 182-209
Arien – Blanckert 191-192
Arien – Goetijt 86-87
Arien – Suijcker 189
Arien – Verwerf 124
Dammis 19-50-56-57-72-77-124-125-131-132-139-186-205
Dirk 3-14-57-76-102-119-124-125-168-184
Dirk – jonge Dirk 193
Dirk – Noorlander 76
Gerrit 199
Gerrit – de Bruijn 60
Gerrit – de Bruijn van Berendrecht 157-167
Gerrit – Delft 28-29-30-43-44-45-91-134-146-153-159-181
Gerrit – Molen 43-44-91-153
Gerrit – Vercrocht 208-209
Gerrit – Witcous 111
Gillis 151
Heindrik – taander 88-89
Jacob 58-154-180
Jacob – Goetijt 86-87
Jacob – Mont 97-113-131
Jan 47-56-81-141-176-177-179
Jan – Bom 22-190-214
Jan – in de Boot 62-108
Jan – Ham 58
Jan – Verdoes 182-208-209
Joris 22-155-156-162-163-180-217
Joris – Broeck 24-81-104-116-124-168-213
Claas – Broeck 59
Cornelis 2-3-9-10-23-37-38-63-76-115-116-137-138-162-163-177
Cornelis – Broer 180

Cornelis – Post 9
Cornelis – Versijde(n) 155-156-162
Cors 159
Lenert – Mathijsz. 35
Mathijs – Been 95
Michiel – Sasbout 25
Pieter 27
Pieter – Hogenhouck alias Ossenhooft 133
Pieter – Maeslant 170-171
Pouwels 114
Sasbout 31-32
Willem 8-86-87
Willem – van Boshuijsen 75
Jaspersz. Jan 2-47
Jonasz. Pieter 1
Jonge van Bairdtwijck Jacob de 60
Jongste Arien Dircxz. 105-202-204
Arien Jorisz. 71-146-147
Joostensz. Aalbrecht 63-115-137-138-157
Joppendr. Fijtgen 191-192
Geertgen 192
Joppensz. Jacob 151
Joris bakker 28-29
Jorisdr. Agatha 98
Annitgen 81
Haasgen 180
Jannitgen 58
Lijsbeth 58
Maritgen 98-149-150-180
Reimpgen 159-181-219
Jorisz. Arien – Jongste 71-146-147
Dirk 98
Jacob 180
Jan 27-107
Joris 91
Cornelis 81-149-150-216-218
Cornelis – Broek 135-136-218
Lenert 58
Juijst Heindrik Willemsz. 88 -89
Cabau heer van 109
Camerling Gerrit 48
Michiel 75
Kels Ariaantgen Pietersdr. van 12
Arien Hermansz. van 11-12
Pieter Hermansz. van 12
Kerckhoven Adriaan van 15-16-193
Ketelaer Cornelis Aartsz. 2
Christiaansz. Dirk – van Groenewegen 71
Heiman – van der Mast 93-94
Claasdr. Annitgen 124-125
Jannitgen 187
Liedewij 8
Maritgen 1-154-180-208
Trijntgen 8
Claasz. Alewijn 8
Arent 47-180
Arien 2-3-8-115-116-149-150
Arien de jonge 151-204
Arien de oude 151-204
Baarthout – Paspoort 191-192-195

