OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM
Gifteboek, inv.nr. 342 (1644-1647)
door
H.J. van der Waag

1. 02-01-1644. Mathijs Michielsz. van Hillegontsberch verkoopt Arijen Mathijsz. zijn zoon
een huis en erf gelegen aan de Korte Achterweg, belend O Cornelis Claesz. Verhooch en W
Maertgen Jacobsdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren sloot, van
ouds genaamd de Pastoorssloot, alles volgens de oude waarbrief van 02-05-1641 (mz 12-051640), voor 400 gld, te betalen met 100 gld gereed en verder met termijnen van 100 gld per jr.
Kanttekening 19-02-1646 Arijen Mathijsz. vertoont de originele custingbrief die afgelost is.
1v. 02-01-1644. De regenten van de Armenkamer en de Diaconie respectievelijk onderhoudende
Maertgen Arijensdr. weduwe Jacob Jacobsz. cuijper voor de ene helft en Jacob Jacobsz.
huistimmerman voor hem zelve en vervangende Ariaentgen Jacobsdr. JD zijn zuster, kinderen
van de voorsz. Jacob Jacobsz. cuijper voor 2/3 in de andere helft verkopen Jan Cornelisz. Crael
zeevarende man 5/6 parten van een huis en erf daarin de koper als gehuwd met Heijltgen
Jacobsdr. mede dochter van Jacob Jacobsz. cuijper 1/6 part toekomt, gelegen aan het Kerkhof,
belend N het huis toebehorende de Kerk en Z Jan Cram dienaer der justitie, strekkende voor van
de straat tot achter aan de tuin van Gerrit Claesz. Wijckman bakker, voor 300 gld die koper op
rente houdt tegen 5% per jr. zolang als Maertgen Arijensdr. zijn schoonmoeder leeft en na haar
dood zal koper 1/6 part van de gehele koopsom mogen aftrekken of 50 gld, te lossen met 50 gld
per jr.
2v. 02-01-1644. De burgemeesters dezer stad verkopen in het openbaar Gerrit Jansz.
brouwersknecht een huisje en erf gekomen van Meutgen Ingen weduwe Claes Allertsz.. van
Hitlandt gelegen over de Schie, belend N de weduwe van Cornelis Sierenz. en Z Leendert Jansz.
Koeije, alles volgens de oude waarbrief van 27-03-1610, voor 170 gld in gereed geld ontvangen,
te leveren bij willig decreet.
3. 09-01-1644. Salomon Hendricksz. Hartintvelt gehuwd met Geertgen Hendricksdr. voor 1/3,
Vranck Joostenz. Overrijt als benevens David Hendricksz. van Salingen gestelde voogd over de 2
nagelaten weeskinderen van Sara Hendricksdr. van Salingen, kinderen en kleinkinderen van
Hendrick van Salingen, geprocureerd met Jan Aelbrechtsz. voor 1/3 verkopen David Hendricksz.
van Salingen 2/3 parten in een huis en erf, waarvan het resterende 1/3 part hem toekomt als medezoon gelegen in de Crepelstraat, belend N Leentgen Leendertsdr. weduwe en Z Harmen
Willemsz. Benningh, strekkende voor van de straat tot achter aan de banen van Burgert
Salomonsz. weduwe, alles volgens de oude decreet waarbrief van 14-07-1640, voor 333 gld 6 st
10 p, te betalen met 33 gld 6 st 10 p gereed en 300 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 50
gld per jr.
4. 16-01-1644. Jan Joostenz. van der Sijs (cuijper) verkoopt Maertgen Arijensdr. gehuwd met
Floris Dammasz. hovenier wonende Rotterdam als speciale last hebbende van haar man, zijnde de
procuratie gepasseerd voor Jan Egbertsz. van der Heul notaris te Rotterdam op 14-01-1644, een
huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend O Claes Jansz. van Geffen en W Coen Amenz.
zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan de Havenstraat, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 19-03-1605, voor 1000 gld te betalen met 500 gld
gereed en voorts met termijnen van 50 gld per jr.
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5. 16-01-1644. Panckaras Arijensz. metselaer verkoopt Thonis Jacobsz. (Muijscadt) zeevarende
man een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N de erfgenamen van Jan Pietersz.
zeevarende man en Z zeker huis toebehorend aan het Proveniershuis dezer stede, strekkende voor
van de straat tot achter aan de sloot van de St Sebastiaens Doelen, voor 300 gld, welke koper
onder zich houdt tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
5v. 16-01-1644. Dezelfde verkoopt Harmen Willemsz. zeevarende man zeker huis en erf gelegen
in de Lange Kerkstraat, belend O Robbrecht de Schotsman en W de weduwe van Claes Arijensz.
Pals, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere gang van dezelfde weduwe, voor 300 gld,
welke koper onder zich houdt tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
6. 16-01-1644. Leendert Reijnsz. Hartich marktschuitvoerder op Rotterdam en Jacob Jacobsz.
timmerman tezamen gesteld tot redding van de boedel en goederen nagelaten door Trijntgen
Cornelisdr. die weduwe was van Thonis Jansz. en overzulks van wege Dingenom en Maertgen
Thonisdr. innocente dochter van de voorsz. Thonis Jansz. en Trijntgen Cornelisdr. beiden zalr
voor 2/3 parten en Bastiaen Cornelisz. de Graeff als met Cornelis Fransz. Bleijcker gestelde
voogd over het nagelaten weeskind van Frans Pietersz. Cuijp geprocureerd bij Maertgen
Thonisdr. (x 06-12-1631 niet herv.) die mede een dochter was van Thonis Jansz. voor het
resterende 1/3 part schuldig aan de Armenbezorgers van de Mennonisten gemeente alhier 100 gld
wegens geleend geld, terug te betalen wanneer het huis door de voorsz. Trijntgen
Cornelisdr.metter dood ontruimd en nagelaten zal worden verkocht. Waarborg een huis en erf
gelegen aan de Afrol teijnden het Broersvelt, belend N Arijen Joppenz. stierman en Z Aelbrecht
Jansz. brouwersknecht, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Jacob Bastiaensz.
Veen.
6v. 23-01-1644. Adriaen Hoochmoet oud burgemeester, Jan Dircksz. Hoochwerff en Cornelis
Nieupoort substituut secretaris als curators over de verlaten boedel van Maertgen Cornelisdr. (van
Bolversteijn) weduwe Maerten (Willemsz) Sluijs verkopen in het openbaar Cornelis Pietersz.
Stolwijck een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat omtrent het St Jacobs
Gasthuis, belend N Hendrick Jansz. cuijper en Z Pieter Jacobsz. cramer, strekkende voor van de
straat tot achter aan de Roosbeecq. Verwezen wordt naar de oude brief van 18-05-1630, belast
met 22 st 8 p per jr, daarvan het weeshuis ontvangt 7 st 8 p per jr en de Kerk dezer stede 15 st per
jr en daarenboven voor 570 gld. in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
7v. 22(?)-01-1644. Dirck Anthonisz. Groenewegen wonende Delft verkoopt Adriaen Dircksz. van
Voorburch een lijfrentebrief van 50 gld per jr tlv van de stad Schiedam en tbv de verkoper,
gepasseerd op 04-05-1613, voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
8v. 26-01-1644. Sebastiaen Niessen koopman hier ter stede.Hij verklaart zijn zoon Jacobus
Niessenius dr med. gehuwd met Johanna Cleijwech o.a. ten huwelijk te hebben gegeven zijn huis
en erf daarin de vader woont gelegen aan de Gooistraat, belend N Dirck van der Mast en Z voor
Gerrit Thonisz. van Breda en achter Jan Thonisz. Ruijter bakker, strekkende voor van de
Gooistraat tot achter aan ‘s-heren bansloot genaamd de Roosbeecq met een vrije eigen gang van
de plaats voor aan de Gooistraat uitkomende tussen de huizen van Jan Thonisz. Ruijter en Gerrit
Thonisz. van Breda voorsz., des dat dezelfde van Breda door dezelfde gang mede zijn uitgang
heeft, mits dat hij gehouden is de sleutel van de poort van deze gang te halen bij de possesseurs
van het huis.
9. 06-02-1644. Jan Corbeecq Schotsman soldaat in de compagnie van de kolonel Philips Balsfout
garnizoen houdende binnen Schiedam verkoopt Rutgert Meijndersz. van Oldenburgh een huis en
erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Jacob Gerritsz. de Munnick
en Z de erfgenamen van Cornelis Arentsz. stierman, strekkende voor van de straat tot achter aan
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‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 03-03-1640, voor
300 gld, waarvan 100 gld gereed en 200 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr.
10. 06-02-1644. Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets verkoopt Lambrecht Harmensz. ten Hooff
kleermaker een tuin met tuinhuisje genaamd de Hasepoot gelegen omtrent de Noordmolen, belend
N Thonis Pietersz. Glabbeecq en Z Barbara Foppendr., strekkende voor van de straat tot achter
aan het huis van Bruno van der Dussen oud burgemeester, alles volgens de oude waarbrief van
02-05-1643, voor 66 gld in gereed geld ontvangen.
10. 06-02-1644. Willem Brasser dr med. wonende alhier voor hem zelve en vervangende de
verdere erfgenamen van Jan Willemsz. van Haerlem verkoopt Ette Vrericksdr. een huis en erf
gelegen voor de Raem omtrent de Noordmolen, belend N Dirck Dircksz. zeevarende man en Z
Jan Pietersz. mede zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot
lopende langs de Noordvest, voor 40 gld in gereed geld ontvangen.
10v. 20-02-1644. Cornelis Hendricksz. Keessa voor 1/3, Jan Cornelisz. ‘s-Gravenhage voor hem
zelve en vervangende Adriaen Molswijck notaris als gestelde voogden over de weeskinderen van
Pieter Hendricksz. Keessa voor 1/3, kinderen en erfgenamen van Hendrick Cornelisz. Keessa en
Fransgen Cornelisdr. beiden zalr verkopen Cornelis Maertensz. Switser 2/3 parten in een huis en
erf daarin koper als gehuwd met Aechgen Hendricksdr. Keessa het resterende 1/3 part toekomt,
gelegen aan de Gooistraat, belend O Huijbrecht Jansz. Deijl en W de koper zelf, strekkende voor
van de straat tot achter met een vrije uitgang op de Haven, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 26-03-1588, voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
11v. 20-02-1644. Cornelis Maertensz. Switser gehuwd met Aechgen Hendricksdr. Keessa voor
1/3, Jan Cornelisz. ‘s-Gravenhage voor hem zelve en vervangende Adriaen Molswijck notaris als
gestelde voogden over de weeskinderen van Pieter Hendricksz. Keessa voor 1/3, kinderen en
erfgenamen van Hendrick Cornelisz. Keessa en Fransgen Cornelisdr. verkopen Cornelis
Hendricksz. Keessa 2/3 parten van een huis en erf daarin de koper als zoon 1/3 part toekomt,
gelegen op de Dam, belend O Pieter Ghijsen schipper en W de koper, strekkende voor van de
straat tot achter aan de dwarsscheidmuur tussen dit huis en het huis van de koper met een vrije
gang van voren van de Dam tot achter op de Haven, alles volgens de oude waarbrief van 17-011579, voor 466 gld 13 st 6 p in gereed geld ontvangen.
12. 05-03-1644. Claes Jansz. van Geffen verkoopt Maertgen Arijensdr. gehuwd met Floris
Dammasz. wonende Rotterdam als gemachtigde van haar man een huis en erf gelegen in de
Gooistraat, belend O Engebrecht Joostenz. mede schepen en W de koopster, strekkende voor van
de straat tot achter aan het huis van Rijck Anthonisz. Belleman en voorts met een gang en poort
tot achter op de Haven, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 09-10-1632,
voor 2150 gld, te betalen mei toekomende.
13. 16-03-1644. Jan Corbeecq schotsman verkoopt Vranck Cornelisz. voerman zekere rentebrief
tlv Rutger Mejndersz. van Oldenburch en zijn verbonden hypotheek van een huis en erf gelegen
aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt groot 200 gld tegen 5% per jr, gepaqsseerd op 0602-1644 voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
13v. 21-03-1644. Adriaen Molswijck, Reijnier Hellen en Harmen Willemsz. Benningh allen
burgers en ordinaire pachters van de gemenelandsmiddelen alhier stellen zich borg voor elkaar
voor een bedrag van 60.000 gld tbv degenen, die bij de verpachting van april 1644 in het
zuiderkwartier van Holland enige van de voorsz. middelen zal huren.
14. 21-03-1644. Jan Jacobsz. van Ruijten, Sebastiaen Verwel en Cornelis Pietersz. Swanshouck
allen burgers en ordinaire pachters van de gemenelandsmiddelen alhier stellen zich borg voor
elkaar voor de a.s. verpachting van april 1644 binnen Rotterdam en Delft die zij zouden mogen
3

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

komen te verpachten tot een som van 70.000 gld.
14v. 02-04-1644. Jacob Gerritsz. de Munnick voor 1/5, Leentgen Arijensdr., weduwe voor haar
zelve en vervangende haar broers en zusters, kinderen en erfgenamen van Maertgen Gerritsdr
voor 1/5, Aem Cornelisz. voor hem zelve en vervangende zijn broers en zusters, kinderen van
Emmetgen Gerritsdr. voor 1/5, Goossen Cornelisz. president en vader van het weeshuis voor hem
zelve en vanwege de kinderen van Metgen Gerritsdr. als enige van dezelven in het weeshuis
worden onderhouden voor 1/5, allen kinderen en kindskinderen van Lijsbeth Jacobsdr. weduwe
Gerrit Arijensz. de Munnick verkopen Adriaen Molswijck notaris dewelke uit kracht van een
procuratie gepasseerd bij Jacob Verbaen schipper gepasseerd voor schepenen dezer stede op 2210-1643, zoon van Arijaentgen Gerritsdr. mede dochter van de voorsz. Lijsbeth Jacobsdr. voor
het resterende 1/5 part zelf is competerende de voorsz. 4/5 parten in zekere custingbrief tlv
Cornelis Claesz. Verhooch linnenwever en zijn verbonden hypotheek van een huis en erf gelegen
op de Laen teijnden de Korte Achterweg groot pro rersto 220 gld, te betalen met 20 gld per jr,
gepasseerd op 12-05-1635, voor 120 gld in gereed geld ontvangen.
15v. 02-04-1644. Cornelis van der Dussen oud weesmeester als procuratie hebbende van Jan
Duijncker en Jan Jacobsz. Feijtema van Amstelredam, zo voor hem zelve en als hem sterk
makende voor de kinderen en erfgenamen van Eduard Jacobsz. Feijtema zijn broer gepasseerd op
25-03-1644 voor Pieter de Barij notaris te Amsterdam verkoopt Hugo van Bleijswijck oud
schepen alhier de helft van een mouterij met de grond en erve van die genaamd Spaerpot, daarvan
de voorsz. Van der Dussen in privé de wederhelft competeert gelegen over de Haven in de
Varckenssteeg, belend O de voorsz. steeg, W dezer stede wallen en N de schuur van de weduwe
van Willem van der Vecht, alles volgens de oude waarbrief van 27 (=28)-02-1640, voor 2100 gld
in gereed geld ontvangen.
16. 09-04-1644. Abraham Jacobsz. van Sticht wonende Rotterdam verkoopt Annetgen Thonisdr.
gehuwd met Cornelis Jansz. van Duijren zeevarende man jegenwoordig in Oost Indië een huis en
erf gelegen aan de Achterweg, belend N Jan Augustijnsz. zeevarende man en Z Jan van Schagen,
strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 10-05-1642, voor 750 gld te houden op hypotheek tegen een rente van
5% per jr, te lossen met 100 gld per jr.
17. 09-04-1644. Cornelis Cornelisz. den Bouff stierman verkoopt Cathalijna van Gucht weduwe
Pouwels Bogaert een huis en erf gelegen in de Raem, belend O Cornelis Gorisz. Paridaen en W
Cornelis Leendertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Paridaen,
voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
17v. 12-04-1644. Cornelis Balmsz. zeevarende man schuldig Niesgen Florisdr.Verhart weduwe
Dirck Jacobsz. Schoonhoven burgemeester van Gouda 97 gld wegens levering van kennip te
betalen met 5% rente per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Zijlstraat, belend N Hillegont
Arensz. Beijs en Z Frans Maertensz., strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot lopende
langs de Noordvest.
18. 14-04-1644. Jacob Lievensz. van Dalen wonende alhier borg voor Jan Dircksz. schipper van
het Heereveen en dat voor het wacht gedaan op desselfs turfschip om onder deze cautie uit het
arrest gelicht en vervoerd te mogen worden.
18. 16-04-1644. Joris van Casteel chirurgijn gehuwd met Lijsbeth de Meijer verkoopt Claes
Pietersz. Rouper een huis en erf gelegen in het Land van Beloften met een gemene gang bezijden
daar aan, die aan dit huis gebruikt zal worden van de deur af staande in dezelfde gang tot voor aan
de straat ten laste van de koper, belend O een huisje toekomende het Hof van Beloijs en W
Rochus Dammasz. penningmeester, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
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Bastiaen Bastiaensz., alles volgens de oude waarbrief van 13-12-1642, belast met 20 st per jr tbv
de Grafelijkheid van Holland, voor 165 gld 10 st in gereed geld ontvangen.
18v. 22-04-1644. Arie Hendricksz. Ballaster wonende op het Hooft schuldig aan Jan Jansz.
Schouten wonende Vlaardingen een jaarlijkse losrente van 15 gld (hoofdsom 300 gld) tegen een
rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op het Hooft, belend N Jacob Willemsz.
Heermoes en Z Pieter Heermans, strekkende voor van de straat tot achter aan de Vranckenlantse
watering toe. Kanttekening 06-06-1651 Arie Hendricksz. Ballaster vertoont de originele rentebrief
die afgelost is.
19v. 23-04-1644. Jan Jansz. gewezen marktschuitvoerder op Rotterdam verkoopt Leendert
Reijnsz. Hartich zijn schoonzoon een huis en erf gelegen over de Schie, belend O Adriaen
Molswijck notaris en W Swaentgen Govertsdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter
aan zeker erf van de koper, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 30-051620 en de andere waarbrief van 26-04-1608, belast met een rente van 1 gld 4 st 1 p per jr tbv het
maken van de stenen kade, voor 700 gld in gereed geld ontvangen.
20. 23-04-1644. Sebastiaen Verwel verkoopt Arie Hendricksz. de Gilde zeevarende man een huis
en erf gelegen bij de Vlaardinger poort, belend N de dochter van Pieter Woutersz. Drooch en Z de
tuin van Adriaen Molswijck notaris, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 08-11-1642, voor 425 gld,
te betalen met 225 gld gereed en 200 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr.
20v. 23-04-1644. Cornelis Nieuwpoort als in een college op heden tot deze lasthebber van Jan
Hendricksz. de Wijs raad en vroedschap dezer stede gehuwd met Trijntgen Doenendr. dochter van
Maertgen Sijmonsdr. die een dochter was van Sijmon Cornelisz. Bouman, zo voor hem zelve en
vervangende de verdere erfgenamen van de voorsz. Bouman verkoopt Huijbrecht Jansz. Deijl en
Dirck Meijndertsz. van Arensberch bakker een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart
in het Broersvelt, belend O zeker erf van Arie Joppensz. stierman en W zekere lijnbaan,
strekkende voor van de straat tot achter aan dezelfde lijnbaan, alles volgens de oude waarbrief van
02-05-1609, voor 70 gld in gereed geld ontvangen.
21v. 25-04-1644. Cornelis Ariensz. Corte zoon van Arie Cornelisz. die een broer was van Reijn
Cornelisz. kleermaker en Cornelis Joppenz. Corte zoon van Maertgen Cornelisdr. die mede een
zuster was van Reijn Cornelisz. zo voor hem zelve als vervangende de verdere erfgenamen van
Reijn Cornelisz. voor de ene helft en Annetgen Marinusdr. voor haar zelve en vervangende
Neeltgen Marinusdr. haar zuster en tezamen zusters van Commertgen Marinusdr. die huisvrouw
was van de voorsz. Reijn Cornelisz. kleermaker voor de andere helft verkopen Andries Canjon als
lasthebber van Augustijn Franszn. zeevarende man een huis en erf gelegen in de Swansteeg,
belend O Jacob Hendricksz. de Gilde zeevarende man en W Jan Maertensz. cuijper, strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis van Barent Wiggersz. cuijper, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 22-05-1617 alsmede 2 contracten het ene voor schepenen
alhier van 03-08-1591 en het andere onder de hand tussen Barent Wiggersz. cuijper, Reijn
Cornelisz. kleermaker en Bruijn Reijmbrantsz. cuijper gemaakt op 01-05-1611, belast met een
opstal van 16 st 8 p per jr, tbv de Kerk dezer stede, voor 260 gld in gereed geld ontvangen.
22. 02-05-1644. Aeltgen Isbrantsdr. van der Meer weduwe Jacob Pietersz. van Dijck is voldaan
van hetgeen haar toekomt van Jan Jacobsz. de Veech wonende Vlaardingen en speciaal mede van
zekere obligatie door de Veech te haren behoeve gepasseerd groot 90 gld.
22v. 06-05-1644. Jan Lievensz. van Dalen borg voor Jacob Lievensz. van Dalen steenbakker zijn
broer wonende alhier voor de voldoening van de impost van staten wege als voor de accijns van
stadswege respectievelijk voor de turf.
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23. 07-05-1644. Andries Cornelisz. Duijn wonende Zandam in Noord Holland als lasthebber van
Cornelis Ariensz. Duijn zijn vader wonende Middelburg dewelke niet alleen uit kracht van het
transport van de actie van de goederen van Coenraet Jansz. van Coesvelt wonende Schevelingen
gepasseerd voor schepenen van Middelburg op niet ingevuld en de procuratie verleden voor
Harmen Cornelisz. notaris aldaar op 18-04-1644 als met de notariële acte gepasseerd op 15-041644 voor nts Daniel van de Rijst houden van waarde het transport door Van Coesvelt aan en tbv
Adriaen Willemsz. Jaen gedaan voor schepenen dezer stede, van 21-04-1643.