Dirk 8-75
Dirk – Panser 113-199
Jan 55
Joris 8
Joris – Verhoock 58
Cornelis 8-208-209
Lambrecht 60
Lambrecht – Paspoort 88-89-167-195-196-197
Lenert 8
Pieter 8-64
Pieter – Pesser 58-59-80-109-139-158-167-168-169-190-195-196-207-208-209
Simon 8
Cleeff Jacob van 155-156-162-163
Jacob Pietersz. van 42-43-44-129
Knapper Joris Maartensz. 146-147
Coenraadsz. Corstiaan 215
Colen Jan Dirksz. van 64-65-96-129-133-148
Commersz. Commer 24
Coolwijck Cornelis van 42-55-124
Coppert Arien Ariensz. 100-101-194-205
Cornelisdr. Annitgen 81
Ariaantgen 164-165-182
Betgen 188
Dieuwertgen 22-24-49-104-105-115-116-170
Grietgen 81
Claasgen 81
Leentgen 33-34
Leuntgen 208
Lijsbeth 24
Lijsbeth – van der Dussen 69-85
Machtelt 100
Maria – van Diemen 88
Maritgen 24-70-183
Martijntgen 24
Neeltgen 24
Pietertgen 153
Trijntgen 149-150
Cornelisz. Abraham 210-211-212
Arent – van der Dussen 69-85
Arien 89-90-213
Arien – Duijst van Santen 43-44
Arien – van der Mij 1158
Dirk – Tuijt 98
Frans 56
Gerrit 22-104-105
Huig – van ’s-Gravesande 68-84
Jacob 42-48
Jacob – van der Burch 130-148
Jan 154-174-176-177
Jan – Cruijsert 181
Job 191-192
Cornelis 6-24-49-81-149-155-156-160-161-162-200-206
Cornelis – alias Cornelis Michielsz. 81
Cornelis – Guldemont 188
Crijn 22-24-49-51-52
Maarten 2-3-14-37-38-39-57-78-100-115-116-141-173
Maarten – Koij 1-59
Meinert 70-110
Pieter – van Beaumont 84
Pieter – Verheul 154

Simon 162-163
Simon – Bouman 40-41-86-87
Corsz. Jan 13
Joris 6
Joris – Post 43-44-91-111-112-153-155-156-159-162-163-181-189-191-192-219
Pieter 82-83-198
Courtville Margriete du 126-127-128
Koij Maarten Cornelisz. 1-59
Cromhout Nicolaas 68-69-84-85
Cruijer Claas Willemsz. 51-52-53-60-88-89-90-167-213
Cruijsert Jan Cornelisz. 181
Crijnsdr. Maritgen 51-53
Neeltgen 51-52-53
Pietertgen 51-53-188
Crijnsz. Cornelis 22-24-49-51-52-104-105-115-116-141-170
Pieter 65
Willem 16
Landman Claas Dammisz. 93-94-129-181-208-209
Lambrechtsz. Carel 70
Carel – van Heijnsberch 109
Leeuwen Frans Ariensz. van 216-218
Lenertsdr. Annitgen 8-17
Doritgen 114
Grietgen 82-83-198
Maritgen 183-184
Neeltgen 183
Lenertsz. Arien 157
Gerrit 8
Heindrik 8-66
Jan 28-29
Joris 4-5-168
Joris – van Alphen 40-41-51-60-66-73-88-89-114-142-143-145-167
Simon – van Beest 54-55-144-193
Ligne prins van 199
Lourisz. Cornelis 187
Maarten 159-210-211
Pouwels 159
Luchtenburch Jonathan van 126
Luijten Gerrit Heindriksz. 129
Maerlant Elias Pietersz. 93
Maartensdr. Lijsbeth 210
Maartensz. Arien – Hogenhouck 216
Dirk 183-184-187
Heindrik – Storm 124-149
Jan 23
Joris – Knapper 146-147
Cornelis 139-140
Cornelis – Bos 170-171
Maarten – Hoveling 192
Maeslant Pieter Jansz. 170-171
Mast Heiman Christiaansz. van der 93-94
Marinusz. Andries 73
Mathenesse heer van 149
Mathijsdr. Barbara 51-52-53
Mathijsz. Lenert Jan 35
Claas 154
Meerhout Jacob 74
Meerhouts Mr. Johan 25-26
Meindertsz. Jan 56
Melchiorsz. Simon – Veris 40-41-66-117-118-142-143-144-207

Willem 58
Willem – van Welhouck 20-61-62-66-67
Melisdr. Weintgen 39-115-116-141-173
Michielsz. Jan – de Wael 44
Cornelis Cornelisz. alias Cornelis 81
Michiel 180
Molen Anna Gerritsdr. 153
Jan Gerritsz. 153
Gerrit Jansz. 43-44-91-153
Gerrit Gerritsz. 153
Mont Jacob Jansz. 97-113-131
Mourijnsdr. Neeltgen 151
Mourijnsz. Jacob 151
Muijlwijck Mathijs van 40-41-117-118
Muijs Gerard 142-143-144-149
Muijs ab Holij Gerard 199
Mij Arien Cornelisz. van der 158
Nelen Jop 95
Nest Jan Pietersz. 218
Nieupoort Willem 124-125-130-174
Willem – de jonge 63-136
Noorlander Dirk Jansz. 76
Jacob Vrederiksz. 120-121
Jan Jacobsz. 121-196-197
Noot Anthonis van der 59
Oldenbarnevelt Johan van 155
Olthoff Joriaan Heindriksz. 174
Osiersdr. Maritgen 93
Ossenhooft Pieter Jansz. Hogenhouck alias 133
Ottesz. Heindrik 54-55-191-192
Panser Dirk Claasz. 113-199
Paspoort Baarthout Claasz. 191-192-195
Lambrecht Claasz. 88-89-167-195-196-197
Persijn Johan van 151
Pesser Pieter Claasz. 58-59-80-109-139-158-167-168-169-190-195-196-207-208-209
Sebastiaan 217
Philipsz. Vechter 19
Pieren Jan Pietersz. toegenaamd Jan 214
Pieter Pieter Pietersz. anders genaamd de goede 78-79-80-139-140
Pietersdr. Aaltgen – Sasbout 13
Ariaantgen – van Kels 12
Grietgen 141-170-171
Catharina 151
Toontgen 149
Pietersz. Aart – Schol 4-5
Anthonis – Visscher 86-87
Arent 172
Arien 70-99-113-119-204
Arien – Groeneweg(en) 42-54-55
Bonefaas 9-10-43-44-95-133
Diert 107-111-112
Dirk 9-10-162-189
Dirk – van Essen 44-153-155-156-163
Elias – Maerlant 93
Frans 86-87
Gerrit 19
Jacob – van Dijck 7-152
Jacob – van Cleeff 42-43-44-129
Jan 25-26-27-31-32-84-85-135-136-204-216
Jan – toegenaamd Jan Pieren 214

Jan – Burger 54-55
Jan – van Essen 135-136-170-171
Jan – Nest 218
Jasper – van Wallendal 4-5-142-143-144-145
Jonas 5-207
Joris 107-111
Cornelis 204
Cornelis – Groeneweg 149
Crijn 62-96-108
Lenert 2-13-131-132-173-183-186-209
Lenert – Ruijchrock 106-109-130-148-154-208-209
Lenert – Stockert 50
Lenert – Verheijde 122-123
Lenert – Verheijen 100
Louris – Schans 68-69
Pieter 14-22-97-113-203-204
Pieter – anders genaamd de goede Pieter 78-79-80-139-140
Pieter – van Beaumont 68
Pieter – de Boksen 23
Pieter – van der Burch 73
Pieter – van Goch 72-77
Pieter – Poot 101-194
Pieter – Sloof de jonge 120-121
Plaet Pieter Willemsz. 125
Pleun Pleunsz. 8-45-46-65-96
Poelgeest Gerard van 74
Poot Pieter Pietersz. 100-194
Portugaal Claas Sebastiaansz. van 188
Post Jan Ariensz. 181
Joris Corsz. 43-44-91-111-112-153-155-156-159-162-163-181-189-191-192-219
Cornelis Jansz. 9
Pieter Ariensz. 80
Potter Jan 216
Pouwelsz. Arien 164-165-182
Jan 114
Pijnacker 188
Quinget Balthasar 93
Rau Jacob Ariensz. 9
Reiersz. Pieter 149-186
Rembrantsz. Jan 75
Rhoon heer van 124
Riddersdr. Sijtgen 102-120-121
Riddersz. Cornelis 102-120
Riviere Adriaan van 155
Robbrechtsz. Dirk – Schilperoort 6
Rodenburch Hubrecht Willemsz. van 15-16-17
Ruijchrock Lenert Pietersz. 106-109-130-148-154-208-209
Santen Arien Cornelisz. Duijst van 43-44
Gerrit Beukelsz. van 71
Cornelis Duijst van 71-120
Neeltgen Duijst van 71
Neeltgen Arentsdr. Duijst van 6
Soetgen Ariensdr. Duijst van 50-62-195-197
Willem van 61
Willem Fransz. van 20-21-67-69
Sasbout Aaltgen Pietersdr. 13
Jan 25-27
Catharina 25-26
Michiel Jansz. 25
Sasboutsz. Arent – van der Dussen 68-84