23v. 07-05-1644. Cornelis Tobiasz. en Jacobo Jacobsdr. zijn vrouw verkopen Tobias Cornelisz.
hun zoon een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Claes Willemsz. en Z Jan
Maertensz. Baen, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot van de St Jacobs Doele,
alles volgens de oude waarbrief van 24-01-1604, belast met 12 gld 10 st per jr tegen 5% per jr tbv
Aeltgen Isbrantsdr. weduwe Jacob Pietersz. van Dijck, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
Kanttekening 09-03-1654 Tobias Cornelisz. zeevarende man vertoont de originele rentebrief in de
tekst geroerd die afgelost is.
24. 07-05-1644. Willem Brasser dr medicine alhier als lasthebber van Jannetgen Brasser weduwe
Joris Ariensz. Beijs brouwer in den Bril zijn zuster verkoopt Willem Willemsz. Backer een huis
en erf gelegen in de Boterstraat, belend N de verkoopster en Z Willem Brasser oud burgemeester,
strekkende voor van de straat met een vrije uitgang tot achter op de Schie, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 06-11-1638, met conditie dat de possesseur van het huisje
staande achter dit huis op de Schie geen vensters of lichten waardoor deselve op de plaats van dit
huis mogen kunnen zien mag aanbrengen, voor 2100 gld in gereed geld ontvangen.
25.07-05-1644. Jan Pietersz. zeevarende man verkoopt Joris Jansz. zeevarende man een huis en
erf gelegen voor de Raem, belend O Ette Vrericksdr. en W David Pouwelsz. zeevarende man,
strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot langs dezer stede veste, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 19-04-1613, voor 375 gld, te betalen met 50 gld gereed en
voorts met termijnen van 25 gld per jr.
25v. 07-05-1644. Jan Huijgensz. gewezen stierman verkoopt Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz.
metselaers een huis en erf gelegen omtrent de Vlaardinger poort, belend N voor Trijntgen
Leendertsdr. weduwe en achter Arie Luijte en Z het huis genaamd de Nadorst, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren sloot, belast met 10 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 470
gld in gereed geld ontvangen.
26. 07-05-1644. Mathijs Dircksz. (Appelman) cagenaer verkoopt Arie Gerritsz. Houtswael een
huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Jan Thonisz. Ruijter bakker en Z Pieter Jacobsz.
Fiool te Rotterdam, strekkende voor van de straat tot achter aan ’s-heren bansloot genaamd de
Roosbeecq, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 08-11-1642, belast met
1 gld 6 st 4 p per jr tbv de Kerk dezer stede en 2 st 12 p jr tbv de Heilige Geest dezer stede en
daarenboven voor 1100 gld, waarvan 800 gld gereed en 300 gld op interest tegen 5% per jr.
Kanttekening 13-05-1692 Susanna Beunck (= Susanna France van der Bloock gehuwd met
Wijnand Beuck te Rotterdam) vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
27.07-05-1644. Jan Jansz. zeevarende man wonende Rotterdam verkoopt Cornelis Gerritsz. smith
een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O Joris Nieupoort baljuw en schout van
Zouteveen en W de erfgenamen van Jacob Bastiaensz. Veen, strekkende voor van de straatv tot
achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 02-06-1635, voor 525 gld, te
betalen met 300 gld en gelijke 100 gld op mei 1645 en 125 gld op mei 1646, beide in handen van
Pieter Willemsz. Luijte cagenaer.
27v. 07-05-1644. Pieter Claesz. en Sijmon Claesz. metselaers kinderen en erfgenamen van Claes
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Bastiaensz. metselaer voor haar zelve en vervangende de verdere kinderen en erfgenamen van
Claes Bastiaensz. verkopen Gerrit Barentsz. Cruijthoff schrijnwerker een huis en erf gelegen op
de Dam, belend O Abraham van Cleeff oud burgemeester en W ‘s-heren steeg, strekkende voor
van de straat tot achter aan de gemene muur van dit huis en het huis van Frans Ariensz. Heij, alles
volgens de oude waarbrief van 01-07-1628, belast met 10 st per jr tbv de Grafelijkheid van
Holland voor 775 gld in gereed geld ontvangen.
28. 07-05-1644. Cornelis Gilbersz. vishacker verkoopt Gerrit Andriesz. zeevarende man een huis
en erf gelegen voor de Raem, belend N Jan Latingh tabakverkoper en Z Trijntgen Thijsdr.
weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan de Vuijcksloot toe, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 01-10-1633, belast met 25 st 8 p per jr waarvan tbv de
Heilige Geest 22 st 8 p en tbv de Kerk dezer stede 3 st, voor 700 gld, waarvan 100 gld gereed en
50 gld op St Maerten 1644 en verder met jaarlijkse aflossingen van 25 gld.
29. 07-05-1644. Pieter le Cro molenaer van de Volmolen alhier als lasthebber van Adriaen
Hennebo koopman wonende Leiden, zijnde de procuratie gepasseerd voor nts Carel Outerman te
Leiden op 03-03-1644, verkoopt Jan Cornelisz. Calff een huis en erf gelegen op de Nieuwe Erven
in de Vergroting aan de Lange Nieuwestraet, belend N het erf van Hendrick Verhaer en Z de
weduwe van Robbert Crackholm, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren straat of de
Haven toe, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 05-05-1640, voor 250
gld in gereed geld ontvangen. Waarborg Pieter La Croij.
29v. 07-05-1644. Dingeman Lodewijjksz. van Boshuijsen als last hebbende van Gerrit Lourensz.
van Noorden gehuwd met de weduwe van Cornelis Cornelisz. Vlieger gepasseerd voor nts
Cornelis Bleijswijck te Delft op 17-12-1643 verkoopt Cornelis Gerritsz. cuijper een huis en erf
gelegen op de Raemsloot, belend O Dirck Oschman schoemaker en W zekere gang van Aechgen
Bastiaensdr. alsmede de erven leggende achter de huisjes staande voor de Raem, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 08-09-1635 (koop door Cornelis Pietersz. wonende
Delft en Ariaentgen Ariensdr. weduwe Diert Pietersz.(sic)), voor 550 gld, te betalen met 300 gld
gereed en 250 gld op rente tegen 5% per jr.
30v. 07-05-1644. Neeltgen Willemsdr. Borsselaer weduwe Huijbrecht Leendertsz. Danekop
dochter van Willem Jujaensz. Borsselaer en Soetgen Leendertsdr. Koeije beiden zalr en
erfgenaam van Willem Jujaensz. Borsselaer voor 1/3e, mitsgaders Willem Lambrechtsz.
Borsselaer en Crijn Cornelisz. metselaer voogden over Adriaen Willemsz. Borsselaer innocente
zoon voor 1/3e en Jujaen Leendertsz. Koeije en Dingeman Lodewijcksz. van Boshuijsen voogden
over de weeskinderen van Huijbrecht Willemsz. Borsselaer mede zoon voor het resterende 1/3e
part en gezamenlijk voor het geheel, verkopen Jan Jacobsz. Bloot pasteibakker een huis en erf
gelegen in de Gooistraat, belend N de brouwerij van de Hasewint en Z Leentgen Rochusdr.
weduwe Abraham Thonisz. Panser, strekkende voor van de straat tot achter aan de scheidheining
tussen dit huis van Daniel Oosterbaen jegenwoordig burgemeester door wie de voorsz. heining
alleen moet worden onderhouden en bekostigd en voorts met een gemene uitgang, waterloop of
lozinge tot achter op de Haven, alles volgens de oude waarbrief van 20-02-1602, belast met 15 st
per jr tbv de Kerk dezer stede en daarenboven voor 800 gld, waarvan 400 gld gereed en 400 gld
tegen een rente van 5% per jr. Penningborg Willem Nieupoort secretaris dezer stede.
31v. 07-05-1644. Kasper Philipsz. bakker verkoopt Cornelis Dircksz. van der Gaech mede bakker
een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O de weduwe en kinderen van Claes Cornelisz..
Goethart en W ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Schie, alles
volgens de oude decreet waarbrief van 16-05-1643, belast met 15 st per jr tbv de meesters van het
Bagijnhof alhier alsmede een rentebrief van 900 gld tegen 5% per jr tbv Huijbrecht van der Vecht
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(als daarmede geprefereerd geweest zijnde bij de preferentie van de boedel van Dirck Gerritsz.
van der Duijff gehouden op 28-04-1644), voor 325 gld boven de belasting in gereed geld
ontvangen.
32v. 07-05-1644. Lubbert Wolphertsz. van Vollenhoven van de Mennoniste gemeente verkoopt
Pietertgen Jansdr. weduwe (van Arijen Barentsz) een huis en erf gelegen in de St Sebastiaens
Doelen, belend O Jan Jacobsz. van Ruijten en W Arie Ariensz. zeevarende man, strekkende voor
van de straat tot achter aan het erf van Jan Jacobsz. voorsz., alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 11-06-1605 (koop door Ruth Maertensz) , voor 150 gld te betalen met
50 gld gereed en 100 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
33. 07-05-1644. Lenert Mathol raad en vroedschap als lasthebber van Maertgen Leendertsdr.
weduwe Leendert Lambrechts Doesen en laatst van Jan Hendricxz. Juijst grootschipper zijn
zuster verkoopt Annetgen Snaeijers gehuwd met Jan Pickering opperman als lasthebber van haar
man, zijnde de procuratie gepasseerd voor schepenen dezer stede op 01-05-1644 een huis of
keuken en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N het huis van
Leuntgen Ariensdr. de Geus en Z de gemene gang van dit huis en van Cornelis Leendertsz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, alles volgens de oude decreet waarbrief
van 20-09-1614 (koop door de wed. van Lambrecht Arijensz Borsselaer), voor 135 gld door
Engebrecht Jacobsz. mede schepen in gereed geld ontfvangen, die koopster aan dezelve belooft te
zullen restitueren op termijnen van 12 gld per jr met een rente van 5% per jr.
34. 07-05-1644. Aeltgen Jansdr. van Honthorst als lasthebber van Jacques Ouseel koopman
wonende Leiden enig erfgenaam van Michiel Ouseel diens oom alhier overleden, gepasseerd voor
Karel Outerman nts te Leiden op 06-01-1644 verkoopt Hugo van Bleijswijck oud schepen en
brouwer in de Swarte Leeuw een huis en erf in de Gooistraat, belend N Huijbrecht van der Vecht
en Z Grietje Jorisdr. Coij weduwe Cornelis Claesz. d Arckel, strekkende voor van de straat tot
achter met een gemene gang op de Haven, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste
is van 03-11-1642, voor 2400 gld, waarvan 1200 gld gereed en 1200 gld op mei 1645.
35. 07-05-1644. Pietertgen Claesdr. (Mol) weduwe van Willem Pietersz. Braem voor de ene helft
en Jan Jacobsz. zeevarende man gehuwd met Annetgen Willemsdr., Pieter Willemsz. Penningh
gehuwd met Engeltgen Willemsdr. dochters van dezelfde Braem geprocureerd bij Maertgen
Cornelisdr. allen voor 1/4 in de andere helft, Willem Jansz. Poort voor hem zelve en vervangende
zijn zusters en broers, kinderen van Jan Willemsz. Poort die een zoon was Willem Braem bij
Engeltgen Jansdr. voor 1/4, Jan Sijmonsz. Hoochwerff voogd over Maertgen Willemsdr. mede
dochter van de voornoemde Willem Braem geprocureerd bij de voorn. Pietertgen Claesdr. voor
1/4 in dezelfde helft, verkopen Mr Cornelis Molijn een huis en erf met een vrije gang daar
bezijden aan gelegen aan de Achterweg, belend N Claes Willemsz. en Z Geertgen Evertsdr.
weduwe strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot genaamd de Roosbeecq,
alles volgens de oude waarbrief van 23-02-1585, belast met 10 st 4 p per jr tbv de Heilige Geest
dezer stede, voor 780 gld in gereed geld ontvangen.
36. 07-05-1644. De burgemeesters en regeerders van Schiedam verkopen Aeltgen Isbrantsdr. (van
der Meer) weduwe Jacob Pietersz. van Dijck een huis en erf gelegen in de Prinsestraat, belend N
Cors Jansz. van Bleijswijck en Z het huis van Willem Jansz. scheepstimmerman, strekkende voor
van de straat tot achter aan de voorsz. Cors Jansz., voor 115 gld in gereed geld ontvangen.
36v. 07-05-1644. Mr Cornelis Molijn chirurgijn gehuwd met Hendrickgen Hendricksdr. die
weduwe was van Mr Adriaen van Waert mede chirurgijn enige zuster van Jannetgen Hendricksdr.
gehuwd met Jacob Hendricksz. van Stralen beiden zalr verkoopt Rogier van der Houwe baljuw en
schout dezer stede als lasthebber van Jacob Dircksz. Gommersbach een huis en erf met een gang
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van 3 voeten gelegen aan de Laan teijnde de Korte Achterweg, belend O Aechgen Hendricksdr.
weduwe Arie Goetijt en W Neeltgen Muijs weduwe Reijnier Woutersz. Scharp, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de
jongste is van 14-04-1629 met een regeling over het secreet, belast met 3 st 12 p per jr tbv het St
Annen gilde binnen dezer stede, voor 225 gld in gereed geld ontvangen.
37. 07-05-1644. Mr Cornelis Molijn chirurgijn gehuwd met Hendrickgen Hendricksdr. weduwe
van Mr Adriaen van Waert mede chirurgijn verkoopt Jan Sijmonsz. Hoochwerff als lasthebber
van Jacob Maertensz. zeevarende man een huis en erf gelegen aan de Korte Achterweg, belend O
Gooltgen Danielsdr. weduwe capitein Frans Touw en W Jacob Verbaen c.s., strekkende voor van
de straat tot achter aan het huis van Jacob Hendricksz. de Gilde, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 13-02-1617 (koop door Adriaen Michielsz van Wijck),
voor 420 gld te betalen 300 gld gereed en 120 gld tegen een rente van 5% per jr, te lossen binnen
5 jr. Kanttekening 14-05-1646 Jacob Maertensz. zeevarende man vertoont nde originele rentebrief
die afgelost is.
38. 07-05-1644. Arie Gerritsz. Houtswael wonende alhier schuldig aan Jacob Arijensz. van der
Ende scheepstimmerman wonende buiten de Rotterdamse poort van Delft een jaarlijkse losrente
van 30 gld (hoofdsom 600 gld) tegen 5% per jr, te lossen met 200 gld per jr. Waarborg een huis
en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N Jan Thonisz. Ruijter bakker en Z Pieter Jacobsz. Fiool
te Rotterdam, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, genaamd de
Roosbeecq.
39. 14-05-1644. Pieter Le Croix molenaer in de Volmolen alhier als lasthebber van Adriaen
Hennebo koopman te Leiden verkoopt Barent Pietersz. Hollaer opperkoopman in dienst van de
Oost Indische Compagnie een huis en erf gelegen aan de Lange Nieustraat op de Nieuwe Erven in
de Vergroting, belend N Jacob Gillensz. Gouwenaer en Z Gerrit Rijcken linnenwever, strekkende
voor van de straat tot achter aan zekere andere straat, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan
de jongste is van 05-05-1640, voor 675 gld in gereed geld ontvangen.
39v. 14-05-1644. Johan van der Burch als lasthebber van Meijnsgen Leendertsdr. weduwe van
Leendert Jansz. oud schipper verkoopt Leendert Mathol raad en vroedschap dezer stede de helft
van een huis en erf gelegen over de Haven in het West Nieuwlant bij de Vismarkt, belend N Jacob
Bonstoe mede vroedschap en Z de weduwe van Pieter Danckertsz. blokmaker, alles volgens de
oude waarbrief van 24-04-1623 en een nader contract tussen de koper en Pieter Jacobsz. Bonstoe
gepasseerd op 23-05-1635 en nog een oude brief van 03-10-1609, voor 1237 gld 10 st in gereed
geld ontvangen.
40. 14-05-1644. Leendert Reijnsz. Hartich marktschuitvoerder op Rotterdam zo voor hem zelve
en vervangende zijn zusters en broer, tezamen kinderen en erfgenamen van Reijn Cornelisz.
Hartich verkoopt Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz. beiden metselaars een huis en erf gelegen op
de Haven omtrent de Vlaardingerpoort, belend O ‘s-heren steeg en Z Cornelis Gerritsz. Crael,
strekkende voor van de straat tot achter aan zeker huisje van Lodewijck Molijn, voor 710 gld in
gereed geld ontvangen.
40v. 14-05-1644. Engebrecht Jansz. (Cassenaer) zeevarende man verkoopt Arie Dircksz. Breur
wielmaker een huis en erf met een lijnbaan daar benevens gelegen aan de Noordvest, alles
volgens de oude waarbrief van 16-03-1641, belast met 17 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede en
daarenboven voor 250 gld te betalen met 175 gld gereed en verder met termijnen van 25 gld per
jr.
41v. 14-05-1644. Engeltgen Cornelisdr. weduwe Barent Arentsz. van Oud Beijerland wonende
alhier verkoopt Thomas Posselwith tabakpijpmaker een huis en erf gelegen op de Haven, belend
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N ‘s-heren steeg en Z de gang van Matthijs Cornelisz. schoemaker, strekkende zo voor van de
straat tot achter aan het huis van Jan Fransz. de Bruijcker als het loodsje van de voorsz. Matthijs
Cornelisz. toe, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van 12-05-1635, belast
met een opstal van 6 gld per jr tbv de Heilige Geest dezer stede, voor 1100 gld, te betalen met 500
gld gereed en 600 gld tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening
05-01-1668 Thomas Posselwith vertoont kwitantie van de rente. zijnde het kapitaal bij Posselwith
voldaan met 90 gld, zijnde de kwitantie van 28-04-1657 en geroyeerd. Kanttekening 01-06-1678
Thomas Posselwith heeft de originele rentebrief vertoont die afgelost is.
42. 14-05-1644. Thomas Poesselwith tabakpijpmaker verkoopt Robbrecht Bon Engelsman mede
tabakpijpmaker wonende Rotterdam een huis en erf gelegen in de West Molenstraat, belend O Jan
Jansz. leertouwer en W Bouwen Cornelisz. molenaar, strekkende voor van de straat tot achter aan
‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 16-04-1639 voor
500 gld, waarvan 250 gld gereed en de resterende termijnen van 100 gld per jr met conditie, dat
de verkoper binnen deezer stede gedurende het leven van de koper geen tabakpijpen mag bakken
of maken.
43. 14-05-1644. Willem Brasser dr med. zoon van Frans Brasser die een zoon was van Jacob
Brasser en Jacob van Gesel zoon van Maertgen Jacobsdr. Brasser mede een dochter van dezelfde
Jacob Brasser zo voor hen zelve en vervangende de verdere erfgenamen van Jacob Brasser
verkopen Huijbrecht Jansz. Deijl een huis en erf gelegen aan de Gooistraat omtrent de
Rotterdamse poort, belend O Job Cornelisz. molenaar en W de koper zelf, strekkende voor van de
straat tot achter aan het Groenendal, voor 550 gld in gereed geld ontvangen.
43v. 14-05-1644. Joris Jansz. Groenewegen scheepstimmerman verkoopt Isbrant Arentsz. Maen
een huis en erf gelegen over de Schie aan de Coninckstraat, belend O Jacob Dircksz. Hensbrouck
en W de verkoper zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin of boomgaard van de
verkoper, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 24-07-1638, voor 1000
gld waarvan 300 gld gereed en 700 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr.
45. 14-05-1644. Jan Pietersz. zeevarende man gehuwd met Geertgen Cornelisdr. weduwe Thonis
Rochusz. voor de ene helft en Pieter Thonisz. en Cornelis Claesz. gehuwd met Neeltgen
Thonisdr. zoon en dochter van Thonis Rochusz. voor de andere helft verkopen Leendert
Hendricksz. van Delvenoudt (volgens de index Leendert Hendricksz. Hartich van Delvenoudt)
een huis en erf gelegen aan de Achterweg, belend N Geertgen Evertsdr. weduwe Hendrick den
Bom metselaar en Z Jan Cool zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren bansloot genaamd de Roosbeecq, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 28-02-1598, belast met 7 st 8 p per jr tbv de Heilige Geest dezer stede, voor 375 gld in gereed
geld ontvangen.
45v. 14-05-1644. Willem Brasser voor hem zelve en vervangende zijn zusters kinderen van
Aefgen Jansdr. huisvrouw van Frans Brasser beiden zalr die een dochter was van Jan Willemsz.
van Haerlem en Dieuwertgen Dircksdr. zalr. voor 1/4 en Willem Brasser voorsz. als lasthebber
van Jan Willemsz. van Haerlem en Jan Egbertsz. Bisschop gehuwd met Hillegont Jansdr. voor
haar zelve en als voogden over de kinderen van Philips Thijsz. en Lijsbeth Jansdr. en hen
daarvoor sterk makende, mede kinderen en kleinkinderen en erfgenamen van dezelve voor 3/4,
zijnde de procuratie gepasseerd op 18-04-1644 voor nts Jan Cornelisz. Hogenboom te Amsterdam
verkopen Dr Christiaen van Persijn twee huizen en erven gelegen in de Gooistraat, het ene
genaamd het wapen van Haerlem en het andere aan de zuidzijde daarvan, belend N voor Grietgen
Pietersdr. weduwe Arie Crijnenz. Calckman en achter Claes Michielsz. lindewever en Z voor
Lubbert Wolphertsz. van Vollenhove en achter het huis van Arie Willemsz. schrijnwerker,
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strekkende voor van de Gooistraat tot achter met een vrije gang uitkomende op de Nieuwe straat,
belast met 9 st 12 p per jr staande op het zuidewaartse huis bij den coop met de selve last vercocht
aen Sebastiaen Verwel en Jan Jacobsz. van Ruijten tbv de Kerk dezer stede voor 2000 gld, te
betalen met 800 gereed en 1200 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 200 gld per jr.
47. 14-05-1644. Willem Brasser in kwaliteit voorsz. verkoopt Dingeman Lodewijcksz. van
Boshuijsen als lasthebber van Maria van der Burch weduwe Dirck Panser een huis en erf gelegen
aan de Breestraat, belend N de koopster en Z voor zeker huis tot Leiden toebehorende en achter
de weduwe van Maerten Jansz., Gerrit Jansz. Patijn weduwe en Adriaen Leendertsz. bommaker,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Andries Huijsen Schotsman, voor 274 gld
in gereed geld ontvangen.
47v. 14-05-1644. Dr Christiaen van Persijn raad en vroedschap dezer stede verkoopt Sebastiaen
Verwel en Jan Jacobsz. van Ruijten een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N de
verkoper en Z Lubbert Wolphertsz. van Vollenhove, strekkende voor van de straat tot achter aan
verkopers muur, met regeling over het licht, belast met 9 st 12 p per jr tbv de Kerk dezer stede,
voor 305 gld.