Jan – van der Dussen 69-85
Jan Beukel – van der Dussen 68-84
Cornelis – van der Dusse 149
Sassebout Arent 73
Schans Louris Pietersz. 68-69
Scharp Wouter 207
Schilperoort Dirk Robbrechtsz. 6
Schol Aart Pietersz. 4-5
Schutters Jannitgen 2-173
Sebastiaansdr. Maritgen 107-111-112-189
Neeltgen 99-119
Sebastiaansz. Arien 167
Dirk – Houtuijn 45
Claas 209
Claas – van Portugaal 188
Seeu Jacob Ariensz. 51-53-60-167
Sier Pieter Ariensz. 80-139
Siersz. Dirk 206
Simonsdr. Lijsbeth 58
Simonsz. Dirk 64
Gerrit – de Bonen 23
Goossen 48-106
Heindrik 189
Heindrik – van der Strijp 22-49
Maarten 50
Wigger 51-53-60-188
Slooff Pieter Jansz. 73-121
Pieter Pietersz. – de jonge 120-121
Smalevelt Annitgen Arentsdr. van 73
Smout Joris 65
Spickt Mathijs van der 126-127-128
Starck IJsbrant 73
Starrenburch Dirk Anthonisz. 154-188
Stevensz. Heindrik 62
Stockert Lenert Pietersz. 50
Storm Heindrik Maartensz. 124-149
Straelen Gooswijn van 210-211
Strijp Heindrik Simonsz. van der 22-49
Sijbrantsz. Cornelis 3-14-100
Thomasz. Claas 202
Tiemansdr. Neeltgen 70-97
Tielmansz. Jan – van der Block 74
Trier Willem van 44
Tuijt Dirk Cornelisz. 98
Joris Dircxz. 98
Tijck Heindrik 151
Varick Jacob van 13
Pieter van 13
Vechtersz. Pieter 18-19-35
Veen Mathijs Jansz. 54
Verdoes Jan Jansz. 182-208-209
Verheul Pieter Cornelisz. 154
Verheijde Lenert Pietersz. 122-123
Verheijen Lenert Pietersz. 100
Verhoock Joris Claasz. 58
Veris Barthout 215
Barthout Barentsz. 117-118-143
Simon 145
Simon Melchiorsz. 40-41-66-117-118-142-143-144-207
Vercrocht Gerrit Jansz. 208-209

Vermeer Jan 35-149
Versijde Cornelis Jansz. 155-156
Verwerf Arien Jansz. 124
Vette Waert Jan IJsbrantsz. 22
Vincentsz. Cornelis 82-83-198
Visscher Anthonis Pietersz. 86-87
Vlaedringen Cornelis Jacobsz. van 172
Voorhout Johanna Vrankendr. Duijst van 31-32
Catharina Vrankendr. Duijst van 31-32
Maria Duijst van 25-26-32
Vorst Arent Jansz. van der 206
Vrankendr. Johanna – Duijst van Voorhout 31
Catharina – Duijst van Voorhout 31
Vrankensz. Joost 28-29-30-103-134-172
Cornelis 103
Willem 45-46-95-103
Vrederiksz. Jacob 102
Jacob – Noorlander 120-121
Jan 50-73-102
Taams 50-73-102
Wael Jan Michielsz. de 44
Wallendal Jasper Pietersz. van 4-5-142-143-144-145
Welhouck Willem Melchiorsz. van 20-61-62-66-67
Wiggersdr. Annitgen 188
Betgen 51-53-188
Wiggersz. Gerrit 51-53-188
Cornelis 188
Crijn 51-53-188
Simon 51-53-188
Willemsdr. Grietgen 103
Maritgen 97-113
Willemsz. Arien 33-34
Arien – van der Elst 175
Heindrik – Juijst 88-89
Hubrecht – van Rodenburch 15-16-17
Jan 85-103-177-188
Joris 97
Claas – Cruijer 51 -52-53-60-88-89-90-167-213
Cornelis 131-132-183-184-185-186
Michiel 146
Michiel – van der Houff 71
Pieter – van Bergen 149
Pieter – Plaet 125
Vrank 103
IJsbrant 103
Witcous Gerrit Jansz. 111
Woutersz. Huig – Bol 93-94
IJsbrantsz. Jan 49-68-69-98-99
Jan – alias de Vette Waert 22

GEOGRAFISCHE NAMEN
Bergen op Zoom 210-211
Berkel 56-70
Brussel 126-127-128
Culemborg 25
Delfland 193

Delfshaven 180
Delft 1-13-15-16-17-18-20-22-25-35-42-45-47-60-62-63-68-71-73-84-86-97-108-113-124-131-135136-137-138-149-150-170-186-188-189-190-191-192-193-195-196-197-198-206-210-214-216217-218
De Lier 22-91-151
Dorpambacht 49
’s-Gravenhage 1-35-61-139-140-148-149-151-155-199
’s-Gravenlandse polder 47-65-73
’s-Gravenzande 98
Groningen 28
Haarlem 44
Hargpolder 36-51-52-60-70-71-86-87-88-89-90-123-155-156-158-162-164-165-166-167-182-183195-196-197
Heenvliet 119
Hellevoetsluis 151
Hodenpijl 51-53-60-188
Hogenban 97
Honselersdijk 91-151
Hoorn 74
Leiden 216-218
Maasland 16-23-24-80-170-171-194
Maassluis 23
Monster 33
Naaldwijk 2-3-116
Naaldwijker-broek 76-166
Nieuwerkerk 154
Nieuwlandse polder 1-4-5-7-8-11-12-15-40-47-48-59-62-65-66-73-93-94-96-106-117-118-129-130142-144-148-168-169-175-188-193-207-215
Oostabtspolder 6-9-10-13-28-29-30-33-34-42-43-44-91-107-133-134-146-147-153-155-156-159-162163-172-181-189-191-192-199-219
Oostbuurt van De Lier 22
Oostbuurt van Dorp 49
Oostgaag 80
Oud-Mathenesse 177
Overschie 28-29-33-34-85-97-113-160-161-164-165-169-173-177-182
Papsou 60-149-150-151
Pijnacker 104-105
Rhoon 167
Rotterdam 11-12-39-65-86-87-89-95-96-97-113-116-141-158-173-192-213
Ruiven 3
Schiedam 1-4-5-7-13-20-22-40-41-42-43-44-47-48-58-59-60-61-62-64-65-66-67-70-71-73-75-76-8086-87-88-89-93-94-96-106-107-108-113-114-117-118-129-130-133-139-142-143-144-145146-147-148-152-154-155-156-158-162-163-166-167-168-169-174-175-177-180-181-182188-196-199-202-207-209-215
Schieveen 85
Schipluiden 51-53-60
Spaland 18-19-22-35-50-71-73-76-101-139-180-194-205
Spieringshoek 1-219
Utrecht 92
Vlaardingen 23-57-65-70-99-101-151
Vlaardinger-ambacht 18-19-22-35-51-53-57-60-72-77-82-167-197
Vlaardinger-broek 27-65
Vlaardinger-woud 18-35
Vrijenban 42-209
Vijfsluizen 1-59-182
Wateringen 33-34-166-193
Westabspolder 8-11-12-45-46-62-64-65-70-73-95-96-103-108-133-169-172-190-207-210-211-212
Windas 184
Zestienhoven 95-177
Zouteveen 25-26-27-31-32-54-55-188-214