48v. 14-05-1644. Leendert Reijnsz. Hartoch verkoopt Annetgen Hendricksdr. (Hertich) weduwe
Pieter Pietersz. (Swanshouck) schipper een huis en erf gelegen op de Haven met een vrije
doorgang daar naast gelegen tot achter op de Haven uitkomende, door welke Cornelis Jansz.
Graeff en Pieter Dircksz. zeevarende man hun vrije doorgang hebben, belend O het erf of gang
van Cornelis Doensz. linnenwever en W het erf van het huis van Cornelis Bouwensz. smith,
strekkende voor van de Havenstraat tot achter met zeker kookhuis aan de plaats of erf van de
voorsz. Pieter Dircksz., alles volgens de oude waarbrief van 13-09-1636, voor 1000 gld, te
betalen 400 gld gereed en voorts in termijnen van 200 gld per jr.
49. 14-05-1644. Annetgen Hendricksdr. weduwe Pieter Pietersz. grootschipper geassisteerd met
Pieter Sijmonsz. zeilmaker haar schoonvader en Claes Hendricksz. Semelaer haar schoonbroer als
haar gekoren voogden verkoopt Eeuwout Ariensz. stierman wonende Rotterdam een huis en erf
gelegen aan de Gooistraat, belend N Cornelis de Graeff huistimmerman en Z Rijck Pietersz.
schipper, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, alles volgens de oude waarbrieven
daarvan de jongste is van 21-02-1637, belast met een custingbrief van 700 gld tbv de erfgenamen
van Ariaentgen Baerthoutsdr. te lossen met 100 gld per jr en een opstal van 31 st 8 p per jr tbv de
Kerk dezer stede, voor 1250 gld, waarvan 500 gld gereed en voorts met termijnen van 200 gld per
jr. Waarborgen Pieter Sijmonsz. en Claes Hendricksz. Semelaer.
50. 15-05-1644. Cornelis Nieupoort substituut secretaris en Jacob Pietersz. kaaskoper als bij de
heren van de gerechte tot deze geauthoriseerd verkopen in het openbaar Crijn Cornelisz. en
Sijmon Claesz. metselaars een huis en erf gelegen in Jacob Rochusz. steeg gekomen van
Lambrecht Lambrechtsz. Paeldingh, belend O Annetgen Sijmonsdr. en W zeker ander huis van de
voorsz. Palingh (sic), door de koper op heden mede gekocht, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van Cornelis Coij, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 22-04-1591, voor 305 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
51. 14-05-1644. Cornelis Nieupoort substituut secretaris en Jacob Pietersz. kaaskoper als bij de
heren van de gerechte dezer stad geauthoriseerd verkopen in het openbaar Crijn Cornelisz. en
Sijmon Claesz. metselaars een huis en erf gelegen in Jacob Rochus steeg, belend O zeker ander
huis gekomen van Lambrecht Paelding, door de kopers op heden mede gekocht en W
Bartholomeus van Neck, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Cornelis Coij,
met regeling over de lichten, alles volgens de oude waarbrief van 04-10-1625, voor 305 gld in
gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
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52. 14-05-1644. Arijen Willemsz. .Djaen schuldig aan Joosgen Michielsdr. weduwe Reijer
Crabmoes voor 2/5 en Johannes Gerritsz. van der Berch als mede erfgenaam van Elysabeth
Crijnendr. van Santen voor 3/5 een jaarlijkse losrente van 62 gld 10 st (hoofdsom 1000 gld) de
penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen op de hoek van de Cruijsstraat, belend O de
Gooistraat en W Floris van Oijen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Pieter
Leendertsz. Schiebrugge.
53. 21-05-1644. Adriaen Hoochmoet als lasthebber van Aeltgen Isbrantsdr. (van der Meer)
weduwe Jacob Pietersz. van Dijck verkoopt Gerrit Centenz. grootschiper een huis en erf gelegen
aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Jan Gerritsz. opperbrouwer en Z ‘sheren pad van ouds genaamd de blauwe poort, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker
ander huisje van de verkoopster, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 2409-1633, voor 625 gld, waarvan 225 gld gereed en 400 gld tegen een rente van 5% per jr, af te
lossen binnen 5 jr. Kanttekening 17-01-1661. Dignum Govertsdr. weduwe Gerrit Centenz.
vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
53v. 21-05-1644. Engebrecht Joostenz. mede schepen alhier als lasthebber van Cathalina
Yemantsdr. weduwe Arie Jorisz. Beijs brouwerverkoopt Walingh Ariensz. Banck metselaar een
huis en erf gelegen in de Holsteeg, belend N de gang van Jan Cornelisz. ‘s-Gravenhaech oud
kapitein der schutterij en Z Pieter Ariensz. Swart, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 27-11-1627, voor 300 gld waarvan 50 gld gereed en de rest in termijnen van 30 gld
per jr.
54v. 21-05-1644. Rogier van der Houve baljuw en schout dezer stede als lasthebber van
Margrietgen Jorisdr. Coij weduwe van Cornelis Claesz. D’Erckel verkoopt Jan Ariensz. Visscher
een huis en erf gelegen op het Hooft, belend N Andries Huijbrechtsz. den Draeck en Z een ander
huis van Margrietgen Coij, strekkende voor van de straat tot achter aan de Vranckenlantse
watering, voor 550 gld in gereed geld ontvangen.
55v. 21-05-1644. Jacob Scharp mede schepen alhier en Panckeras Ariensz. metselaar verkopen
Susanna Fransdr. weduwe Jan Thonisz. van Osch een huis en erf gelegen aan de Achterweg,
belend N ‘s-heren straat en Z Jan Benjaminsz. Carpentier, strekkende voor van de straat tot achter
aan het erf of de gang van de voorsz. Carpentier, voor 512 gld, te betalen met 162 gld gereed en
350 gld tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr.
56. 28-05-1644. Gerrit Roeloffsz. (van Asperen) schipper verkoopt Jacob Gillisz. Barnaert een
huis en erf gelegen in de West Molenstraat, belend O Arie Andriesz. Hessingh smid en W Jan
Ariensz. Kater, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot toe, alles volgens de
oude waarbrief van 08-09-1635, voor 350 gld, te betalen met 150 gld gereed en 200 gld op rente
tegen 5% per jr.
57. 28-05-1644. David Hendricksz. Hartintvelt verkoopt Arie Leendertsz. zeevarende man een
huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend O zekere gang daardoor koper een uitgang
heeft en W Pieter Leendertsz. schrijnwerker, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf
van Jan Fransz., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 13-05-1632, voor
600 gld, te betalen 200 gld gereed en verder in termijnen van 40 gld per jr.
57v. 28-05-1644. Arie Maertensz. lijndraaier zoon van Trijntgen Joostendr. geprocureerd bij
Maerten Ariensz. voor de ene helft en Leendert Claesz. Groenewegen met Thonis Pietersz. van
Glabeecq voogden over de nagelaten weeskinderen van Jannetgen Willemsdr. die mede een
dochter was van Trijntgen Joostendr. geprocureerd met Willem Jansz. van Delff voor de andere
helft en dienvolgend erfgenamen van dezelfde Trijntgen Joostendr. verkopen Hendrick Galeijnsz.
(van Gogh) een huis en erf met een eigen gang daar bezijden aan gelegen in de Coninckstraat over
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de Schie, belend O Cornelis Cornelisz. Ghielen en W Baerthout Cornelisz. van Essen, strekkende
voor van de straat tot achter aan de Doelsloot, belast met 15 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor
780 gld in gereed geld ontvangen.
58v. 28-05-1644. Thonis Jorisz. Post landman verkoopt Arie Cornelisz. Ouwater een huis en erf
met een hollenberg daar achter gelegen in de Boterstraat, belend O Gerrit Gerritszn. landman en
W Claes Gijsbrechtsz. schoemaker, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 19-05-1640, belast met 15 st per jr tbv de
Kerk dezer stede, voor 800 gld in gereed geld ontvangen.
59. 28-05-1644. Trijntgen Coenendr. weduwe Maerten Jansz. Jampone voor haar zelve en
vervangende haar mede erfgenamen van Cornelis Cornelisz. Plugge verkoopt Leendert Gillisz.
van Herderswijck een huis en erf gelegen in de Gooistraat op het Eijnd, belend N Gooltgen
Danielsdr. weduwe capitein Frans Touw en Z Maertgen en Machtelt Stoffelsdr., strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
59v. 28-05-1644. Willem Cornelisz. (Bijl) landman verkoopt Adriaen Huijgensz. Coppert een
huis en erf gelegen op de Nieuwe Erven in de Lange Nieustraat in de Vergroting, belend N
Cornelis Gerritsz, cuyper en Z de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin
van de verkoper, voor 350 gld, te betalen met 50 gld gereed en de rest tegen een rente van 5% per
jr, te lossen met 100 gld per jr.
61. 28-05-1644. Lieven Willemsz. wonende Rotterdam gehuwd met Adriaentgen Maertensdr.
dochter van Maerten Jorisz. Cnapper en Maertgen Ariensdr. beiden zalr verkoopt Claes Joostenz.
Cnapper een huis en erf gelegen over de Schie aan de Coninghstraat, belend N Baerthout
Cornelisz. van Essen en Z Cornelis Bastiaensz. Bom zeevarende man, strekkende voor van de
straat tot achter aan de Doelsloot, voor 700 gld in gereed geld ontvangen.
61v. 04-06-1644. De burgemeesters en regeerders dezer stede verkopen Maertijntgen Cornelisdr.
oude vrijster een huisje en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend N de weduwe van Arijen
Jansz. en Z Jan Engelsz. zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan de banen
van Cornelis Jacobsz. Vas, voor 110 gld in gereed geld ontvangen.
62v. 04-06-1644. Jan van Schagen gorter verkoopt Cornelis Goedhart brandewijnbrander de helft
van een huis en erf daarvan de koper de wederhelft bezit gelegen in de Luijs of Pannekoeckstraat,
belend O de erfgenamen van Pieter Pietersz. van der Burch en W ‘s-heren straat genaamd de
Dwerssteeg, strekkende voor uit de Luijs of Pannekoeckstraat tot achter aan zeker huis van het
weeskind van Claes van Cleeff, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 1608-1642, voor 80 gld in gereed geld ontvangen.
63. 09-06-1644. Hans van der Burch verkoopt Claes Jacobsz. Cool zekere custingbrief tlv
Cornelis Gorisz. Paridaen tijkwerker en zijn verbonden hypotheek van een huis gelegen voor de
Raem pro resto 550 gld, te betalen met 50 gld per jr, gepasseerd op 19-05-1640 voor schepenen
alhier, voor 389 gld 7 st in gereed geld ontvangen.
63v. 11-06-1644. Aeltgen Isbrantsdr. weduwe van Jacob Pietersz. van Dijck verklaart bij haar
vrouwen waarheid ipv de eed waar te zijn, dat zekere obligatie die zij sprekende heeft gehad tlv
Jan Jacobsz. de Veech door hem en zijn moeder ondertekend groot 90 gld in handen heeft gesteld
van de burgemeester Pieter Jacobsz. Bonstoe als een van de gecommitteerde raden van de
Admiraliteit te Rotterdam om daarmede uit de voorsz. Veechs gage haar betaling te consequeren,
welke obligatie zij niet terug heeft gezien, nog van Bonstoe bekomen, hoewel zij Bonstoe daar
herhaalde malen op aangesproken heeft, zodat zij dezelfde obligatie niet is hebbende, nog weet
waar deze zou mogen zijn.
64. 13-06-1644. Ruth Arijensz. gehuwd met Hilletgen Cornelisdr. die weduwe was van Jan
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Pietersz. zeevarende man verkoopt Jan Gorisz. (Paridaen) een huis en erf gelegen aan de
westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Jan jacobsz. en Z Harck Thijsz., strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 26-041614, belast met een custingbrief pro resto 125 gld de penning 16, zijnde getransporteerd aan
Pieter Claesz. van Dijck en een rente van 2 gld 3 st 2 p per jr tbv het St Jacobs Gasthuis, voor 20
gld over verlopen schatting of verponding, alsmede 43 gld 2 st 8 p over verlopen rente aan het
Gasthuis.
65. 14-06-1644. Huijbrecht Ariensz. zeevarende man wonende alhier schuldig aan Aeltgen
Isbrantsdr. weduwe Jacob Pietersz. van Dijck 100 gld wegens geleverde waren en penningen, te
betalen wanneer het hierna te noemen huis wordt verkocht uit de kooppenningen. Waarborg een
huis en erf gelegen over de Laen teijnden de Korte Achterweg, belend O het huis van Harmen
Cornelisz. en W Mees Pouwelsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
65v. 15-06-1644. Jan Jansz. Slijp koopman wonende Vlaardingen bekent door overwijzing van
Abraham Hoogenhoeck mede wonende aldaar schuldig aan Maertgen Aelbrechtsdr. weduwe
Reijnier Hellouw 1014 gld wegens afgerekende en verstrekte penningen tegen een rente van 6%
per jr en tot nadere bevestiging van welke betaling schuldenaar overgeeft om marktgang de
houder dezes te leveren zodanige schip haring als hij zijn stierkieden op de 1e of 2e reis van deze
a.s. haringteelt met lief zal worden ingebracht, mits dat daarop zo veel zal worden toegegeven en
betaald als hetzelfde schip haring bevinden zal worden meerder in geld bedraagt en dit contact
nevens de leverantie van die?
66. 18-06-1644. Dirck Huijgensz. backer verkoopt Dirck van der Mast een tuin en erf omtrent de
Noordmolen, belend NO de tuin van Jan Pieterszn. nettenkoper en ZW Jan Jansz. Broer
bootsgezel en Jan Jansz. van der Velde bouwman, strekkende voor van de straat tot achter aan de
baansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de 2 jongste zijn van 24-10-1639 en 23-111641, belast met de helft van 17 st 3 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 300 gld in gereed geld
ontvangen.
67. 18-06-1644. Johan Wilsoets notaris als lasthebber van Willem Jaspersz. van der Roer
verkoopt Dirck Willemsz. Vos een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Gabriel
Ruth Engelsman en W het Oude Manhuis alhier, strekkende voor van de straat tot achter aan
dezer stede bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 30-05-1643,
belast met 15 st per jr tbv de Kerk dezer stede en 24 st per jr tbv het St Jacobs Gasthuis alhier en
daarenboven voor 800 gld, waarvan 200 gld gereed en 600 gld tegen een rente van 5% per jr, te
lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 04-05-1646 Dirck Willemsz. Vosch vertoont de originele
rentebrief die afgelost is.
68. 29-06-1644. Sebastiaen Niessen koopman wonende binnen dezer stede heeft tot een huwelijks
mede gave gegeven aan Dirck Adriaensz. Cleijwech gehuwd met Adriaen Niessen zijn dochter
een huis en erf gelegen achter op de Haven genaamd het Wapen van Hamburch, belend N juffr.
Duijns en Z Pieter Sijmonsz. zeilmaker en nog gegeven 2 rentebrieven tlv de 6 grote steden van
Holland te betalen ten comptoire van de thesaurier van de stad Amsterdam, de ene van 19-031556 groot 600 gld en de andere van 14-08-1561 van 1296 gld, hem aangekomen van Jacob
Theunisz. van Dalen zijn schoonvader, beide geconstitueerd tlv Anna Vijge tot ‘s-Hertogenbosch.
68v. 02-07-1644. Johan Wilsoets notaris en procureur alhier als lasthebber van Barent Pietersz.
Hollaer gewezen opperman van de Oost Indische Compagnie wonende alhier verkoopt Jacob
Lievensz. van Dalen een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Pieter Evertsz. en
W Gabriel Ruth Engelsman, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz.
Ruth, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 12-05-1640, voor 1050 gld in
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gereed geld ontvangen.
69v. 02-07-1644. Dirck Wijngaerden gehuwd met Susanna van Beaumonth wonende Rotterdam
die transport had van Jan Anthonisz. Groenewegen verkoopt Govert du Bois oud burgemeester
dezer stede 3 lijfrentebrieven, een van 18 gld, een van 12 gld 10 st en een van 16 gld 1 st 8 p per
jr ten laste van de stad Delft en tbv de voorsz. du Bois en ten lijve van de voorsz. Groenewegen
gepasseerd respectievelijk 29-12-1595, 27-10-1603 en 30-01-1604 alsmede het transport van 2803-1635, voor 192 gld 10 st in gereed geld ontvangen.
70. 09-07-1644. Jan Jansz. Schoute wonende Vlaardinger-Ambacht verkoopt Willem Arijensz.
van Hoogeveen een huis en erf met boomgaard gelegen op het Hooft omtrent de Speuije, belend
N Jacob Lievensz. van Dalen en Z de weduwe van Dirck Pansser, strekkende voor van de straat
tot achter in de Vranckelantse watering, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 05-02-1639, voor 1275 gld, waarvan 375 gld gereed en 900 gld op rente tegen 5% per jr, te
lossen met 300 gld per jr.
71. 09-07-1644. Claes Jacobsz. Cool oud schepen als lasthebber van Arie Dominicusz.
zeevarende man waarvan de procuratie is gepasseerd voor nts Dirck Block te Rotterdam op 1306-1644 verkoopt Cornelis Nieupoort substituut-secretaris als lasthebber van Pieter Theunisz.
Schilperoort beenhakker wonende Delft een huis en erf gelegen op de Hoogstraat, belend N
Theunis Cornelisz. schipper en Z Bartel Jacobsz. Treurniet metselaar, strekkende voor van de
straat tot achter op de Achterweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van
17-05-1642, belast met 5 st per jr tbv de Kerk dezer stede. Voldaan door cassering van een
rentebrief groot 200 gld, van 17-05-1642.
72. 09-07-1644. Christiaen van Vliet sluiswachter wonende op Delfshaven als lasthebber van
Lambrecht van den Bos apothecaris wonende Amsterdam vanwege zijn vrouw Maria van der
Beeck, enig erfgenaam van Pieter Woutersz. Drooch en Jannetgen Eeuwoutsdr. van Vliet haar
zalige ouders, zijnde de procuratie gepassseerd voor nts Joost van der Ven te Amsterdam op 2504-1644 verkoopt Annetgen Dircksdr. gehuwd met Cornelis Ariensz. Nadorst als lasthebber van
haar man een huis en erf gelegen op de Dam, belend N het huis genaamd de Nadorst en Z Arie
Hendricksz. de Gilde, strekkende voor van de straat tot achter aan de watering van de Volmolen
of ‘s-heren bansloot, belast met een rentebrief van 400 gld tegen 5% per jr die Michiel en Sasbout
van der Dussen daarop sprekende hebben en 5 st per jr tbv de Kerk dezer stede en bovendien voor
40 gld in gereed geld ontvangen.
72v. 09-07-1644. Maertgen Jacobsdr. weduwe Arie Willemsz. Maen verkoopt Pieter Wijnantsz.
houtzager een huis en erf gelegen in het Land van Beloften, belend O Jan Oom Dammisz. en W
Hilletgen Brom, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Hendrick Groen
Engelsman, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
73. 09-07-1644. Pieter Wijnantsz.houtzager schuldig aan Dammisgen Jansdr. JD een losrente van
7 gld 10 st per jr (hoofdsom 125 gld) tegen een rente van 6% per jr, te lossen met 15 gld per jr.
Waarborg het bij de vorige akte aangekochte huis en erf.
74. 22-07-1644. Annetgen Cornelisdr. weduwe David Dircksz. schuldig aan Meijnsgen
Leendertsdr. weduwe Leendert Jansz. schipper een jaarlijkse losrente van 17 gld 10 st (hoofdsom
350 gld) tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr. Waarborg een huis en erf
gelegen over de Haven in het West Nieuwlant, belend N de rentehefster en Z Maertgen Jacobsdr.
weduwe Willem van der Vecht, strekkende voor van de straat tot achter aan de gang van de
weduwe van Willem van der Vecht.
75. 26-06-1644. Floris Dammasz. hovenier wonende binnen dezer stede verkoopt Claes Jansz.
van Geffen wonende jegenwoordig te Rotterdam 2 losrentebrieven de ene tlv Volckert Cornelisz.
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Coninck en de andere tlv Willem Jansz. korenmeter, beiden te Rotterdam en hun verbonden
hypotheek gelegen binnen Rotterdam, de ene van 1050 gld en de andere van 1000 gld, gepasseerd
voor schepenen van Rotterdam respectievelijk op 03-11-1642 en 11-05-1643, met waarborg voor
de hypotheek van Volckert Cornelisz. Coninck een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend
O Engebrecht Joostenz. mede schepen en W een ander huis van de verkoper, strekkende voor van
de straat tot achter aan het huis van Rijck Anthonisz. Belleman en voorts met een gang of poort
tot achter op de Haven, voor 2050 gld in gereed geld ontvangen.
76. 06-08-1644. Grietgen Bastiaensdr. gehuwd met Cornelis Cornelisz. den Bouff voor 1/3e,
Maertgen Bastiaensdr. gehuwd met Huijbrecht Cornelisz. stierman voor 1/3e als gemachtigde van
haar man en Pieter Leendertsz. Schiebrugh en Jacob Jansz. Fockendijck gestelde voogden over de
nagelaten weeskinderen van Bastiaen Bastiaensz. de jonge voor 1/3e, kinderen en kleinkinderen
van Bastiaen Bastiaensz. den ouden verkopen Jacob Jansz. Fockendijck zekere lijnbaan met
schuur gelegen teijnden het Broersvelt in het Land van Beloften met een vrije uitgang en
waterloop van de schuur tot in het Land van Beloften voorsz., belend O van voor tot achter de
koper en W voor Rochus Dammasz. mede schepen gehuwd met de weduwe van Joris Ariensz.
Banck en achter de baan van Anthonij Lubbertsz. van Vollenhove c.s., strekkende voor van het
huis van de verkopers tot achter aan de baan van de voorsz. van Vollenhove neffens de raainge
van de noordhoek van de achtergevel van het huis van Cornelis Maertensz. Brave zeevarende man
staande aan de westzijde van het Broersvelt, voor 180 gld in gereed geld ontvangen.