Zuidbuurt 101
Zuidbuurt van Maasland 194

S T R A T E N, V A A R W E G E N, E T C.
Dam in Schiedam 93
Damlaan 114
Delfse Schie 13-95-133-206
Delfweg 2-20-33-34-68-75-119-160-161-186
Gaag in Zestienhoven 177
’s-Gravenlandse kade 154
’s-Gravenlandse toepad 62-108
Groeneweg 22-49-55-75-84-85-124-125-135-136
oude Harg 51-60-70-71-86-87-88-89-167-195-196-197
Harreweg 35-50-55-58-73-80-135-136-139-140-149-157-209217
Hoge Maasdijk 5-7-66
Hoge Zeedijk 59
Kerkgracht 2-115-116-141-170-173-187
Kerkpad 14-78-79-141-170-173
Kerkkade 25-26-31-32-214
Kerklaan 95-122-123-131-132-186
Kethelweg 18-19
Molensloot 70-86-87-166-190
Nieuwlandse toepad 47-175
Oudendijk 11-45-46-62-64-65-73-93-94-96-108-169-189
Poldervaart 13-22-25-26-31-32-49-51-60-68-69-86-87-89-95-99-122-123-133-134-149-150-166-167183-184-190-195-196-197-206-207-214
Poldervaartse watering 31-32-214
Poldervaartseweg 25-26-31-32-214
Polderwatering 25-26-31-32-153-172-214
Polderweg 95-133-159
Schie 33-34-47-55-84-85-134-151-154-174-177-206
Schiedamseweg 70-71-86-87-166-205
Schiekade 97-113
Schieweg 42-75-200
Slimme watering 20-50-73-124-131-132-149-186-190-207
Spieringhoekselaan 1-48-59-130-148
Stadssingel van Schiedam 4-5
Stadsvest van Schiedam 93-94-114-129
Vlaardingerweg 71-73-80-139-210-211
Vlaardingwoudseweg 140
Zuideinde te Delft 170
Zuidmolensloot 99

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN
Ambachtshuis 187
Beuckmolen 40-41
Blesgensgraeff 101-194
Boot te Delft 62-108
Buijsch 206
Dubbele Cruijs te Delft 137-138
Dubbele Sleutelen te Delft 216
Elskamp 219

Hargmolen 166
Hofflant in Kethel-noord 20-21-67
Huijgenhoff 124
tHuijs re Riviere 82-83-198
Kandelaar en Passer 206
Kerkbrug over de Poldervaart 25-26-31-32-214
Kerkof van Kethel 50
Kethelbrug 164-165-182
Kethelpoort van Schiedam 114
Cleijn Polderken 25-26-31
Molencamp 166
Overschiese poort van Schiedam 154-174-177
Pastoorhuis 56
Quakelbrug 122
Roe-Koe te Delft 17
Ruiterkamp 73
Sluiskamp 65-96
De Turff 180
Vergulde Dubbele Passer 206
Vlaardingse Poort van Schiedam 4-5-7-66-142-143-144-145-207
tVoorhofland 99
Zuidmolen 99
Zuijtweer 151