76v. 06-08-1644. Jan Lievensz. van Dalen steenbakker verkoopt Jacob Ariensz. Visscher en
Dirck Dircksz. van der Snel een huis en erf met boomgaard daar bezijden gelegen op het Hooft
omtrent de Speuije, belend N van voor tot achter Thonis Ariensz. Visscher en Z voor Matheus
Ariensz. Clant bakker en achter Willem Arijensz. Hoogeveen, strekkende voor van de straat tot
achter in de Vranckenlantse watering, alles volgens de oude waarbrief van 28-11-1643, belast met
een rentebrief van 1200 gld tbv Matheus Ariensz. Clant bakker tegen een rente van 5% per jr,
voor 350 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
77v. 12-08-1644. Cornelis Gorisz. Paridaen tijkwerker schuldig aan Johan Leemans koopman
wonende Amsterdam 1853 gld wegens cassatie van zekere obligatie ingehouden hebbende 1853
gld door hem op 06-05-1644 voor nts Johan Wilsoets tbv de voorsz. Leemans verleden, te betalen
met 400 gld over 1 maand en verder in termijnen van 200 gld per jr tegen 5% per jr. Waarborg
een huis en erf gelegen in de Raem, belend O Jan Pietersz. van Heel en W de weduwe van
Pouwels Boogaert, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Van Heel.
78. 16-08-1644. Jan Ariensz. Sluijs (Maen) timmerman als principaal en Jacob Jansz. van der
Meer borg schuldig aan Jan Corstiaensz. van der Burch wonende Delft een jaarlijkse losrente van
12 gld 10 st (hoofdsom 200 gld) de penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen op de Dam,
belend O Thijs Hendricksz. de Gilde zeevarende man en W Crijn Cornelisz. metselaar,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Havestraat. Kanttekening 11-04-1658. Pleuntgen
Koecx vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
79. 19-08-1644. Jan Jansz. Slijp wonende Vlaardingen schuldig aan Claes Cornelisz. den Boer
633 gld 12 st wegens koop en levering van 66 nieuwe netten of vierendeels te betalen uiterlijk zo
haast als zijn schip of schepen die nu van haar 2e reis zullen uitvaren gearriveerd zullen zijn en
als hij niet in de gelegenheid is deze in contanten te voldoen, zo zal den Boer uit zijn schepen
doen lichten zo veel cruijsharing als de voorsz. som importeert te rekenenen marktgang.
79v. 20-08-1644. Johan van Neck brouwer gehuwd met Maria Maertensdr. Coij weduwe van
Cornelis Cleijwech verkoopt Hendrick van der Heijmen c.s. zekere brouwerij genaamd de Witte
Leeuw met de erven van dien mitsgaders een woonhuis daarin en aan staan en nog een kuiphuis
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en moutvloer met een stenen begietbak aan de andere zijde van de steeg achter annex de voorsz.
brouwerij met alle behouften en gereedschappen bij de voorsz. brouwerij behorende gelegen aan
de Dam bij de sluis, belend de brouwerij en het woonhuis O dezer stede steeg of doorgang en W
de sluis voorsz., strekkende voor van de Dam tot achter aan ‘s-heren straat of de kolk van
dezelfde sluis en het voorsz. kuiphuis en moutvloer belend O de Holsteeg en W de voorsz. steeg
en brouwerij, strekkende voor van de Kolkstraat tot achter aan het erf van Servaes van der Burch,
zijnde over de moutvloer een de moutzolder zo groot als de vloer en nog 3 korenzolders over het
zelve kuiphuis met een bekwame hopkas en de Leuijff daar men onder kuipt aan het kuiphuis
gesteld alsmede de hekken staande het ene teynde de Holsteeg tot aan de Duivebrugge en het
ander boven aan de dijk benevens de sluis, met order en consent van de magistraten dezer stede,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste brieven de ene is van 09-11-1619 en nog
zekere notariële akte gepasseerd voor Willem Nieupoort op 24-07-1620 en de laatste waarbrief
van 07-03-1622, voor f. 14.600., te betalen met f. 7.300. gereed en f. 7.300. op rente tegen 5% per
jr, te lossen met f. 2.500 per jr. Penningborgen Jacob Bonstoe en Hugo van Bleijswijck.
Kanttekening 30-01-1679. Alzo deze nevenstaande huizing en brouwerij met de gevolgen van
dien vrij verkocht zouden worden zonder enige belasting en naderhand bevonden is dat het zelve
huis met de brouwerij met de navolgende rentjes zijn belast geweest en door Adriaen van der
Dussen oud burgemeester vanwege de erfgenamen van Johan van Eck en Maria Maertensdr. Coij
zalr afgelost en voldaan volgens de 2 navolgende kwitanties luidende als volgt: Ontvangen van de
burgemeester van der Vecht voor rekening van de heer Hodenpijl 60 gld 2 st over 23 jr
hofstedehuur tot 14 st per jr op zijn huis te Schiedam verschenen ten comptoire van de afgetreden
rentmeester Nieuwpoort ao 1647 tot 1669 beide incluijs Hage 26-05-1677. In margine stond folio
7v ontvangen van de heer Johan Hodenpijl uit handen van Sijmon van der Vecht 23 gld 2 st nl 5
gld 12 st over 8 jr rente van 14 st staande op zijn huis op de Dam ten comptoire van de
rentmeester Nieupoort etc. Te verhalen aan degenen daar zij geraden zullen vinden. In margine
folio 7c 1670 tot 1677. Kanttekening 28-08-1655. Is mij door Hugo van Bleijswijck jegenwoordig
burgemeester vertoont volledige kwitantie van de aflossing van het kapitaal hiervoor geroerd.
81. 25-08-1644. Mathijs Dircksz. verkoopt Frederick Abrahamsz. een kaagschuit met al zijn want
en toebehoren “soo deselve rijt, drijff en zeijlt”voor 300 gld, te betalen met 150 gld gereed, 100
gld over 1 jr en 50 gld over 2 jr, met hypotheek op het gekochte schip.
81v. 13-09-1644. Boudewijn Dircksz. Baersenburch voor de ene helft en Jan Willemsz. soutmeter
voor de andere helft verkopen Casper Philipsz. Backer een huis en erf gelegen op de Dam, belend
O Andries Huijsen tabakverkoper en W Joost Ariensz. Post wielmaker, strekkende voor van de
straat tot achter aan zeker erf van dezelfde Post, alles volgens de oude waarbrief van 12-02-1575
(koop door Frans Willemsz Prelleman), belast met 30 st 8 p tbv de Carthuisers te Delft en 4 st 8 p
tbv de Heilige Geest en de Cruijsbroeders dezer stede alsmede 14 st per jr tbv de Grafelijkheid,
tezamen 2 gld 9 st en daarenboven voor 500 gld, te betalen met 177 gld gereed en 323 gld tegen
een rente van 5% per jr.
82v. 10-09-1644. Gerrit Centenz. schipper verkoopt Leendert Hendricksz. (Oosterhaven)
gerechtsbode dezer stede als last hebbende van Sijmon Sijmonsz. (Fortuijn) zijn zwager een huis
en erf gelegen op het Eijnde aan de Gooistraat bij de Rotterdamse poort, belend O het huis van
Job Gerritsz. molenaar en W Adriaen Molswijck notaris, strekkende voor van de straat tot achter
aan de straat lopende door het Groenendal, alles volgens de oude waarbrief van 05-05-1640, voor
700 gld, te betalen met 200 gld gereed die door de verkoper zijn ontvangen en 500 gld op rente
tegen 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 22-11-1658 Willem Leendertsz.
Bisschop vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
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83. 26-09-1644. Rochus Dammasz. mede schepen dezer stede borg en mede principaal voor de
voldoening en betaling van alzulke gemenelands imposten als Alewijn Rochusz. Berckel
wonende alhier op de a.s. verpachting ingaande 01-10-1644 binnen dezer stede zal komen te
pachten.
83v. 26-09-1644. Adriaen Molswijck notaris alhier borg voor de voldoening en betaling van
alzulke gemenelands imposten als Harmen Benningh of Jan ten Hooff op de a.s. verpachting
ingaande 01-10-1644 binnen dezer stede zal komen te pachten.
84. 29-09-1644. Jacob Lievensz. van Dalen wonende alhier schuldig aan Jan Lievensz. van Dalen
zijn broer een jaarlijkse losrente van 50 gld (hoofdsom 1000 gld), te lossen met 200 gld per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Pieter Evertsz. en W Gabriel
Ruth Engelsman, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Ruth.
Kanttekening 29-07-1648. Jacob van Dalen in deze genoemd is fugitief geworden en van de
boedel gehouden preferentie, is Jan van Dalen met het kapitaal en rente in blanco dezes
gementioneerd, geprefereerd en dienvolgende gecasseerd.
84v. 29-09-1644. Jacob Lievensz. van Dalen schuldig aan zijn broer Jan Lievensz. van Dalen 600
gld wegens geleend geld, terug te betalen op 01-11-1645.
85. 04-10-1644. Ariaentgen Joppendr. weduwe Arie Luijte verkoopt Willem Ariensz. Luijte haar
zoon een kaechschuit met alle toebehoren voor 325 gld, waarvan 100 gld gereed en voorts in
termijnen van 75 gld per jr, met hypotheek op de schuit.
85v. 07-10-1644. Cornelis Nieupoort substituut secretaris en Lubbert Wolphertsz. van
Vollenhove wonende alhier door de heren van de gerechte geauthoriseerd tot redding van de
boedel en goederen van Jan Cornelisz. van der Lucht zalr. verkopen Jeroen Pietersz. van Norda
scheepstimmerman te Leiden de lichter of zandschuit gevoerd geweest door de voorsz. an der
Lucht voor 45 gld in gereed geld ontvangen, alsmede het overleveren en annuleren van de oude
bijlbrief die Jeroen op de boot sprekende had.
86. 08-10-1644. Arie Jansz. Teijlinghe, Gerrit Gerritsz. Vrijlandt en Jan Jansz. Doom, allen
binnen dezer stede borgen voor Gerrit Hendricksz. Bijl voor de nakoming en het presteren van de
koopvoorwaarden gemaakt voor zeker huis en erf gelegen aan de Nieustraat, verkocht door
Cornelis Dircksz. van der Gaech daarin de voorsz. Bijl nu woont.
86. 08-10-1644. De vaders en regenten van het St Jacobs Gasthuis verkopen Willem Pietersz.
Penningh een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N de
weduwe van Arie Claesz. de Munnick en Z Maria Boonendr., strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot, voor 400 gld, waarvan 100 gld gereed en verder in termijnen van 25
gld per jr.
87. 08-10-1644. Arie Andriesz. Hissingh smid verkoopt Sebastiaen Bolleman oud burgemeester 2
huizen en erven annex de andere gelegen in de West Molenstraat, belend O ‘s-heren bansloot en
W Jacob Gillisz. Barnaert, strekkende voor van de straat tot achter aan dezelve bansloot toe, alles
volgens de oude waarbieven, daarvan de jongste is van 21-12-1641, belast met 15 gld 2 st 4 p per
jr tbv de stad Schiedam losbaar de penning 16, voor 450 gld boven de belasting in gereed geld
ontvangen. Kanttekening 14-09-1650. Bij kwitantie door Gillis van der Eijck tresaurier getekend
is gebleken, dat de opstal hiernevens geroerd met het verloop van rente is afgelost en voldaan.
87v. 08-10-1644. Jacob Gerritsz. Schoute metselaar als lasthebber van Jacob Hendricksz. Steen
wonende Voorburg verkoopt Jan Rochusz. zeevarende man een huis en erf gelegen in de steeg
achter de Teerstoof, belend N de weduwe van Leendert Thijsz. en N (sic) Jan Arijensz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan in de Molenstraat, voor 250 gld, waarvan 85 gereed
en voorts met termijnen van 30 gld per jr. Kanttekening 12-06-1646. Jan Rochusz. zeevarende
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man vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
88. 15-10-1644. Schrevelius Bijlandt als lasthebber van Samuel Lantsbergen verkoopt Maertgen
Crijnendr. weduwe van Arent Dammasz. zeevarende man een huis en erf gelegen bij de
Raambrugge, belend N Neeltgen Cornelisdr. weduwe en Z de Raemsloot, sttekkende voor van de
straat tot achter aan het erf van de voorsz. Neeltgen Cornelisdr., voor 25 gld in gereed geld
ontvangen.
88v. 15-10-1644. Louris Danenz. (de Jager) schipper verkoopt Pieter Cornelisz. Pantenier een
karveelschip oud 7 jr groot 28 lasten, voor 2175 gld, waarvan 1000 gld gereed en voorts in
termijnen van 200 gld per jr. Waarborgen Adriaen Danenz. de Jager en Arie Aldertsz. Hodenpijl.
Penningborgen Adriaen Boschman brouwer en Pieter Coecketer wonende Rotterdam.
89v. 17-10-1644. Maertgen Crijnendr. weduwe Arent Dammasz. zeevarende man schuldig aan
Cornelis Nieupoort een jaarlijkse losrente van 3 gld 2 st 8 p per jr (hoofdsom 50 gld) de penning
16. Waarborg het bij akte op 15-01-1644 gekochte huis en erf. Kanttekening 09-07-1646.
Cornelis Nieupoort rentmeester en secretaris van Schieland verklaart dat de rentebrief met interest
is afgelost.
90. 22-10-1644. Job Cornelisz. Penningh verkoopt Juriaen Harmensz. zeevarende man een huis
en erf gelegen op de Nieuwe Erven in de Vergroting, belend N de weduwe van Robbrecht
Krockolm en Z de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter de Nieuwe Haven, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 17-10-1643, voor 430 gld in gereed geld
ontvangen.
90v. 28-10-1644. Claes Carelsz. wonende Rotterdam voor 1/4, Jacob Matheusz. als mede voogd
over de nagelaten weeskinderen van Jan Carelsz. voor 1/4, Jan Jansz. van Waert als benevens de
voorsz. Claes Carelsz. mede voogd over het weeskind van Leendert Carelsz. voor 1/4e zo voor
haar zelve als vervangende Gilljaem Robbarti als mede voogd over de nagelaten kinderen van
Trijntgen Carelsdr. voor 1/4e, allen erfgenamen van Lijsbeth Carelsdr. oude vrijster alhier
overleden verkopen Jannetgen Hendricksdr. weduwe Huijch Cornelisz. een huis en erf gelegen in
de Boterstraat op de hoek van het Lieveheersheultgen, belend O Thomas Gordingh en W een
gemeen uitpad, strekkende voor van de straat tot achter aan de gang of erf van Thomas Gording,
alles volgens de oude waarbrieven, de ene van 02-10-1604 en de andere van 07-09-1641, voor
345 gld in gereed geld ontvangen.
91v. 29-10-1644. Isbrant Huijbrechtsz. Sparenburch bakker verklaart bij ede, dat hem uit de
boedel van Jan Huijgensz. van Pernis nog toekomt 60 gld wegens geleverde winkelwaren aan
dezelfde gedurende zijn leven.
91v. 04-11-1644. Leendert Hendricksz. Delvennout wonende alhier schuldig aan Jannetgen
Jaspersdr weduwe Matthijs Bloovelt een jaarlijkse losrente van 20 gld (hoofdsom 400 gld) tegen
een rente van 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr. Waarborg een huiis en erf gelegen aan de
Achterweg, belend N Geertgen Evertsdr. weduwe Hendrick den Bommelaer en Z Jan Cool
zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot genaamd de
Roosbeecq. Kanttekening 22-05-1653. Gerrit Claesz. Wijckman vertoont de originele rentebrief
die afgelost is.
92. 12-11-1644. Pieter Sijmonsz. Schot bode verkoopt Isbrant Huijbrechtsz. Sparenburch bakker
een huis en erf gelegen voor de Raem, belend N Daniel Oosterbaen jegenwoordig burgemeester
en Z de weduwe vann Diert Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of
schuur van Cornelis Gerritsz. cuijper, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 24-01-1626, voor 240 gld in gereed geld ontvangen.
92v. 19-11-1644. Pouwels Meesz. Touwer metselaar verkoopt Gerrit Centenz. grootschipper een
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huis en erf met een erf daar bezijden gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt,
belend N Maertgen Dircksdr. nettenkoopster en Z Aeltgen Isbrantsdr. weduwe, strekkende voor
van de straat tot achter aan de sloot tussen dit verkochte erf en de spinbaan van de verkoper, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 05-10-1630, voor 450 gld in gereed geld
ontvangen.
93. 19-11-1644. Cornelis Reijniersz. zeevarende man gehuwd met Neeltgen Cornelisdr. dochter
van Cornelis Pietersz. (en Dieuwertge Willems) als dezelve het navolgende huis en erf bij
caveling te beurt gevallen verkoopt Pieter Dammasz. zeevarende man het voorsz huis gelegen op
de Verbrande Erven, belend N Cornelis Ariensz. zeevarende man en Z Maerten Willemsz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan zekere gemene gang, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 24-03-1603, voor 700 gld, te betalen met 300 gld gereed
en 400 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr.
94. 19-11-1644. Johan Wilsoets notaris en procureur alhier als lasthebber van Hendrick Verhaer
wonende Dordrecht verkoopt Pieter Dircksz. van den Harch een ledig erf gelegen op de Nieuwe
Erven belend NO Jan Cornelisz. Calff en ZW de koper, strekkende voor van de straat tot achter
aan de Nieuwe Haven, voor 70 gld door Verhaer in gereed geld ontvangen.
94v. 26-11-1644. Cornelis Cornelisz. Calff scheepstimmerman verkoopt Jacob Bonstoe raad en
vroedschap dezer stede een huis en erf met een erf daarvoor gelegen aan de westzijde van de
Haven, belend N Laurens Puts en Z Lubbert Wolphertsz. van Vollenhove, strekkende voor van de
Haven tot achter aan dezer stede erven of veste, voor 1440 gld in gereed geld ontvangen.
95. 03-12-1644. Warnaert Baerthoutsz. timmerman verkoopt Liedewij Huijgendr. weduwe Jan
Jacobsz. een huis en erf gelegen aan de Oostmolenstraat tegenover de Raem, belend O de
Spinbaan van Cornelis Jacobsz. Vas en W de gang van Jan Broers, strekkende voor van de straat
tot achter aan het erf van Jan Broers, voor 250 gld, waarvan 150 gld gereed en 100 gld op rente
tegen 5% per jr.
95v. 06-12-1644. Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets schuldig aan Jaepgen Eliasdr. als moeder en
voogdes over haar kinderen geprocureerd bij Pieter Neuijts zalr een jaarlijkse rente van 25 gld
(hoofdsom 500 gld) tegen een rente van 5% per jr. Geen ondepand genoemd. Kanttekening 02-05? Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
96v. 10-12-1644. Jacob Jansz. Salm verkoopt Trijntgen Maertensdr. weduwe wonende in het
Proveniershuis een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Burger Salomonsz. en W
Banckeris Arijensz. metsdelaar, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de
voorsz. Burger Salomonsz., welk huis een vrije waterloop heeft door de baan van de voorsz.
Burger Salomonsz., alles volgens de oude waarbrief van 18-05-1641, voor 400 gld in gereed geld
ontvangen.
97. 10-12-1644. Beateris Jansdr. gehuwd met Pieter Thonisz. Schilperoort beenhakker wonende
Delft als lasthebber van haar man, gepasseerd voor schepenen van Delft op 09-12-1644, verkoopt
Jan Pietersz. Schout zeevarende man een huis en erf gelegen in de Hoogstraat, belend N Thonis
Cornelisz. schipper en Z Bartel Jacobsz. Treurniet, metselaar, strekkende voor van de straat tot
achter aan op de Achterweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 09-071644, belast met 5 st per jr tbv de Kerk dezer stede en daarenboven voor 250 gld, waarvan 50 gld
gereed en 200 gld tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr.
98. 17-12-1644. Jacob Scharp convooimeester alhier ter stede borg voor Jacob Scharp
commissaris in Brielle zijn zoon voor de voldoening en betaling van de pacht van het vierboet en
tonnengeld die door zijn zoon zouden mogen worden verpacht, hetzij alleen of in compagnie te
Brielle ingaande 01-01-1645.
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98v. 17-12-1644. Susanna Josiasdr. lest weduwe Pieter Corstiaensz. (Speijck) verkoopt Gerrit
Huijbrechtsz. den Draeck een huis en erf gelegen over de Haven in het West Nieuwland omtrent
de Vrouwen poort, belend O ‘s-heren straat en W Daniel Oosterbaen jegenwoordig burgemeester,
strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede veste of erven, voor 700 gld in gereed
geld ontvangen.
99. 24-12-1644. Dirck Cornelisz. Knap kuiper schuldig aan Maertgen Cornelisdr. (den Bouff)
weduwe Jan Jorisz. Hemeldekan een jaarlijkse losrente van 3 gld per jr (hoofdsom 75 gld) te
lossen met 12 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het
Broersvelt, belend N Mees Jansz. zeevarende man en Z zeker ledig erf toekomende dezer stad,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 02-08-1683. Grietgen
Dircksdr. gehuwd met Pieter Jansz. van der Velde vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
99v. 27-12-1644. Goossen Cornelisz.. raad en vroedschap dezer stede en Mr Willem Nieupoort
rentmeester-generaal van de Grafelijkheitsdomeinen van Noord Holland borg voor Willem
Nieupoort secretaris van Schiedam en Cornelis Ariensz. secretaris van Souteveen.
100. 01-01-1645. Hubrecht Cornelisz. en Jan Cornelisz. broers, Arie Jansz. gehuwd met Trijntgen
Cornelisdr. mitsgaders oude en jonge Maertgen Cornelisdr. en Neeltgen Cornelisdr. ongehuwde
bejaarde dochters vervangende Jan Cornelisz. Schuijtgen jegenwoordig in Oost Indië, kinderen
van Leentgen Jansdr. geprocureerd bij Cornelis Jansz. (Blanckert) schuitvoerder stelt, dat Dirck
Dircksz. marktschuitvoerder bij zijn testament of codicil van 13-07-1618 heeft gewild en begeerd
tot onderhoud van hun ouders (nadien Cornelis Jansz. was gevisiteerd in zijn verstand en
zwakheid van leden) dat uit het 1/3e part of staak van de goederen van Cornelis Jansz. aankomen
zoveel van de vaste goederen beleid zouden worden dat hunluider ouders zouden genieten hun
levenlang f. 125.- per jr , latende de ene helft van het overschot van de goederen komen op
Leentgen Jansdr. en de andere helft op haar kinderen daarin zij zijn geinstitueerd. Item dat
Cornelis Jansz. henlieder vader overleden wezende, de voornoemde Leentgen Jansdr. hun moeder
door de grote lasten van huishoudinge, zo bij leven van haar man als daarna met verscheidene
lasten van hun comparanten als anderszins, zulks was geinvolveerd dat zij het kapitaal van de
voorsz. f. 125.- per jr (al ten dele geconsumeerd zijnde) niet en konden missen om haar ruijne te
voorkomen, zo verklaren zij comparanten gerenuncieerd hebben gelijk zij renuncieren bij deze het
beneficie hunlieder opgekomen uit de voorsz. instrumenten, verzoekende de executeuren derhalve
het selve te willen toestaan, alzo de renunciatie in causa piam dit is tot onderhoud van hun
moeder, daartoe zij comparanten van God, met ere en van rechtswege zijjn gehouden.
101. 07-01-1645. Willem Brasser zo voor hem zelve en vervangende en hem sterk makende voor
zijn zusters, kinderen van Aeffgen Jansdr. in haar leven gehuwd geweest met Frans Brasser
beiden zalr., die een dochter was van Jan Willemsz. van Haerlem en Dieuwertgen Dircksdr. zalr
voor 1/4 en nog Willem Brasser als lasthebber van Jan Willemsz. van Haerlem en Jan Egbertsz.
Bisschop gehuwd met Hillegont Jansdr. voor haar zelve en als voogden over de kinderen van
Philps Thijsz. en Lijsbeth Jansdr. en erfgenamen van dezelve voor 3/4, zijnde de procuratie
gepasseerd voor Jan Cornelisz. Hogeboom nts te Amsterdam op 18-04-1644 verkopen Sijmon
Claesz. metselaar zalr een leeg erf of spinbaan gelegen achter de West Molenstraat, belend N
Pieter Leendertsz. Eelgis en Z de banen van Cornelis Jacobsz. Vas, strekkende voor van de ene tot
achter aan de andere herenstraat toe, voor 60 gld in gereed geld ontvangen.
101v. 13-01-1645. Casper Philipsz. Back schuldig aan Josijna Michielsdr. weduwe Reijer
Crabmoes een jaarlijkse losrente van 5 gld (hoofdsom 100 gld) tegen een rente van 5% per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Andries Huijsen tabakverkoper en W
Joost Ariensz. Post wielmaker, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van dezelfde
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Post.
102v. 21-01-1645. Cornelis Nieupoort substituut-secretaris dezer stede als lasthebber van
Machtelt Stoffelsdr. zo voor haar zelve als haar sterk makende voor Maertgen Stoffelsdr. haar
zuster verkoopt Sijtgen Pietersdr. weduwe Mees Thijsz. Quast geassisteerd met Leendert Mathol
raad en vroedschap haar gekoren voogd een huis en erf gelegen op het einde aan de Gooistraat,
belend O het pad van de erfgenamen van Arie Willemsz. van der Elst en W Leendert Gerritsz. van
Herderwijck, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 14-07-1640, voor 250 gld, waarvan 100 gld gereed en
voorts met termijnen van 25 gld per jr.
103. 21-01-1645. Arie Jansz. Teelingh cagenaer verkoopt Dirck Huijgensz. backer een huis en erf
gelegen in de Korte Kerkstraat, belend O het huis van Johanna van Sneeck en W de koper,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Elijas Maerlandt, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 06-06-1639, voor 525 gld in gereed geld
ontvangen.
104. 21-01-1645. Willem Claesz. (Decker) zeevarende man zoon van Claes Claesz., zo voor hem
zelve en als vervangende de verdere kinderen en erfgenamen van de voornoemde Claes Claesz.
verkoopt Lubbert Wolphertsz. van Vollenhove en Jacob Pietersz. kaeskoper een huis en erf
gelegen op de Verbrande Erven, belend N Pietertgen Florisdr. en Lijntgen Cats, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 08-12-1582,
voor 175 gld in gereed geld ontvangen.
104v. 21-01-1645. Jan Willemsz. Cruijer wonende Rotterdam gehuwd met Claesgen Pietersdr.
enige dochter van Engeltgen Gerritsdr. weduwe en boedelhoudster van Claes Thijsz. cuijper
verkoopt Aem Cornelisz. (Vermij/de Geus) zeevarende man een huis en erf gelegen in de
Breestraat, belend O Dirck Pouwelsz. Blanck en W Jan Harmensz. metselaar, strekkende voor
van de straat tot achter aan de Zijlstraat, belast met een rentebrief van 200 gld de penning 16 tbv
Dingeman Lodewijcksz. van Boshuijsen en daarenboven voor 400 gld, waarvan 200 gld gereed en
de rest in termijnen van 25 gld per jr.
105. 21-01-1645. Daniel Oosterbaen jegenwoordig burgemeester verkoopt Jacob Jansz.
Fockendijck de helft van een huis met een grove lijnbaan en 7 garen baantjes daar ter zijde en de
helft van een Teerstoof met de ketel en alle behoeften en gerechtigheden bij de voorsz. baan en
teerstoof horende, gelegen in het Land van Beloften en aan de westzijde van de vaart in het
Broersvelt, belend de banen W de koper en voorts Anthonij Lubbertsz. van Vollenhove cs met
zijn baan tot aan de Teerstoof van Sebastiaen Niessen en vandaar dezelfde Niessen met zijn
teerstoof en heining tot in de steeg, belend O de bansloot lopende achter de huizen aan de
westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N de erfgenamen van Jan Willemsz. van Haerlem
en Z de navolgende schuur en erf gekomen van Bastiaen Bastiaensz. den Ouden, strekkende voor
van de straat tot achter aan het voorsz. huis, hebbende de voorsz. grofbaan en garenbaantjes een
vrij uitpad tot op de afrol van het Broersvelt en mede nog een gelijk vrij uitpad tussen het huis
van de weduwe van Jan Jansz. Hemeldekan en de erfgenamen van Gerrit Pietersz. zeevarende
man tot in het Land van Beloften aan ‘s-heren sloot. hetzelve uitpad in het geheel belast met 1 gld
per jr tbv de Grafelijkheid van Holland en nog de helft van de voorsz. schuur en erf aan de
westzijde van het Land van Beloften gekomen van Bastiaen Bastiaensz. den Ouden, belend N de
voorsz. verkochte teerstoof en Z Jan Jacobsz. bakker, strekkende voor van de straat van het Land
van Beloften tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste van het huis en de banen met teerstoof is van 05-12-1637 en van de schuur van 27-041641, voor 1650 gld in gereed geld ontvangen.
22

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

106v. 21-01-1645. Sebastiaen Niessen koopman alhier schuldig aan Jacobo Nisenio dr med. zijn
zoon 2000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis, teerstoof,
erf en groflijnbaan gelegen aan of beneden de Gooistraat, belend het huis en tuin O voor de
weduwe van Gerrit Jansz. Pathijn en achter de baan van Anthonie Lubbertsz. van Vollenhoeve
c.s. en W doorgaande de baansloot, strekkende voor van de Gooistraat tot achter aan het erf van
de voorsz. van Vollenhove.
107. 27-01-1645. Adriaen Boschman brouwer in de brouwerij de Hasewint schuldig aan Isaack
Elsevier 16.000 gld, herkomende uit het accoord en transactie van 17-01-1645 door Boschman en
Elsevier voor nts Cornelis Nieupoort gepasseerd, te lossen met 1000 gld per jr de penning 16.
Waarborg zekere brouwerij, mouterij en azijnplaats alsmede twee woonhuizen alles aan en
bezijden de andere met de erven van dien gelegen aan de Hoogstraat, van ouds genaamd de
Werelt of anders de twee klimmende leeuwen en tegenwoordig de Windhont, belend N
Margaretha Coij weduwe Cornelis Claesz. d’Arckel en Z voor Jan Jacobsz. Bloot pasteibakker en
achter Daniel Oosterbaen, jegenwoordig burgemeester, strekkende voor van de voorsz.
Hoogstraat tot achter aan de Haven.
107v. 04-02-1645. Jaen Leendertsz. Koeije verkoopt Arent Jansz. Bondt een huis en erf gelegen
aan de Boterstraat, belend O Jan Oom Dammasz. gehuwd met de weduwe (= Machteld Adriaens
Cruijck) van Willem Arijensz. Maen en W de weduwe van Mr Gerrit Luijte, strekkende voor van
de straat tot achter aan op de Schie, belast met 37 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 1300
gld in gereed geld ontvangen.
108. 04-02-1645. De burgemeesters en regeerders dezer stede verkopen Pieter Jansz. Koecketer
een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N de koper en Z
Arent Wesselsz. zeevarende man met een gemene gang gebruikt wordende door de koper en
Arent Wesselsz. voorsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met
3 gld 10 st per jr tbv het St Jacobs Gasthuis dezer stede, voor 40 gld in gereed geld ontvangen.
109. 04-02-1645. Willem Bom van Cranenburch wonende Rotterdam als geordonneerde voogd
door het Hof van Holland gesteld over de kinderen van Mr Marten Egmond geprocureerd bij
Adriana Bom zijn 1e vrouw verkoopt Mr Dirck Pelt advocaat te Rotterdam een losrentebrtief van
200 gld verleden door Huijch Arentsz. Coppert voor schepenen van Maasland ten profijte van de
voorsz. kinderen op 08-12-1624.
109v. 08-02-1645. Pieter Dircksz. van Swol schuldig aan Dirck Essingh koopman te Amsterdam
zijn neef een jaarlijkse losrente van 40 gld (hoofdsom 800 gld) tegen een rente van 5% per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend O kapitein Thonis Huijgensz. den
Hengst en W Arent Woutersz. van der Mij timmerman, strekkende voor van de straat tot achter
aan de op de Haven. Kanttekening 11-05-1650. Jan Baerthoutsz. Annocke vertoont de kwitantie
die Dirck Essingh heeft betaald op 04-05-1650.
110v. 11-02-1645. Jan Jacobsz. van Ruijten als lasthebber van Dirck Harcksz. (Kiela) zeevarende
man gehuwd geweest met Lijsbeth Allertsdr. dochter van Allert Lourisz. voor de ene helft en
Claes Jansz. Doom marktschipper op Delft als mede voogd over de weeskinderen van Jan
Lourisz. voor 1/3e in de wederhelft, zo voor hem zelve als hem sterk makende voor de voogden
van de weeskinderen van Doom Lourisz. alsmede van Jan Gorisz. stierman gehuwd met
Ariaentgen Lourisdr. ieder voor gelijk 1/3 part in de wederhelft, erfgenamen van de voorsz.
Lijsbeth Allertsdr. verkoopt Cornelis Bastiaensz. de Graeff een huis en erf gelegen voor de Raem,
belend W Gillis Cornelisz. beenhakker, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
Jan Los, alles volgens de oude waarbrief van 04-08-1629, voor 460 gld in gereed geld ontvangen.
111. 15-02-1645. Jacob Isbrantsz. burger dezer stede borg voor Joris Willemsz. zijn neef
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wonende Maassluis voor de voldoening van de helft van 1200 gld die Joris Willemsz. van
Leendert Pietersz. koopman te Maassluis zou komen te lichten alsmede voor de helft van de
verschuldigde interest.
111v. 18-02-1645. Cornelis Nieupoort substituut secretaris als last hebbende van Louris Pietersz.
Schans voor 1/5, Sent Vranckensz. van Adrichem wonende Rotterdam gehuwd met Neeltgen
Pietersdr. voor 1/5, mitsgaders Banckeras Arijensz. metselaar voogd over Machtelt Pietersdr. voor
1/5 voor hen zelve en vervangende Jan Corneliszn. Blanckert gehuwd met Jannetgen Pietersdr.
voor 1/5, kinderen en erfgenamen van Pieter Lourisz. Schans verkopen Cornelis Pietersz. Schans
4/5 parten van een huis en erf gelegen op het Eijnde omtrent de Rotterdamse poort daarin koper
als mede zoon 1/5 part toekomt, belend O ‘s-heren steeg en W Jacob Arijensz. Moor stierman,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Mattheus Pietersz. van der Houve
cagenaer, alles volgens de oude waarbrief van 07-01-1623, voor 800 gld in gereed geld
ontvangen.
112v. 20-02-1645. Jacob Huijbertsz. van Benting wonende in het Proveniershuis verklaart onder
ede dat Jan Hendricksz. van Poelgeest alsnog aan hem schuldig is 26 gld 10 st als 24 gld wegens
geleend geld en 2gld 10 st door Jan Hendricksz. aan hem beloofd.
113. 03-03-1645. Gillis Pietersz. Boij en Eeuwout Arijensz. schilder beiden wonende alhier
verkopen Hendrick Marcusz. van Thiel een kaagschuit oud 1 ½ jr groot 10 lasten met alle
toebehoren voor 1420 gld voor 820 gld gereed en voorts in termijnen van 300 gld per jr, met
hypotheek op de schuit. Borg Job Willemsz. Slingerlandt koopman.
113v. 06-03-1645. Bastiaen Cornelisz. de Graeff schuldig Abraham van Cleeff oud burgemeester
een jaarlijkse losrente van 6 gld (hoofdsom 100 gld) tegen een rente van 6% per jr, te lossen met
50 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen over de Schie aan de Koningstraat, belend O
Arijen Jansz. Deijl zeevarende man en W Jacob Dircksz. Hensbrouck’, strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
114v. 11-03-1645. Adriaen Cleijwech secretaris van Maasland oom en bloedvoogd over de 3
nagelaten kinderen van Cornelis Cleijwech en Maria Maertensdr. Coij nu nagelaten weduwe en
gehuwd met Johan van Eck wonende alhier, mitsgaders Dr Jacobus Niesenius gehuwd met de
oudste van de 3 nagelaten kinderen. Zij consenteren dat de woning en landen door Cornelis
Cleijwech nagelaten buiten Vlaardingen in Vlaardinger-Ambacht met alle toebehoren zal mogen
worden verkocht in het openbaar of uit de hand, doch uitsluitend na voorgaande kennis van
Adriaen Cleijwech voornoemd en dat de kooppenningen moeten worden belegd (voor zoveel het
de nagelaten kinderen betreft) op een vast comptoir of comptoiren van Holland, waarvan de
bewijzen moeten worden bewaard ten weeshuize hier ter stede.
115. 18-03-1645. Cornelis Hendricksz. Kesa verkoopt David Hendricksz. Harintveldt stierman
een huis en erf gelegen op de Dam, belend O de verkoper en W Cornelis Doensz. van Schagen,
strekkende voor van de straat tot achter met een vrije uitgang op de Havenstraat. De koper mag in
de voorsz. gang een spinbaan gebruiken, alles volgens de oude waarbrief van 15-05-1638, voor
700 gld, waarvan 400 gld gereed en 300 gld op een rente van 5% per jr te lossen met 100 gld per
jr.
116. 18-03-1645. Willem Brasser als lasthebber van zijn zuster Jannetje Brasser weduwe Joris
Arijensz. Beijs die een zoon was van za Adriaen Jorisz. Beijs brouwer als bij caveling jegens zijn
verdere broers en zusters het na te noemen huis en erf te beurt is gevallen, verkoopt Cornelis
Hendricksz. Kesa het voorsz. huis en erf gelegen aan de westzijde van de Breestraat, belend N de
weduwe van Dirck Pansser en Z voor Annetgen Govertsdr. weduwe Reijnier Claesz. en achter de
kinderen van Annetgen Thonisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot toe,
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alles volgens de oude decreetbrief van 07-08-1632, voor 205 gld in gereed geld ontrvangen.
117. 23-03-1645. Trijntgen Jansdr. schuldig aan Maria van der Burch weduwe Dirck Pansser raad
en vroedschap dezer stede een jaarlijkse losrente van 10 gld (hoofdsom 200 gld) tegen een rente
van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Korte Kerkstraat, belend O Charel Lavia
en W Joris Coij jegenwoordig schepen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
de voorsz. La Via.
117v. 25-03-1645. Neeltgen Pietersdr. weduwe Adriaen Molswijck voor de ene helft en Aert
Weijmandts als lasthebber van Ds Cornelius Molswijck predikant te Oudewater, zoon en enig
erfgenaam van de voorsz. Adriaen Molswijck voor de andere helft, zijnde de procuratie
gepasseerd voor nts de Hoij te Oudewater verkoopt Johan Kimmingh soldaat in de compagnie van
de kolonel Philiipus Balfourt in garnizoen alhier een huis en erf gelegen in de Krepelstraat, belend
N Jan Leenaertsz. zeevarende man en Z de weduwe van Pieter Pietersz., strekkende voor van de
straat tot achter aan de tuin van Arent Jansz. Bont bakker, belast met 5 st 4 p per jr tbv het
Weeshuis dezer stede, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
118v. 28-03-1645. Sijmon Jansz. Quadijck en Cornelis Ariensz. van der Mij beiden wonende
alhier als borgen voor de voldoening en betaling van alzulke gemenelands imposten als Reijnier
de Vree wonende mede alhier op de a.s. verpachting op 01-04-1645 zal komen te pachten.
119. 03-04-1645. Jan Sijmonsz. Hoochwerff en Aert Weijmandts oud schepen beiden wonende
dezer stede borgen voor Annetgen Jansdr. Swartwagen gehuwd met Gerrit Gerritsz. Vrijlandt
wonende alhier en dat voor de lichting van alzulke verdiende gage en maandgelden als Claes
Ariensz. van Bleijswijck overleden Oost Indië ter kamer van de Oost Indische Compagnie tot
Delft of elders nog te goed zou mogen hebben volgens de procuratie door Michiel Jansz. wonende
Vlissingen als oom en voogd over Lieuwe Claesdr. nagelaten weeskind van Claes Ariensz. van
Bleijswijck voor de notaris Thomas Morris aldaar op 02-02-1645 op Annetgen Jansdr.
gepasseerd.
119. 03-04-1645. Arijen Willemsz. Diaen weduwnaar Annetgen Ariensdr. de Bruijn in haar leven
vroedmoeder alhier en Adriaen Hoochmoet, Cornelis van der Dussen en Leendert Mathol
weesmeesters alhier als oppervoogden over de erfgenamen, zijnde de kinderen van Maertgen
Jansdr. en executeurs over het testament van de voorsz. Annetgen Ariensdr. gepasseerd op 22-111644 voor nts Jan Wilsoets, hebben ‘t advies van schout, burgemeesters en schepenen daartoe
gecommitterd en de inventaris van de boedel van Annetgen Arijensdr. rijpelijk overwogen en
geëxamineerd en komen overeen dat Arijen Willemsz. zal aanvaarden de gehele boedel en
goederen met de in- en uitschulden en in naam van de kinderen zal abandonneren, mits dat Arien
Willemsz. de executeurs tbv de kinderen zal laten volgen de kleren van linnen en wollen ten lijve
en rugge van hun grootmoeder. Gesproken wordt door Arien Diaen ‘t proces door Annetgen
Ariensdr. lang gelegen voor het huwelijk van de voorsz. Diaen geintenteerd tegen de personen of
erfgenamen van Allert Cleijwech voor het Hof van Holland alsnog op zijn kosten tot sententie zal
brengen.
120. 22-04-1645. Jacob Scharp convooimeester mede schepen voor de helft en Floris van Oijen
commandeur voor de andere helft verkopen Pieter van der Stael zilversmid een huis en erf
gelegen op de Dam aan de Cruijsstraat, belend O het huis van Arijen Willemsz. Diaen en W
Aeltgen Isbrantsdr. weduwe Jacob Pietersz. van Dijck, strekkende voor van de straat tot achter
aan de Overmase steeg, alles volgens de 2 oude waarbrieven van 11-11-1623 en 14-03-1640,
alsmede nog een contract gemaakt tussen Neeltgen Gerritsdr. weduwe Jan Jansz. Hoock ter eenre
en Pieter Lievensz. metselaar, gepasseerd voor nts Jacob Ariensz. op 20-06-1582, belast met 4 st
per jr tbv de Grafelijkheid van Holland, 15 st per jr tbv de Abdij van Rijnsburg, 3 gld 7 st 8 p per
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jr tbv de Kerk dezer stede en laatstelijk nog 1 gld per jr tbv het St Jacobs Gasthuis dezer stede,
voor 2600 gld boven de belasting, betaald met 1000 gld gereed en 1600 gld tegen een rente van
5% per jr, te lossen met 200 gld per jr. Kanttekening 11-09-1645. Pieter van der Stael vertoont de
originele rentebrief die afgelost is.
121v. 22-04-1645. Arijen Dircksz. (Bol) koperslager verkoopt James Smith schotsman wonende
alhier een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend N Hendrick Snuijff en Z
Bartholomeus Ariensz., strekkende voor van de straat tot achter aan de muur van het huis van niet
ingevuld, alles volgens de oude waarbrief daarvan de jongste is van 01-06-1630, belast met 3 st
12 p per jr tbv de Kerk dezer stede en daarenboven voor 350 gld, te betalen met 50 gld gereed en
300 gld op rente de penning 16, of 18 gld 15 st per jr, te lossen met 50 gld per jr.
122. 22-04-1645. Leendert Hendricksz. van Delvenout verkoopt Gerrit Claesz. Wijckman bakker
een huis en erf gelegen aan de Achterweg, belend N Geertgen Evertsdr. weduwe Hendrick den
Bommelaer en Z Jan Cool zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot genaamd de Roosbeecq, alles volgens de oude waarbrief, daarvan de jongste is van 1405-1644, belast mert 7 st 8 p per jr tbv de Heilige Geest dezer stede en een rentebrief van 400 gld
tegen 5% per jr die Jannetgen Jaspersdr. weduwe van Mathijs Blovelt daarop sprekende heeft, te
lossen met 50 gld per jr, voor 150 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
123. 22-04-1645. Ingetgen Arijensdr. van Bijlwerff weduwe Johan van der Duijn raad en
vroedschap van Rotterdam verkoopt Johan van Neck capitein der schutterij een huis en erf met
een haringplaars, loods of schuur daar annex aan gelegen aan de Gooistraat omtrent het St Jacobs
Gasthuis, belend N Bruno van der Dussen oud burgemeester en Z Cornelis Gerritsz. Hartich,
strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan
de jongste is decreetbrief is van 16-05-1643, belast met 10 st per jr tbv het St Aechten Convent te
Delft, voor 2475 gld in gereed geld ontvangen.
123v. 22-04-1645. Joost Joostenz. Springhop pottenbakker verkoopt Jacob Sijmonsz. Gijsen en
Jacob Alewijnsz. (Coning) kooplieden alhier zekere oude zoutkeet, huis, schuur en aankleven van
dien, gelegen over de Haven, belend W een gemene gang van dit huis en het huis van de weduwe
van Dirck Pansser, raad en vroedschap dezer stede en O Cornelis Bouwensz. molenaar,
strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede erven of veste, schrinkelende achter het
huis van de voorsz. Pansser tot aan de stadsdoorgang, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan
de jongste is van 21-02-1643, voor 1300 gld in gereed geld ontvangen.