INSTELLINGEN
Armen van Kethel 42-151
Convent St. Aachten te Delft 18-35-124-135-136-149-150-195-197
Convent van St. Agnieten 49
Convent van St. Barberen te Delft 1-61-131-195-196
Convent van Egmond 147
Convent van Kruisbroeders te Schiedam 73-133
Convent van Overdam te Schiedam 73
Convent van Rijnsburg 20-58-73-74-75-92-99-133-151-213
Convent St. Ursulen te Schiedam 13-86-87
Convent van St. Ursulen te Delft 186
Domeinen 68-84
Gasthuis van Delft 73
Geestelijke goederen kwartier Delft 149
Gemene Land van Holland 33-133-183
Grafelijkheid van Holland 149-150-199
Grote Visserij 190
Heilige Geest van Delft 124
Heilige Geest van Kethel 22-28-29-49-63-70-75-86-87-107-149-168-190-209
Heilige Geest van Schiedam 5-7-114-124-129
Hof van Holland 48-68-70-74-84-86
Huis van Honshol 149
Huis van Wassenaar 77
Kerk van Kethel 28-29-42-124-149-168-173-190-209
Kerk van Overschie 97
Kerk van Schiedam 86-87
Loterij van het Wees - en Pesthuis te ’s-Gravenhage 61
Oude Manhuis te Schiedam 202
Pacht bestiaal 57
bezaaide landen 57
Pastorie van Kethel 124-131-132-149-150-186
Pesthuis van ’s-Gravenhage 61

Staten van Holland 4-5-18-20-21-28-54-55-61-67-68-84-92-124-131-134-147-118-193-195-196-197
Weeshuis van ’s-Gravenhage 61-130-148
Weeshuis van Schiedam 96-114-152-166-207
Weeskamer van Schiedam 130-174

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES
Administrateur 74
Admiraal 199
Advocaat 35-48-149
Ambachtbewaarder 43-49-95-119
Bakker 28-29-47-107
Beenhakker 97-113
Bleker 154-174-176-177-179-180
Bode 2-3-37-63-137
Brouwer 63-64-137-138-198-206-216
Burgemeester 40-41-44-66-86-87-108-117-118-158-166-207-213
Commissaris 68-84
Curator 63-97-124-125-137-142-144
Dekker 155
Deurwaarder 73-74
Drossaard 210-211
Gecommitteerd Raad 20-21-61-67
Glasmaker 215
Gorter 28-29-30-62-108-133-134-155-156-162-163-172-175
Graaf 149-150
Heer van Homade, Koudekerk 74
Cabau 48
Mathenesse 73-155-177
Oostkerke 126-127-128
Rhoon 124
Wassenaar 72
Heilige Geestmeester 168
Houtzager 70-99
Jonkheer 59-64-74-75-92-126-127-128-210-211
Jonkvrouw 92-126-127-128
Kaaskoper 40-41-117-118
Kapitein 174
Kerkmeester 168
Kleermaker 72-77-137-157-164-207-209
Koopman 74-181
Kuiper 62-108-113-193
Lakenbereider 7
Lakenkoper 64-65-86-87-154
Landman 47-113-182-201
Landmeter 209
Metselaar 2-14-37-38-39-57-100-115-116-141-173
Molenaar 122-123-183-184
Notaris 22-44-74-75-92-126-127-128-214
Olieslager 48-106
Ontvanger 57-75-124-149
Pachter 57
Penningmeester 193
Predikant 2-37-38-63-115-116-137-138-193
Priester 42
Raad 69-84-85-142-143-144-145-158-167-168-169
Rentmeester 62-124-147

Rietdekker 187
Ritmeester 75-92
Schepen 61-75-91-93-142-143-144-145-199-216-218
Schipper 86-87
Schoenmaker 93-94-137-138-157-177-209
Schout 19-50-51-53-60-76-139-154-167-180-205
Schuitvoerder 72
Secretaris 2-63-92-97-124-125-130-142-143-144-174-190
Smid 72-77-155-156-162-203-204
Solliciteur 75
Stierman 86-87
Taander 88-89
Timmerman 19-56-72-77-205
Verwer 48-55-191-192
Vroedschap 158-167-168-169-196-207
Waard 56-57-76-83-124-125-131-132-186-206
Weeshuismeester 207
Wielmaker 65
Zandman 180