124. 29-04-1645. Lubbert Wolphertsz. van Vollenhove als geprefereerde crediteur in de boedel
van Joris Jansz. Vlaming verkoopt Claes Meesz. zeevarende man een huis en erf gelegen aan de
westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Willem Lambrechtsz. Borsselaer en de
verkoper in kwaliteit, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Dirck Dominicusz.
Schrinckel en achter het voorsz. huis tot op de sloot, belast met een opstal van 2 gld 8 st per jr
losbaar met de hoofdsom van 38 gld, tbv het St Jacobs Gasthuis dezer stede en daarenboven voor
400 gld, waarvan 25 gld gereed en de rest met termijnen van 20 gld per jr.
125. 29-04-1645. Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz. metselaars verkopen Johan Walles soldaat in
de compagnie van kolonel Philps Balfourt in garnizoen alhier een huis en erf gelegen in Jacob
Rochussteeg, belend O Annetgen Sijmonsdr. en W de verkopers, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van Cornelis Coij, alles volgens de oude decreetwaarbrief van 14-05-1644,
voor 450 gld te betalen met 200 gld gereed en 250 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 50
gld per jr.
125v. 29-04-1645. Jan Hendricksz. Groen cuyper verkoopt Engebrecht Joostensz (de Cloet) mede
schepen een huis en erf gelegen op de Hoogstraat, belend O de weduwe van Hendrick Mathijsz.
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Quast en W de erfgenamen van Jan Maertensz. Jampone, strekkende voor van de straat tot achter
op de Haven, alles volgens de oude waarbrief, daarvan de jongste is van 28-06-1642, belast met
30 st per jr tbv de Memorie dezer stede alsmede een rentebbrief pro resto 500 gld tegen 5% per jr
tbv Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz. metselaars, te lossen met 100 gld per jr, voor 950 gld
boven de belasting in gereed geld ontvangen.
126. 29-04-1645. Willemtgen Gijssendr. van Schilperoort weduwe van Jan Boon wonende
Rotterdam voor 2/3e en Pieter Pietersz. Persant voor 1/3e als het navolgende huis en erf jegens de
verdere erfgenamen van Jan Dircksz. van Ceulen te beurt gevallen zijnde verkopen in die
kwaliteit capitein Robberti Herberson wonende Delft het voorsz. huis en erf gelegen op de Dam,
belend O Thijsgen Christophelsdr. weduwe en W Willem Pietersz. Caisvaer, strekkende voor van
de straat tot achter aan de Havenstraat, voor 800 gld in gereed geld ontvangen.
127. 29-04-1645. De burgemeesters en regeerders dezer stede verkopen Roeloff Hendricksz.
brouwersknecht een huis en erf gekomen van Daem Arijensz. molenaar zalr. gelegen op de
Verbrande Erven in de steeg achter de Teerstooff, belend N Commertgen Dircksdr. weduwe Evert
Arijensz. en Z ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker huisje van
Willem Nieupoort secretaris, voor 160 gld in gereed geld ontvangen.
127v. 29-04-1645. Aechgen Jansdr. weduwe Floris Michielsz. verkoopt Adriaen Andriesz.
Hissingh een huis en erf gelegen in de Walvisstraat, belend O de koper en W Sebastiaen Verwel,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de koper, voor 500 gld, te betalen 100 gld
gereed en 400 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr.
128. 29-04-1645. Jan Jacobsz. servietwever verkoopt Steven Marcke Schotsman soldaat een huis
en erf gelegen in het Land van beloften, belend N zeker huisje van het Hof van Beloys of Jacob
Scharp en Z Jacob Jansz. Fockendijck, strekkende voor van de gemene gang tot achter aan het
huis van Bastiaen Bastiaensz., alles volgens de oude waarbrief van 20-04-1642 (mz. 1641), voor
220 gld, waarvan 50 gld gereed en 170 gld op rente tegen 6% per jr, te lossen met 40 gld per jr.
129. 29-04-1645. Isbrant Hubrechtsz. Sparenburch bakker verkoopt Jan Marinusz. een huis en erf
gelegen in de Raembruggestraat, belend N Daniel Oosterbaen jegenwoordig burgemeester en Z de
weduwe van Diert Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of schuur van
Cornelis Gerritsz. cuyper, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 12-111644, voor 225 gld, te betalen 50 gld gereed en 175 gld tegen een rente van 5% per jr, te lossen
met 25 gld per jr.
129v. 29-04-1645. Rogier van der Houve baljuw en schout dezer stede als lasthebber van
Annetgen Pleunendr. weduwe en boedelhoudster van Adriaen Jansz. Pansser en Pleuntgen
Ariensdr. Pansser, dochter van de voorsz. Annetgen Pleunendr., verwijzen naar zekere akte of
notarieel contract hierna geinsereerd van 27-04-1645 gepasseerd voor nts Jan Wilsoets, waarbij
Annetgen Pleunendr. weduwe Adriaen Jansz. Pansser verklaart dat haar dochter Pleuntgen
Ariensdr. alle de melioratie en noodzakelijke reparatie aan haar moeders huis en erf gelegen op de
Markt, belend W Willem Leendertsz. Bisschop en O Aert Stevensz. Berchoen, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Bisschop heeft gedaan en betaald en zij is niet
in staat de voorsz. melioratie en noodzakelijke reparatie aan haar dochter te voldoen en zij
verkoopt het voorsz. huis aan haar voorsz. dochter Pleuntgen Ariensdr. die verklaart het huis te
hebben gekocht, belast met een opstal van 200 gld, die de heer Nobelaer daarop sprekende heeft,
te lossen met 25 gld per jr, de penning 16, 15 st tbv de kerk dezer stede, 15 st per jr tbv de
Monniken in den Hage, 4 st per jr tbv de Bagijnen dezer stede, 4 st 8 p per jr tbv de Grafelijkheid
van Holland en bovendien voor 400 gld, waarvan de koopster af mag trekken 125 gld ivm.
aflossing van verscheidene schulden aan diverse crediteuren voor haar moeder betaald, alsmede
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de erfgenamen van Neeltgen Ariensdr. Pansser haar zuster daarin begrepen, zodat de voorsz.
Pleuntgen Ariensdr. schuldig blijft 275 gld, die zij zal betalen na het overlijden van haar moeder.
De moeder heeft het levenslang recht van gebruik en bewoning en ipv rente zal koopster aan haar
moeder jaarlijks 30 gld betalen en daarvoor een rentebrief passeren, met waarborg het gekochte
huis en erf.
131v. 06-05-1645. Sijmon Claesz. metselaar verkoopt Lubbert Wolphertsz. van Vollenhove en
Jacob Pietersz. kaaskoper tbv de Mennoniste Gemeente alhier een leeg erf met een loodsje achter
het huis van de verkoper gelegen over de Schie, belend het erf N de koper en Z Hans Crol
tijkwerker, strekkende voor van de straat van de Dijfhouck tot achter aan de achtergevel van het
kookhuis van het voorsz. huis van de verkoper, hetwelk een gemene muur zal blijven, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 31-08-1644 (niet gevonden), voor 175 gld
in gereed geld ontvangen.
132v. 06-05-1645. Cornelis Dircksz. van der Gaech bakker zoon en universeel erfgenaam van
Dirck Jansz. timmerman verkoopt capitein Johan de Jegere een huis en erf gelegen in de
Nieustraat, belend N Jan Fransz. de Bruijcker en Z Gerrit Gerritsz. Vrijlandt, strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de ene is
van 11-05-1575 en de andere van 06-11-1610, belast met 1 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede
met roerende goederen, voor 1400 gld in gereed geld ontvangen.
133. 06-05-1645. Bastiaen Jacobsz. de Man verkoopt Dirck Arijensz. Bol zeevarende man een
huis en erf gelegen achter op de Haven, belend O de weduwe van Jan Hendricksz. Juijst en W de
weduwe van Jan Ariensz. Cocx, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis door
verkoper mede verkocht aan Cornelis Pietersz. zeevarende man, alles volgens de oude waarbrief
van 15-05-1604, voor 900 gld in gereed geld ontvangen.
133v. 06-05-1645. Hendrick Gijsbrechtsz. Verbrugge verkoopt Willem Jacobsz. Juijst een huis en
erf gelegen bij de Cruijsstraat, belend O Aeltgen Isbrantsdr. weduwe Jacob Pietersz. van Dijck en
W de weduwe van Adriaen Cornelisz. Molswijck, strekkende voor van de Cruijsstraat of Dam tot
achter in de Overmase steeg, alles volgens de oude waarbrief van 25-05-1630, belast met 1 gld 10
st per jr tbv de Heilige Geest alhier en daarenboven voor 2000 gld, waarvan 1000 gld gereed en
1000 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 200 gld per jr. Kanttekening 01-05-1657. Willem
Jacobsz. Juijst oud capitein vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
134v. 06-05-1645. Maertgen Jacobsdr, (Veen) weduwe en boedelhoudster van Willem van der
Vecht verkoopt Jan Pietersz. Bosch een huis en erf gelegen over de Haven in het West Nieulant,
belend N Leendert Jansz. Steen cagenaer en Z Annetgen Cornelisdr. weduwe strekkende voor van
de straat tot achter met een vrije uit- en ingang aan dezer stede veste, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 05-12-1626, belast met 3 st per jr tbv de weduwe van
Willem Ariensz. Swart, 7 gld 7 st 12 p en 7 gld 18 st 12 p losbaar de penning 16 tbv dezer stede,
voor 2000 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. Kanttekening 08-07-1645. Jan
Pietersz. Bosch vertoont kwitantie van de thesaurier Govert du Bois daaruit bleek, dat het kapitaal
en de renten van 15 gld 6 st 8 p per jr in 2 partijen in de tekst geroerd volledig was afgelost en
betaald met de som van 245 gld 4 st.
135v. 06-05-1645. De burgemeesters en regeerders dezer stede verkopen Thomas Jansz. Cartrick
dienaer der justitie een huisje en erf gelegen in het Bagijnhof, belend N de weduwe van Abraham
Pietersz. bierkruier en Z een huis toekomende dezer stede, strekkende voor van het Bagijnhof tot
achter aan ‘s-heren bansloot, voor 100 gld, te betalen met 50 gld gereed en 50 gld op mei 1646.
136. 06-05-1645. Dezelfden verkopen Pleun Cornelisz. visscher wonende Rotterdam een huis en
erf gelegen op het Hooft omtrent de Speuije gekomen van zalr Teuntgen Aertsdr., belend N voor
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Willem Cornelisz. en achter de erfgenamen van kapitein Cors Onrust en Z de kinderen van Huijch
Elantsz. Ballaster, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf of boomgaard van
Lodewijck Mathijsz., voor 406 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
136v. 06-05-1645. Claes Cornelisz. Jockmaker gehuwd met Maertgen Ariensdr. en Pleuntgen
Ariensdr. gezusters verkopen Maertgen Hendricksdr. bejaarde dochter een huis en erf gelegen in
de Nieustraat, belend Z Arie Willemsz. schrijnwerker en N de gang van het huis van Dr
Christiaen van Persijn, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de gemelde
Persijn, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 16-10-1638, belast met een
opstal van 7 st 8 p per jr tbv het St Jacobs Gasthuis dezer stede, voor 300 gld in gereed geld
ontvangen.
137. 06-05-1645. Mr Cornelis Molijn chirurgijn verkoopt Jeroen Joostenz. (Boot) een huis en erf
gelegen aan de Achterweg, belend N Claes Willemsz. en Z Geertgen Evertsdr. weduwe,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, genaamd de Roosbeecq, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 07-05-1644, belast met 10 st 4 p per jr
tbv de Heilige Geest dezer stede, voor 820 gld in gereed geld ontvangen.
138. 13-05-1645. Gerrit Andriesz. zeevarende man wonende alhier schuldig aan Cornelis
Reijniersz. mede zeevarende man zijn schoonbroeder 205 gld wegens afgerekende en geleende
penningen, alsmede enige overgenomen boekschulden, terug te betalen zo haast als zijn
gelegenheid zal kunnen dragen en toestaat. Kanttekening 16-10-1648. Gerrit Andriesz. Mack
vertoont de originele van de nevenstaande brief die afgelost is en vwerzoekt royement.
138. 13-05-1645. Cors Jansz. van Bleijswijck verkoopt Gerrit Claesz. van der Spae een huis en
erf gelegen op het pad, belend N Michiel Cornelisz. cuijp en Z Leentgen Jansdr. weduwe Cornelis
Jansz. schuitvoerder, strekkende voor van de straat tot achter aan in de Prinsestraat, alles volgens
de oude waarbrief van 14-05-1639 (koop door Cornelis Jansz van Bleijswijck), belast met 9 st per
jr tbv de Kerk dezer stede met conditie dat de koper zal volgen de toegift van 11 morgen
bruikwaar zijnde 1 morgen bezaaid met tarwe en 1 morgen met bonen, de misse en verscheiden
bouwgereedschappen, voor 1650 gld, te betalen 750 gld gereed en voorts met 50 gld per jr.
Penningborgen Louis Sijmonsz. wonende Fockestaart en Claes Gerritsz. Grasbeeck kopers vader.
139. 13-05-1645. Joris Coij oud schepen verkoopt Hendrick Gijsbrechtsz. Verbrugge een huis en
erf gelegen bij de Ketelpoort, belend N Pons Ponsz. de Leeuw en Z Jan Ariensz. Suijckerbosch,
strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de koper, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 03-05-1636, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
139v. 13-05-1645. Barbara Fransdr. weduwe Sijmon Muijsert voor de ene helft en vervangende
en haar sterk makende voor Claes Willemsz. (Groenewegen) scheepstimmerman gehuwd met
Annetgen Sijmonsdr. dochter van de voorsz. Sijmon Muijsert voor de andere helft verkoopt Gerrit
Jorisz. Backer een huis en erf gelegen aan de Achterweg, belend N Cornelis Gijsbertsz., en Z
Willem Pietersz. Bommelsman, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 08-06-1641, voor 600 gld in gereed
geld ontvangen.
140. 13-05-1645. Teetgen Pietersdr. gehuwd met Barent Jansz. verkoopt Joost Jansz. van der Mij
een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Crijn Cornelisz. metselaar en W ‘s-heren steeg,
strekkende voor van de straat tot achter aan zeker huisje van de weduwe van Dirck Pansser, raad
en vroedschap dezer stede, alles volgens de oude waarbrief van 27-04-1643, belast met 25 st per
jr tbv het Weeshuis dezer stede en 5 st per jr tbv de Grafelijkheid van Holland, voor 550 gld, te
betalen met 250 gld gereed en 300 gld op rente tegen 5% per jr, af te lossen binnen 2 jr. Waarborg
Johan van Eck Capt. der Schutterij. Penningborg Dingeman Lodewijcxsz van Boshuijsen.
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141. 13-05-1645. Arijen Cornelisz. Maes verkoopt Neeltgen Dircksdr. weduwe Maximiliaen
Rutten (van Waert) een huis en erf met een uitgang daar beneffens gelegen in de Lange
Kerkstraat, belend O de gemene gang door welke de koopster mede haar vrije uit- en ingang zal
hebben, belend W Jan Hendricksz. Spieringshouck, strekkende voor van de straat tot achter aan
een huis van de verkoper en de schuur en tuintje met de gang staande in de gemene gang voorsz.,
belend Z een erf bij de verkoper gekocht van de erfgenamen van Maertgen Duijsentgulden en N
‘s-heren bansloot en de banen van Pouwels Meesz. metselaar, hebbende dezelfde banen mede
haar uit- en inpad door de voorsz. gemene gang, strekkende van de of uit dezelfde gang tot achter
aan het erf van Lijsbeth Floren, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 1005-1642, belast met 30 st per jr tbv de Kerk dezer stede en 15 st per jr tbv Pieter Jonasz.
jegenwoordig burgemeester dezer stede en als possesseur van zekere vicarie en nog 5 st per jr tbv
de St Joris Doelen en daarenboven voor 810 gld, te betalen met 430 gld gereed en voorts met
termijnen van 50 gld per jr.
142. 13-05-1645. Leentgen Leendertsdr. weduwe Pieter Pietersdr. verkoopt Arij Cornelisz. Maes
een huis en erf gelegen in de Krepelstraat, belend N de weduwe van Adriaen Molswijck ern Z
Arie Cornelisz. Bolletge, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Arent Jansz.
Bont bakker, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 25-11-1617, belast met
3 st 8 p per jr tbv Pieter Jonasz. burgemeester dezer stede en als possesseur van zekere vicarie,
voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
142v. 13-05-1645. Bastiaen Jacobsz. de Man verkoopt Cornelis Pietersz. (van der Werve)
zeevarende man een huis en erf gelegen op het einde aan de Hoogstraat, belend O Maertgen
Leendertsdr. weduwe Jan Hendricksz. Juijst en W Cornelis Thijsz. Roos, strekkende voor van de
straat tot achter aan het erf of plaats van het huis door hem verkocht aan Dirck Ariensz.
zeevarende man met een waterloop door de gang van hetzelfde huis tot achter op de Haven, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 03-06-1623, voor 300 gld, te betalen met
100 gld gereed en 200 gld tegen een rente van 5% per jr, af te lossen met 30 gld per jr.
Kantekening 22-05-1655. Pleuntgen Francken (van Dijck) gehuwd met Cornelis Pietersz.
vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
143v. 13-05-1645. Fijtgen Hendricksdr. gehuwd met Balten Joppenz. (Soeteman) stierman als
lasthebber van haar man verkoopt Aechgen Jansdr., weduwe Floris Michielsz. een huis en erf
gelegen op de Hoogstraat, belend N de weduwe van Dirck Ariensz. cuyper en Z het
Moorjaenshooft, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, genaamd de
Roosbeecq, belast met 21 st per jr tbv het St Jacobs Gasthuis dezer stede en bovendien voor 600
gld, te betalen 100 gld gereed en 500 gld op rente tegen 5% per jr, met aflossingen van 50 gld per
2 jr.
144v. 13-05-1645. Jacob Isbrantsz. zoon en enige erfgenaam van Geertgen Hendricksdr. (Gorter)
gehuwd met IJsbrant Joostenz. en lest weduwe van Cornelis Claesz. in de Thuijn als gehouden
hebbende haar eigen goederen verkoopt Cornelis Jeroensz. Boodt een huis en erf met tuin of
boomgaard gelegen tussen dezer stede Doelen en het Groeneweegje, strekkende voor uit de sloot
lopende langs de Noordvest tot achter in de sloot tussen deze boomgaard en de spinbaan van Arie
Ariensz. Banck, alles volgens de oude waarbrief van 26-04-1586, belast met 22 st 8 p per jr tbv de
Heilige Geest dezer stede en daarenboven voor 2550 gld, te betalen met 800 gld gereed en voorts
in termijnen van 220 gld per jr. Kanttekening 16-04-1661. Cornelis Jeroensz. Boodt vertoont de
originele custingbrief van het kapitaal dat afgelost is.
145. 13-05-1645. Thonis Isbrantsz. zoon van Isbrant Jansz. cuyper voor 1/3, Marcelis Jansz.
zeevarende man zoon van Jan Isbrantsz. voor 1/3 voor hun zelve en nog als voogden over de
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nagelaten weeskinderen van (Ruth Arijensz en) Neeltgen Isbrantsdr. voor 1/3, erfgenamen van
Isbrant Jansz. cuyper en Maertgen Jacobsdr. verkopen Dirck Gerritsz. een huis en erf gelegen in
de Lange Kerkstraat, belend O Jan Baerthoutsz. Annocke en W Pieter Sijmonsz.. Schot,
strekkende voor van de straat tot achter aan de plaats van Harmen Willemsz. Benningh, alles
volgens de oude waarbrief van 04-05-1613, voor 650 gld in gereed geld ontvangen.
146. 13-05-1645. Cornelis Hendricksz. Keessa voor 1/3, Cornelis Maertensz. Switser gehuwd met
Aechgen Hendricksdr. Keessa voor 1/3, Jan Cornelisz. ‘s-Gravenhage als mede voogd van het
weeskind van Pieter Hendricksz. Keessa voor 1/3, kinderen en erfgenamen van Hendrick
Cornelisz. Keessa en Fransgen Cornelisdr. beiden zalr verkopen Warnaert Baerthoutsz.
timmerman als last hebbende van Joost Joostenz. Springop pottenbakker een huis en erf met
pottenbakkerij gelegen op de Haven in het West Nieulant, belend ZO Bartel Jacobsz. Treurniet en
NW Pieter van der Elst, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede erven of veste,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 05-09-1643, voor 1200 gld te
betalen met 600 gld gereed en 600 gld op rente tegen 5% per jr en te lossen met 200 gld per jr.
147. 13-05-1645. Josijna Michielsdr. weduwe Reijer Isbrantsz. Crabmoes borg voor Pieter Jansz.
Le begge wonende Delft voor 35 gld als Pieter Jansz. Diependael voor zijn dienst of gage alsnog
te goed heeft en hem resteert van schipper Arie Jacobsz. Muts voor chirurgijn met dezelfde reis
gedaan hebbende, daarvan hij nu laatst is gearriveerd van Lisbona in Poortugal, volgens het
consent bij burgemeesters dezer stede daar toe gedragen.
147v. 20-05-1645. Neeltgen Pietersdr. weduwe van Adriaen Molswijck voor de ene helft en Aert
Weijmants mede schepen als lasthebber van Ds Cornelis Molswijck predikant te Oudewater, zoon
en enig erfgenaam van de voorsz. Adriaen Molswijck voor de andere helft verkoopt Cornelis
Jorisz. Poldervaart een huis en erf gelegen over de Raem, belend O Michiel Ploij stierman en W
Job den Bulderman, strekkende voor van de straat tot achter met een hoek erf tot aan de heining
van Arie Leendertsz. zeevarende man, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van het erf van 06-01-1635, belast met 30 st per jr tbv onbekend en daarenboven voor 900 gld, te
betalen met 300 gld gereed en 600 gld tegen een rente van 5% per jr. Kanttekening 26-01-1654.
Cornelis Cornelisz. Poldervaart vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
149. 20-05-1645. Lubbert Wolphertsz. van Vollenhove als geprefereerde crediteur van de boedel
van Joris Jansz. Vlaming verkoopt Jacob Gerritsz. cuijper een huis en erf gelegen aan de oostzijde
van de vaart in het Broersvelt, belend N Claes Meesz. zeevarende man en Z voor zekere gang van
de erfgenamen van Jan Willemsz. van Haerlem en achter ‘s-heren bansloot, strekkende voor van
de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Claes Meesz., belast met 32 gld de penning 16 tbv
het St Jacobs Gasthuis en daarenboven voor 175 gld, waarvan 75 gld gereed en 100 gld tegen een
rente van 5% per jr, te lossen met 20 gld per jr.
150. 20-05-1645. Maertgen Jacobsdr. weduwe van Arie Willemsz. Maen verkoopt Lijsbeth
Burgers J.D. een huis en erf gelegen op de Haven, bekend N Vranck Joostensz. van Rijt en Z Arie
Isbrantsz. Ridder, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Claes Ariensz. Snuijff,
voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
150v. 20-05-1645. Andries Huijsen tabakverkoper verkoopt Jan Jansz. Schoute wonende
Vlaardinger ambacht een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Kasper Philipsz. Backer en W
Arie Leendertsz. Bommaker, strekkende voor van de straat tot achter aan het tuinhuis van de
weduwe van Dirck Pansser, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 16-051643, voor 850 gld in gereed geld ontvangen.
151. 20-05-1645. Arie Cornelisz. Maes verkoopt Willem Grim een huis en erf gelegen in de steeg
naast het huis van Neeltgen Dircksdr. weduwe Maximiliaen Rutten, uitkomende in de Lange
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Kerkstraat, belend N en Z de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
Jan Hendricksz. Spieringshouck, alles volgens de oude waarbrief van 10-05-1642 met conditie,
dat de koper en zijn vrouw zullen mogen gebruiken het secreet staande achter op de sloot tot
wederopzeggen toe, voor 300 gld, te betalen met 100 gld gereed en voorts in termijnen van 30 gld
per jr.
151v. 20-05-1645. Jeroen Joostenz. (Boot) verkoopt Barent Ariensz. zeevarende man een huis en
erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Cornelis Leendertsz.
stierman en Z Celitgen Meesdr. weduwe Rochus Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter
aan de sloot, belast met 50 gld tbv het St Jacobs Gasthuis, en daarenboven voor 350 gld, waarvan
200 gld gereed en 150 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 30 gld per jr.
152v. 20-05-1645. Annetgen Jansdr. weduwe Adolph Sijvertsz. van Galdensteijn voor de ene
helft en Anthonie Pesser oud schepen als benevens Banckeras Ariensz. metselaar gestelde voogd
over het nagelaten weeskind van Claertgen Cornelisdr. geprocureerd met de voorsz. Galdensteijn
voor de andere helft verkoopt Jacob Thonisz. Cramer een huis en erf gelegen over de Schie op de
hoek van de Prinsestraat, belend O de voorsz. Prinsestraat en W Neeltgen Pietersdr. weduwe
Adriaen Molswijck notaris, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Goossen
Cornelisz. raad en vroedschap dezer stede, alles volgens de oude waarbrief van 03-06-1634,
belast met een rentebrief van 1200 gld die Jan Cornelisz. Dominuijt daarop sprekende heeft en
400 gld tbv het weeskind van de voorsz. Galdensteijn, beide tegen 5% per jr, voor 1060 gld boven
de belasting in gereed geld ontvangen. Kanttekening 17-11-1653 Jacob Thonisz. Cramer vertoont
de originele rentebrief van 1200 gld die betaald is, mits nog kwitantie van 400 gld mede
hiernevens geroerd, staande deze kwitantie in dorso van het origineel en daarom alles geroyeerd.
153v. 20-05-1645. Jan Hendricksz. Spieringshouck zo voor hem zelve als in deze vervangende en
hem sterk makende voor Ariaentgen Hendricksdr. zijn zuster voor de ene helft en Arie
Hendricksz. Spieringshouck voor de wederhelft, tezamen erfgenamen van Jacobmijntgen
Ariensdr. die huisvrouw was van Hendrick Jansz. Spieringshouck als het naargenoemde huis en
erf bij caveling jegens hun zuster Dirckgen Henricksdr. te beurt gevallen, verkoopt Dirck Ariensz.
zeevarende man het voorsz. huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt,
belend N zeker ledig erf van Pieter Jansz. Coecketer en Z Cornelis Stevensz., strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 26-05-1601, voor
500 gld, te betalen met 250 gld aan de voorsz. Jan en Ariaentgen Hendricksdr.alsnu gereed en de
verdere 250 gld houdt de koper onder zich tbv de voorsz. Arie Hendricksz. tegen een rente van
5% per jr. Penningborg Josijne Michielsdr. weduwe Reijer Isbrantsz. Crabmoes. Kanttekening 1205-1646 Dirck Arentsz. vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
154v. 27-05-1645. Cornelis Stevensz. gehuwd met Elisabeth Dircksdr. weduwe Gerrit Fransz.
Olie verkoopt Pieter Gerritsz. Hechthuijsen een huis en erf met een vrije gang op de Dam, belend
O de verkoper en W Joost Arentsz. Post wielmaker, strekkende voor van de straat tot achter aan
de muur van de weduwe van Dirck Pansser, alsmede zeker erf daar terzijden, alles volgens de
oude waarbrief van 05-05-1640, belast met 1 gld 14 st 8 p per jr tbv dezer stede, 15 st tbv de Kerk
dezer stede, gelijke 15 st en de andere resterende 4 st 8 p per jr tbv de Grafelijkheid, voor 1250
gld, waarvan 300 gld gereed en aflossingen van 50 gld per jr.
155v. 27-05-1645. Jan Jansz. schipper verkoopt Jan Ariensz. Suijckerbosch een huis en erf
gelegen aan de afrol van de Dam bij de Ketelpoort, belend O en W de koper, strekkende voor van
de straat tot achter aan het huis van de koper, alles volgens de oude waarbrief van 11-06-1605,
belast met 7 st 8 p per jr tbv de Heilige Geest dezer stede, voor 180 gld in gereed geld ontvangen.
156v. 27-05-1645. Arie Willemsz. d’Jaen verkoopt Jan Burrij een huis en erf gelegen op de hoek
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van de Cruijsstraat, belend O ‘s-herenstraat en W Pieter van der Stael zilversmid, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis van Pieter Leendertsz. Eelgis, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 21-04-1643, belast met een rentebrief van 1000 gld de
penning 16 tbv Johannis Gerritsz. van den Berch en Josijna Michielsdr. weduwe Reijer Isbrantsz.
Crabmoes en 9 st per jr tbv het St Jacobs Gasthuis, voor 1300 gld boven de belasting in gereed
geld ontvangen.
157. 29-05-1645. Dingeman Lodewijcksz. van Boshuijsen verkoopt Thijs Dircksz. (Appelman)
cagenaer een huis en erf gelegen achter op de Haven aan de Overmase markt, belend N Arie
Jansz. Teijlingh mede cagenaer en Z ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan
het huis van Anthonie van der Brugge oud burgemeester en Crijn Cornelisz. metselaar, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 28-05-1622 met regeling over het secreet,
voor 500 gld op rente tegen 5% per jr. Kanttekening 12-05-1646. Thijs Dircksz. cagenaer vertoont
de originele rentebrief die afgelost is.
158. 29-05-1645. Pieter Dammasz. verkoopt Harmen Jansz. oud schoenmaker een huis en erf
gelegen op de Haven op de hoek van de Overmase steeg, belend N de voorsz. steeg en Z Elisabeth
Cornelisdr., strekkende voor van de Havenstraat tot achter aan het huis van Bartholomeus
Dircksz. mandenmaker, voor 500 gld, te betalen met 200 gld gereed en 300 gld op rente tegen 5%
per jr, te lossen met 50 gld per jr.
159. 03-06-1645. Dirck Gerritsz. schuldig aan Aeltgen Isbrantsdr. weduwe Jacob Pietersz. van
Dijck een jaarlijkse losrente van 15 gld per jr (hoofdsom 300 gld) tegen een rente van 5% per jr
met aflossingen van 50 gld per jr. Waarborg 2 huizen en erven het ene aan de Lange Kerkstraat
belend O Jan Baerthoutsz. Annocke en W Pieter Sijmonsz. Schot, strekkende voor van de straat
tot achter aan de plaats van Harman Willemsz. Benning en het andere aan de Korte Achterweg,
belend O de weduwe van Dammas Reijersz. en W Jan Fransz. de Bruijcker, strekkende voor van
de straat tot achter aan Jan Jonasz. Waterdrincker.
160. 03-06-1645. Michiel (Claesz) Ploij stierman verkoopt Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz.
metselaars een huis en erf gelegen in de Oost Molenstraat tegenover de Raem, belend O Leendert
Jansz. metselaar en W Cornelis Jorisz. Poldervaart, strekkende voor van de straat tot achter aan
het erf van dezelfde Poldervaart, alles volgens de oude waarbrief van 18-12-1634. Voldaan door
opdracht van een huis en erf gelegen op de Haven omtrent de Vlaardinger poort, door koper aan
verkopers op heden gedaan.
160v. 03-06-1645. Crijn Cornelisz.en Sijmon Claesz. metselaar verkopen Michiel Ploij stierman
een huis en erf gelegen op de Haven omtrent de Vlaardinger poort, belend O ‘s-heren steeg en Z
Cornelis Gerritsz. Crael, strekkende voor van de straat tot achter aan het huisje van Lodewijck
Molijn, waar jegens in mindering van de koopprijs koper aan verkopers op heden opgedragen
heeft een huis en erf gelegen in de Oost Molenstraat tegenover de Raem en daarenboven voor 300
gld, te betalen met 100 gld gereed en 200 gld tegen 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr.
161v. 03-06-1645. Leendert Gillisz. Backer gehuwd Neeltgen Jorisdr. dochter van Joris
Cornelisz. zo voor haar zelve en vervangende Casper Philpsz. backer gehuwd met Fransgen
Cornelisdr. en voor Trijntgen Cornelisdr. tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis Jorisz.
die mede een zoon was van Joris Cornelisz. voorsz. in die kwaliteit en uit kracht van zeker
compromis van 06-11-1623 en de uitspraak van arbiters over een kwestie ontstaan tussen de
verkoper q.q. ter eenre en Anneken Ariensdr. weduwe Joris Cornelisz. voorsz. ter andere van 2807-1624 verkopen Leendert Hendricksz. de Bruijn tijkwerker gehuwd met Lijsbeth Tonisdr.
weduwe van Jan Gillisz. van Peene mede tijkwerker 3/8 van een huis en erf gelegen in de
Boterstraat nagelaten bij de voorsz. Joris Cornelisz. (daarvan koper 5/8 delen toekomt volgens de
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opdrachtbrief van 11-05-1641 door de erfgenamen van Annetgen Ariensdr. aan de voorsz. van
Peene gedaan) belend volgens de oude brief van 06-05-1589, voor 150 gld welke op rente worden
gehouden tegen 5% per jr.
162v. 03-06-1645. Dingeman Lodewijcksz. van Boshuijsen als lasthebber van Maria van der
Burch weduwe Dirck Claesz. Pansser, Jr. Franchoijs van der Burch heer van Wijnesteijn, Jhr
Peter van der Burch van Wijnesteijn, Jr Rochus Grijp van Valckesteijn heer van Valkesteijn,
vader en voogd over zijn kinderen bij Maria van der Burch, Aernoldt van der Burch heer van
Oudaen, Jr Peter van der Burch van Oudaen voor hun zelve en vervangende Anna van der Burch
van Oudaen hun zuster, Jr Jordaen Poeit man en voogd van Aldegonda van der Burch van
Oudaen, Jr George Kijffelt heer van Craenhem, Nicolaes Dierout voogd over Clementia Kieffelt
en nog dezelfde Dierout en de voorsz. Franchoijs van der Burch heer van Wijnesteijn voogden
over de onmondige kinderen van Jhr Tielman van der Burch, tezamen naaste vrunden en
erfgenamen van Servaes van der Burch, zijnde de procuratie gepasseerd op 06-05-1645 voor
schepenen alhier verkopen Jacob Sijmonsz. Gijsen en Jacob Alewijnsz. kooplieden een oude
zoutkeet gelegen over de Haven, belend O de kopers en W dezer stede doorgang, strekkende voor
van de straat tot achter aan de koper, voor 1036 gld in gereed geld ontvangen.
163v. 03-06-1645. Mathijsken Christoffelsdr. Suijrendonck weduwe Andries Jansz. van der
Beeck verkoopt Cornelis Ariensz. Muts grootschipper een huis en erf gelegen op de Dam op de
hoek van de sluis, belend O de voorsz. sluis en W kapitein Robberti Herberson, strekkende voor
van de straat tot achter op de Haven, alles volgens de oude waarbrievem, daarvan de jongste is
van 15-05-1638, voor 900 gld, te betalen met 400 gld alsnu gereed, 250 gld op mei 1646 en 250
gld op mei 1647 tegen een rente van 5% per jr.
164v. 10-06-1645. De burgemeesters en regeerders dezer stede verkopen Arie Joppenz. stierman
een huis en erf gelegen op de Raemsloot, belend O de koper en W Jacob Gerritsz. Schoute,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Jacob Gerritsz. voorsz., alles volgens de
oude waarbrief van 19-09-1609 (koop door Frederick Fransz linnewever), voor 75 gld in gereed
geld ontvangen.
165. 17-06-1645. Christiaen van Vliedt notaris te Delfshaven als lasthebber van Lambrecht van
den Bosch apotheker wonende Amsterdam gehuwd met Maria van der Beeck dochter en
universeel erfgenaam van Pieter Woutersz. Drooch en Jannetgen Eeuwoutsdr. van Vliedt, zijnde
de procuratie gepasseerd voor notaris Cornelis Tou te Amsterdam op 04-05-1645 verkoopt Dirck
van der Mast mede notaris een huis en erf gelegen aan de Hoogstraat, belend N de weduwe van
Floris Michielsz. en Z de koper zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot
genaamd de Roosbeecq, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 06-091614, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen.
165v. 17-06-1645. Willem Sijmonsz. wonende Vlaardingen en vervangende Panckeras Sijmonsz.
wonende Maassluis zijn broer, Jacob Bartholomeusz. en Cornelis Claesz. Abtswoude Heilige
Geest meesters van Kethel als onderhoudende Cornelis Sijmonsz. tezamen kinderen en
erfgenamen van Sijmon Cornelisz. die een zoon en erfgenaam was van Cornelis Willemsz. en
Ariaentgen Banckerasdr beiden zalr. verkopen Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz. metselaars een
huis en erf gelegen in de Breestraat, belend O het weeskind van Claes Pietersz. Banck en W Arie
Dircksz.koperslager, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot toe, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 11-06-1616 (koop door Sijmon Willemsz lantman),
voor 120 gld in gereed geld ontvangen.
166v. 19-06-1645. Aeltgen Gerritsdr. weduwe en boedelhoudster van Leendert Cornelisz. Broer
verkoopt Arie Thijsz. van Hillegontsberg een huis en erf gelegen op de hoek van de Deelsteeg op
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de Schie met nog een paardenstal en erf daar terzijde aan gelegen achter het huis van Jan Prinse,
belend N de voorsz. deelsteeg en Z dezer stede doorgang, lopende tussen het voorsz. huis en stal,
strekkende het huis voor van ‘s-heren straat tot achter aan het huis van de weduwe van Pieter
Jansz. hoedemaker, en de paardenstal belend N de voormelde stedes doorgang en Z Jan Cornelisz.
‘s-Gravenhage, strekkende voor van het huis van de voorsz. Jan Prinse tot achter aan de voorsz.
stedes doorgang toe, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 19-05-1635,
voor 2450 gld, waarvan 1000 gld gereed en voorts in termijnen van 100 gld per jr.
167v. 01-07-1645. Maertgen Jorisdr. weduwe Cornelis Maertensz. Bomelooshoetgen voor de ene
helft en Gillis van der Eijck raad en vroedschap mitsgaders Aert Stevensz. Berchoen
geauthoriseerd van de diaconie dezer stede als testamentaire erfgenamen van de voorsz. Cornelis
Maertensz. voor de andere helft verkopen Margaretha Doornicx weduwe een huis en erf gelegen
in de Pannekoeckstraat, belend O Maertgen Florisdr. weduwe en W een huis en erf van de Heilige
Geest dezer stede, strekkende voor van de straat tot achter aan het Oude Manhuis alhier, voor 550
gld, waarvan 150 gld gereed en 400 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr.
168v. 03-07-1645. Gerrit Jorisz. Backer als principaal en Lijsbeth Ariensdr. lest weduwe van
Pieter Florisz. timmerman als borg schuldig aan Dingeman Lodewijcksz. van Boshuijsen een
jaarlijkse losrente van 31 gld 5 st (hoofddsom 500 gld) de penning 16. Waarborg een huis en erf
gelegen aan de Achterweg, belend N Cornelis Gijsbrechtsz. en Z Willem Pietersz. Bommelsman,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot en de borg met een huis en erf
gelegen aan het Kerkhof, belend N Jan Jacobsz. van Ruijten en Z dezer stedes school, strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
169v. 05-07-1645. Sijtgen Pietersdr. Penningh weduwe van Mees Thijsz. wonende alhier schuldig
aan Leonard Mathol raad en vroedschap dezer stede een jaarlijkse losrente van 3 gld (hoofdsom
50 gld) tegen een rente van 6% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Gooistraat op het
eijnde, belend O het pad of gang van de kinderen van Adriaen van der Elst en W Leendert
Gerritsz. van Herderwijck, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
170. 08-07-1645. Dingeman Lodewijkcsz. van Boshuijsen enige zoon en universeel erfgenaam
van Lodewijck Cornelisz. geprocureerd met Soetgen Dingemansdr. voor de ene helft en als
procuratie hebbende van de erfgenamen van Jobgen Maertensdr. die mede een dochter was van
Soetgen Dingemansdr. gewonnen met Maerten Jansz. van de andere helft verkopen Cornelis
Ariensz. van der Mij een huis en erf gelegen achter op de Haven, belend N voor de weduwe van
Pieter Dircksz. cagenaer en achter Mr Samuel van Boshuijsen en Z Nicolaes Rademaker,
strekkende.voor van de straat tot achter aan de scheidmuur tussen het erf van dat huis en het erf
van het huis van Jan Lucasz. kleermaker, alles volgens de oude waarbrief van 29-04-1589 met een
regeling over de pomp, voor 1400 gld, waarvan 400 gld gereed en 1000 gld op rente tegen 5% per
jr, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 29-05-1655 Hubrecht van Rhee vertoont de originele
rentebrief die afgelost is.
171v. 08-07-1645. Robbert Bon tabak-pijpmaker verkoopt Thomas Pouselwith tabakverkoper een
huis en erf gelegen in de West Molenstraat, belend volgens de oude brief van 18-05-1644, voor
390 gld, waarvan 350 gld gereed en 40 gld op mei 1646.
172. 17-07-1645. Bruno van der Dussen oud burgemeester dezer stede verkoopt Johan van Eck de
gehele eigendom van zijn drop en de helft eigendom van de zuidzijde muur van verkopers schuur
achter zijn huis op de Haven, voor 120 gld in gereed geld ontvangen.
173. 22-07-1645. Jan Gerritsz. (de Geus) opperbrouwer gehuwd Maertgen Pietersdr., Louris
Gillisz. (van Ancker) wonende Ouderschie gehuwd met Lijsbeth Pietersdr. kinderen en mede
erfgenamen van Pieter Florisz. timmerman verkopen Abraham Pietersz. mede zoon 2/3 van een
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huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Kerk aan het Kerkhof, belend W de tuin van de
weduwe van Elias Maerlandt en O voor een huis van zalr. Adriaen Molswijck en achter het
gemene buurpad met een gemene gang, uitkomende op het Kerkhof voorsz., alles volgens de oude
waarbrief van 03-03-1612 voor 300 gld, te betalen 200 gld gereed en de verdere 100 gld op mei
1646.
173v. 22-07-1645. Jacob Hendricksz. Bolleman, Jan Jacobsz., Joris Galeijnsz. vanwege
Panckeras Ariensz. metselaar zijn schoonvader, hoofdcrediteuren van de desolate boedel van
Annetgen Cornelisdr. weduwe Maerten Jacobsz. Thoff voor hen zelve en vervangende de verdere
crediteuren verkopen met bewilliging van Annetgen Cornelisdr. aan Cornelis Claesz. timmerman
een huis en erf gelegen aan de Achterweg, belend N de weduwe van Pieter Claesz. Cool en Z
Leendert Gerritsz. Backer, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor
600 gld, te betalen met 100 gld gereed en voorts op termijnen van 32 gld per jr.
174. 22-07-1645. Pieter Sijmonsz. Schot bode dezer stede verkoopt Maerten Abrahamsz.
Keetelaer kleermaker een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Dirck Gerritsz. en
W de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Abraham Gerritsz.
kleermaker, alles volgens de oude waarbrief van 13-05-1617, voor 600 gld, waarvan 75 gld
gereed en voorts met termijnen van 36 gld per jr.
175. 22-07-1645. Maertijntgen Cornelisdr. bejaarde dochter verkoopt Grietgen Jansdr. gehuwd
met Marcelis Jansz. zeevarende man als lasthebbende van haar man een huis en erf gelegen in de
Lange Achterweg, belend N Claes Jansz. Soeteman en Z Mathijs Coningh, strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot genaamd de Roosbeecq, belast met 3 st 12 p per jr tbv de
Kerk dezer stede en daarenboven voor 222 gld 10 st, te betalen met 50 gld gereed en voorts met
termijnen van 24 gld per jr. Penningborg Hugo van Bleijswijck mede schepen. Kanttekening 0608-1663. Grietgen Jansdr. vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
176. 26-07-1645. Rochus Dammasz. raad en vroedschap dezer stede borg voor de voldoening van
alle Gemenelands imposten als Alewijn Rochusz. van Berckel wonende alhier op de a.s.
verpachting ingaande primo augustus 1645 binnen dezer stede zal komen te pachten tot 3000 gld.
176. 28-07-1645. Gillis Maertensz. Verpelt tijkwerker wonende binnen dezer stede schuldig aan
de regenten van de Diaconie dezer stede tbv de diaconie een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st
(hoofdsom 100 gld) de penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O
‘s-heren straat en W Lambrecht Gerritsz Oosterhuijs, strekkende voor van de straat tot achter in
de Peperstraat.
177. 28-07-1645. Dezelfde schuldig aan Maertgen Jorisdr. weduwe Cornelis Maertensz.
Bomelooshoetgen een jaarlijkse losrente van 12 gld (hoofdsom 200 gld) de penning 16 en voorts
in tote ut antem.
177v. 03-08-1645 des middags klokke 12 uur. Kasper Philpsz. Backer schuldig Abraham Jansz.
Leijsterre 60 gld wegens verstrekt geld als hij schuldig is voor impost van het gemaal aan
Leijsterre te betalen over ½ jaar tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen
op de Dam, belend O Jan Jansz. Schout en W Joost Ariensz. Post wielmaker, strekkende voor van
de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Post.
178. 03-08-1645 des namiddags de clocke 3 uur. Dezelfde Kasper Philpsz. Backer schuldig Pieter
Gijsz. schipper 50 gld wegens geleend geld, terug te betalen op mei 1646. Waarborg hetzelfde
onroerend goed. Kanttekening 04-08-1649. Maertgen Gerritsdr. gehuwd met Pieter Gijsen heeft
de somma als in blanco staat ontvangen en overzulks geroyeerd.
178v. 11-08-1645. Jan Dircksz. wonende Rotterdam draagt over Adriaen Aldersz. Hodenpijl 200
gld custingpenningen te betalen in termijnen van 25 gld per jr volgens de brief gepasseerd voor
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schepenen alhier op 01-12-1640 tlv Cornelis Segersz. zeevarende man en zijn verbonden
hypotheek, voor 153 gld 13 st in gereed geld ontvangen.
179. 12-08-1645. Willem Eversz. zeevarende man schuldig aan Dammisgen Jansdr. JD een
jaarlijkse losrente van 5 gld per jr (hoofdsom 100 gld) tegen een rente van 5% per jr, te lossen met
25 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in het Land van Beloften, belend O Arie Ariensz.
Baijerman en W Barbara Leendertsdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan de
straat van de St Sebastiaens Doelen.
179v. 09-09-1645. Cathelijna Joostendr. weduwe Andries Canjon als procuratie hebbende van
Adam Andriesz. de Swaen zilversmid haar schoonzoon beiden wonende alhier als borg schuldig
Isbrant Huijbrechtsz. Sparenburch bakker een haarlijkse losrente van 62 gld (hoofdsom 1000 gld)
de penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Pieter Jonasz.
jegenwoordig burgemeester en W Jan Baerthoutsz. Annocke, strekkende voor van de straat tot
achter aan de schuur van dezelfde Annocke. Kanttekening 25-05-1648. Gerard Huijbrechtsz.
vendrig koper van de hypotheek hier nevens geroerd vertoont de originele rentebrief van de
hoofdsom in de tekst geroerd wezende doorsneden zonder zegels en overzulks geroyeerd.
180v. 23-09-1645. Joris Cornelisz. Ouwater timmerman borg voor Claes Crijnenz. van
Bergschenhoek voor de voldoening en verantwoording van zodanig arrest als door de
marktschuitvoerders dezer stede op Rotterdam gedaan op de voorsz. Claes Crijnz.
181. 27-09-1645. Sijmon Jansz. Quadijck wijnverlater en Cornelis Ariensz. van der Mij beiden
wonende binnen dezer stede borgen voor de voldoening en betaling van alle
gemenelandsimposten als Reijnier de Vree wonende alhier op de a.s. verpachting ingaande 01-101645 binnen dezer stede zal komen te pachten ter somme van 3000 gld.
181. 30-09-1645. Pieter Sijmonsz. zeilmaker en (Jacob) Jansz Fockendijck voogden over het
nagelaten weeskind van Rochus Claesz. geprocureerd bij Maertgen Cornelisdr. Bol voor 1/10,
nog als speciale last hebbende van Liedewij Cornelisdr. Bol weduwe Claes Gijsen voor 1/10 en
vervangende Adriaen Thonisz. schipper vader en voogd van zijn kinderen geprocureerd met
Cornelia Cornelisdr. Bol voor 1/10, Huijch Jacobsz. voor hem zelve als mede de rato gecaveerd
hebbende voor zuster en broer, kinderen van Jacob Huijgensz. cuyper geprocureerd met Jannetgen
Cornelisdr. Bol voor 1/10, tezamen erfgenamen van Cornelis Woutersz. Bol die een broer was
van za Huijch Woutersz. Bol voor de helft en eindelijk van Hendrick Ariensz. Pijl wonende
Rotterdam, zoon van Arie Pietersz. Pijl geprocureerd met Machtelt Woutersdr. Bol die een zuster
was van de voorsz. Huijch Woutersz. Bol voor de andere helft en tezamen voor het geheel
erfgenamen van Huijch Woutersz. Bol verkopen Annetgen Florisdr. gehuwd met Sijmon Jansz.
(van der Slot) zeevarende man geassisteerd met Jan Sijmonsz. Hoochwerff als last en procuratie
hebbende van haar man de helft van een huis en erf daarin koopster in haar voorsz. kwaliteit als
gewezen weduwe van de voorsz. Huijch Woutersz. Bol de wederhelft toekomt. gelegen in de
Lange Kerkstraat, belend O het Oude Manhuis en W Pieter Jonasz.. tegenwoordig burgemeester
als possesseur van zekere vicarie goederen, strekkende voor van de straat tot achter in zekere gang
of erf van het Manhuis, alles volgens de oude waarbrief van 04-06-1616, belast met 5 st per jr tbv
de voorsz. Pieter Jonasz., voor 270 gld in gereed geld ontvangen.
182v. 30-09-1645. Crijn Cornelisz. metselaar verkoopt Pieter Claesz. metselaar een huis en erf
gelegen over de Schie beneden de sluis, belend N de koper en Z Willem Jansz. de Reus,
strekkende voor van de straat tot achter aan zekere steeg, alles volgens de oude waarbrief van 0805-1632, belast met 28 st per jr, waarvan 23 st tbv de Kerk en 5 st tbv dezer stede, voor 450 gld in
gereed geld ontvangen.
183. 30-09-1645. Swaentgen Govertsdr. lest weduwe van Jan Ariensz. Maes schuldig aan Maria
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Aelbrechtsdr. van der Brugge weduwe Reijnier Hellou een jaarlijkse losrente van 10 gld
(hoofdsom 200 gld) tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen over de
Schie, belend N Leerdert Reijnsz. Hartich marktschipper op Rotterdam en Z Dirck Oschman
schoenmaker, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Hartich.
183v. 19-10-1645. Pietertgen Jacobsdr. weduwe Claes Claesz. smid wonende alhier schuldig aan
Aeltgen Isbrantsdr. weduwe Jacob Pietersz. van Dijck een jaarlijkse losrente van 2 gld 10 st
(hoofdsom 50 gld) tegen een rente van 5% per jr, te lossen binnen 2 jr. Waarborg een huis en erf
gelegen in de Zijlstraat, belend N en Z Dirck Cornelisz. Thoen, strekkende voor van de straat tot
achter aan het erf van de voorsz. Thoen. Kanttekening 29-07-1648. Pietertgen Jacobsdr. debitrice
van het kapitaal dezer wereld overleden zijnde deszelfs boedel insufficant, zo is Aeltgen
Isbrantsdr. op de gehouden preferentie daarmede geprefereerd en dienvolgende alhier geroyeerd.
184v. 21-10-1645. De vaders en regenten van het proveniershuis verkopen Willem Willemsz.
zeevarende man een huis en erf gelegen in de Krepelstraat, belend N Jan Rochusz. en Z voor
Neeltgen Cornelisdr. weduwe en achter Maertgen Jansdr. Broers, strekkende voor uit de
Krepelstraat tot achter aan de sloot van de St Sebastiaens Doelen met een vrije eigen gang, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 04-05-1619 (koop door jonge Arij
Ariensz Penningh), voor 150 gld, welke de koper op rente houdt tegen 5% per jr, te lossen met 25
gld per jr.
185v. 26-10-1645. Adam Gerritsz. Vinck schuldig Aeltgen Isbrantsdr. weduwe Jacob Pietersz.
van Dijck een jaarlijkse losrente van 6 gld (hoofdsom 120 gld) tegen een rente van 5% per jr, te
lossen binnen 3 jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Krepelstraat, belend N de weduwe van
Harmen Willemsz. Benningh en Z Arie Cornelisz. Laetdrijve, strekkende voor van de straat tot
achter aan de sloot van St Sebastiaens Doelen.
186v. 28-10-1645. Pieter Jacobsz. backer verkoopt de vaders en regenten van het St Jacobs
Gasthuis dezer stede tbv het voornoemde Gasthuis een huisje en erf gelegen aan de Gooistraat,
belend N Gillis Pietersz. cuyper en Z het St Jacobs Gasthuis, strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot genaamd de Roosbeecq, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan
de jongste is van 30-09-1617, belast met 30 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 730 gld in
gereed geld ontvangen.
187. 28-10-1645. Leentgen Pietersdr. weduwe en boedelhoudster van Harmen Willemsz.
Benningh verkoopt Dirck Huijgensz. backer een huisje met erf en tuintje gelegen in de
Krepelstraat, belend N David Hendricksz. van Salingen en Z Adam Gerritsz. Vinck, strekkende
voor van de straat tot achter aan de banen van Jan Willemsz. Bont, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste zijn van 20-10-1640 en 09-05-1643, voor 300 gld, te houden op
rente tegen 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr.
188. 04-11-1645. Crijn Cornelisz. metselaar als lasthebber van Catharina van Santwijck bej.
dochter (zijnde de procuratie gepasseerd op 15-09-1645 voor nts Isaack Troost te Rotterdam)
verkoopt Jan Jaspersz. schipper een huis en erf gelegen op de Haven, belend N de gang van de
kinderen van za Pieter Willemsz. Penningh en Z de weduwe van Louris Hendricksz., strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis van Claes Jansz. Koucketer, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 24-12-1639, voor 550 gld in gereed geld ontvangen.
188v. 04-11-1645. Jacob Gillisz. (Verbock) Gouwenaer weduwnaar van Grietgen Jacobsdr. voor
de ene helft en Jan Jansz. gewezen schuitvoerder op Rotterdam als mede voogd over Trijntgen
Pietersdr. nagelaten weeskind van Grietgen Jacobsdr. bij Pieter Danckertsz. haar 1e man voor de
andere helft, verkopen Leendert Jacobsz. van der Veech metselaar een huis en erf gelegen op de
hoek van de Raemsteeg, belend O ‘s-heren straat en W Thonis Lodewijcksz. Boogaert, strekkende
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voor van de straat tot achter aan het huis van Arie Joppensz. stierman, alles volgens de oude
waarbrieven van 03-05-1590 en 15-07-1625 (mz. 12-07-1625) (koop door Dirck Dircxsz
schuijtvoerder), voor 399 gld 6 st in gereed geld ontvangen.
189v. 04-11-1645. Sebastiaen Niese koopman wonende alhier verkoopt Dr Jacobo Niesenio zijn
zoon voor de ene helft en als lasthebber van Frans Cornelisz. Denick koopman wonende
Maassluis voor de andere helft een huis en erf met tuin daar benevens gelegen, mitsgaders een
grof lijnbaan en nog een teerstoof achter het voorsz. huis met gereedschappen alsmede enig teer
en kennip, gelegen op het einde bij de Rotterdamse poort beneden de Gooistraat, belend O voor
de Gooistraat, de weduwe van Jan Litse en de tuin van Claesgen Jansdr. weduwe Gerrit Jansz.
Pathijn schipper, strekkende dezelfde tuin van de bansloot tot achter aan de vrije uitgang van het
huis en voorts de teerstoof en de baan zo Anthonij Lubbersz. van Vollenhove c.s. als de baan van
Jacob Jansz. Fockendijck en W voor Arie Ariensz. kleermaker mitsgaders het huis van Jacob
Segersz. en het loodsje met de baan en voorts de baansloot, strekkende voor van de Gooistraat tot
achter aan het erf van Anthonij van Vollenhove in kwaliteit voorsz., alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 06-12-1636, voor 4000 gld in gereed geld ontvangen.
190v. 08-11-1645. Mathijs Dircksz. schipper verkoopt Joris Jansz.Groeneweg een pontschip van
4 jr groot 10 lasten, voor 1250 gld, te betalen 400 gld gereed en verder termijnen van 250 gld per
jr. Borg Maerten Jansz. Niese marktschuitvoerder op Rotterdam.
191. 11-11-1645. Cornelis van der Dussen jegenwoordig weesmeester als lasthebber van Maria
(Willems) Brasser weduwe Jhr Cornelis de Boot burgemeester van de slands Vrije in Vlaanderen,
zijnde de procuratie aldaar gepasseerd op 17-10-1645 verkoopt Jacob Sijmonsz. Ghijsen
koopman een huis en erf met 3 gevels annex de andere met een schuur of pakhuis over de Haven
in het West Nieulant bij de Roode brug, belend N de plaats van de weduwe van Jonas Pietersz. en
Z het huis en erf van Adriaen Rochusz. Cruijck, strekkende voor van de straat tot achter aan der
stede veste, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 25-07-1639, voor 4775
gld in gereed geld ontvangen.
192. 11-11-1645. Jan Allertsz. Hodenpijl zo voor hem zelve en vervangende Adriaen Allertsz.
Hodenpijl zijn broer, kinderen en erfgenamen van Allert Jacobsz. schoenmaker verkopen Jan
Maertensz. Baen stierman de helft van 4 ½ dubbelde banen gelegen in St Sebastiaens Doelen,
belend O dezer stede walle en W de koper met de wederhelft, strekkende voor van het erf van de
koper tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 11-05-1624, voor 125 gld, waarvan 100 gld gereed en 25 gld te betalen op St Maerten 1646.
192v. 18-11-1645. Thomas Jacobsz. grafmaker verkoopt Dirck Crijnsz. Cats een huis en erf
gelegen voor de Kerk, belend N Gillis Corstiaensz. en Z de gang van het huis de Pauw,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Mathijs Jansz. van Tendelo, alles volgens
de oude waarbrief van 28-04-1640, voor 230 gld, waarvan 150 gld gereed en de rest in termijnen
van 10 gld per jr. Kanttekening 20-05-1646. De huisvrouw van Dirck Crijnsz. Cats vertoont de
originele rentebrief die afgelost is.
193v. 18-11-1645. Gerrit Gerritsz. Vrijlandt als lasthebber van Arie Jansz. Teelingh cagenaer
verkoopt Joris Willemsz. Cocq bakker een huis en erf met de gang daar bezijden en de kade van
het huis gelegen achter op de Haven aan de Overmase markt, belend N de weduwe van Arie
Cornelisz. boekdrukker en Z Mathijs Dircksz. kagenaer, strekkende voor van de straat tot achter
aan Anthonij van der Brugge oud burgemeester, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 13-06-1643, belast met 15 st per jr tbv het St Jacobs Gashuis alsmede een
rentebrief van 650 gld tegen 5% per jr tbv Splinter Pietersz. van Oudewater voor 700 gld boven
de belasting in gereed geld ontvangen. Borg voor de verkoper Hendrick Claesz.
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194v. 09-12-1645. Willem Assuerisz. zeevarende man gehuwd met Annetgen Jansdr. Craeckholm
zuster van Robbert Craeckholm voor 1/3, Aert Weijmants en Hugo van Bleijswijck als door het
College van burgemeesters en schepenen geauthoriseerd ipv de absente gerechtigde en wettelijke
erfgenamen van Robbert Craeckholm alhier overleden voor 2/3 verkopen Joost Gabrielsz. de helft
van een huis en erf daarvan de koper als gehuwd met Annetgen Pouwelsdr. lest weduwe van de
voorsz. Robbert Craeckholm de wederhelft competeert gelegen op de Nieuwe Erven in de
Vergroting, belend O Juriaen Harmensz. zeevarende man en W Jan Cornelisz. Calff, strekkende
voor van de straat tot achter op de Nieuwe Haven, voor 330 gld in gereed geld ontvangen.
195. 12-12-1645. Jan Dircksz. van Tuyrenhout schuldig aan Cornelis Gorisz. Paridaen tijkwerker
25 gld wegens geleend geld, door hem ontvangen als knecht van Paridaen terug te betalen de helft
op Bamis 01-10-1646 en de andere helft op Bamis 1647.
195v. 16-12-1645. Cornelis van der Dussen weesmeester als lasthebber van Jannetgen Brasser
weduwe Joris Ariensz. Beijs brouwer als dochter en mede-erfgenaam van Frans Brasser
burgemeester als bij caveling jegens haar broer en zuster het navolgende huis en erf te beurt
gevallen verkoopt Panckeras Ariensz. metselaar als lasthebber van Arie Thijsz. Roos zeevarende
man het huis en erf gelegen in het grote Groenedal op het eind omtrent de Rotterdamse poort,
belend O Dirck Dominicusz en W de erfgenamen van Neeltgen Jorisdr., strekkende voor van de
straat tot achter aan het Broersvelt tot behoef van een vrije uitgang aan hetzelve huis, alles
volgens de oude brief van 16-05-1609 en de nadere brief van 04-12-1632, voor 315 gld in gereed
geld ontvangen.
196v. 16-12-1645. Panckeras Ariensz. metselaar als lasthebber van Arie Thijsz. Roos zeevarende
man verkoopt Cornelis Pietersz. Schans timmerman een huis en erf gelegen in het grote
Groenendal op het einde omtrent de Rotterdamse poort, alles volgens de oude waarbrief van
heden, voor 315 gld in gereed geld ontvangen.
197. 16-12-1645. Theunis en Dirck Jansz. kinderen en erfgenamen van Jan Dircksz. koperslager
verkopen Willem Jansz. Reusens brandewijnbrander een huis en erf gelegen op de Dam, belend O
de erfgenamen van Pieter Cornelisz. van Arckel en W de koper, strekkende voor van de straat tot
achter aan Aert Stevensz. Berchoen, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van
01-04-1623, belast met 2 renten elk van 3 gld per jaar tbv het weeshuis en de kerk dezer stede en
met 10 st tbv de Grafelijkheid van Holland, voor 1600 gld, waarvan 800 gld gereed en 800 gld op
rente tegen 5% per jr.
198. 16-12-1645. Cornelis Nieupoort secretaris als door de heren van het gerecht aangestelde
curator over de boedel en goederen van Leendert Hendricksz. de Bruijn fugitive verkoopt in het
openbaar aan Jacob Maes het huis van de Bruijn gelegen in de Boterstraat aan de noordzijde,
belend O ‘s-heren steeg en W de houttuin van Machtelt Arensdr., lest weduwe van Jan Oom
Dammasz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Machtelt Ariensdr.,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de 2 jongste zijn van 11-05-1641 en 03-06-1645, voor
390 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
199. 16-12-1645. Johan van Eck kapitein der schutterij als lasthebber van Margaretha Jorisdr.
Coij weduwe Cornelis Claesz. Derckel verkoopt Pieter Gerritsz. Cromme een huis en erf gelegen
op het Hooft, belend N Thonis Pietersz. visser en Z Sebastiaen Niese c.s., strekkende voor van de
straat tot achter aan de Vranckenlantse watering, voor 400 gld, welke op rente worden gehouden
tegen 5% per jr te lossen met 100 gld per jr.
200. 23-12-1645. Cornelis Jacobsz. Verboom verkoopt Pieter Andriesz. wagemaker een huis en
erf bij de Ketelpoort.belend volgens de oude brieven van 04-05-1630 en 09-06-1640 daarmede de
koper hetzelve in koop heeft aangestaan, voor 730 gld te betalen op mei 1646.
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200v. 23-12-1645. Adriaen Andriesz. Hissingh smid schuldig aan Steven Stevensz. ijzerkoper tot
Rotterdam een jaarlijkse losrente van 30 gld (hoofdsom 600 gld) tegen een rente van 5% per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen aan de Vismarkt, belend N ‘s-heren straat en Z Adriaen Dane
de Jager, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker ander huis van de schuldenaar.
Kanttekening 17-08-1657. Arie Andriesz. Hissingh vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
201v. 24-12-1645. Andries van Houten als lasthebber van Christiaen Moll gehuwd met Natalia
van Egmont van den Nieuburgh dr van Jr Johan van Egmont van de Nieuburgh en Maria van
Crompvliedt, dochter en erfgename van Mathijs van Crompvliedt, zijnde de procuratie gepasseerd
voor nts Anthonie van der Drift te den Haag op 14-12-1645 verkopen Hans van Loon
bewindhebber der Oost Indische Compagnie te Amsterdam een rentebrief van 2700 gld tlv dezer
stede en tbv Mathijs van Crompvliedt op 14-07-1604 tegen een rente van 5% per jr, welke
rentebrief onder andere partijen van goederen de gezegde Christiaen Moll met Natalia van
Egmont van den Nieuburgh door haar genoemde ouders ten huwelijk is gegeven bij akte op 2606-1645 bij dezelve ondertekend voor Sr Meijburg schout tot Sassenheim alwaar Johan van
Egmont van de Nieuburgh en Maria Crompvliedt zich ten tijde dat het huwelijk van Moll gesloten
werd zich bevonden op derselver hofstede, voor 2700 gld in gereed geld ontvangen.
203. 08-01-1646. Jan Pietersz. Maen zeevarende man schuldig aan Aeltgen Isbrantsdr weduwe
Jacob Pietersz. van Dijck een jaarlijkse losrente van 12 gld 10 st (hoofdsom 250 gld) tegen een
rente van 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de oostzijde
van de vaart in het Broersvelt, belend N Leendert Ariensz. en Z Jan Lievensz. van Dalen,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 05-07-1656. Adriaen
Hoochnoet oud burgemeester vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
203v. 27-01-1646. De burgemeesters en regeerders van Schiedam verkopen Laurens Dapper een
huis en erf van Jan Maertensz. zeevarende man gelegen in het Groeneweegtje op het einde, belend
Z Cathalina Michielsdr. weduwe en N dezer stede bansloot, strekkende voor van het
Groeneweegje tot achter aan de tuin van Cathalina Michielsdr., voor 180 gld in gereed geld
ontvangen, te leveren bij willig decreet.
204v. 29-01-1646. Laurens Dapper schuldig aan Dirck Cornelisz. Buijtewech een jaarlijkse
losrente van 5 gld (hoofdsom 100 gld) tegen een rente van 5% per jr. Waarborg het bij de vorige
akte gekochte huis en erf. Kanttekening 05-12-1654 Trijntgen Ariensdr. weduwe Dirck
Buijtewech verklaart van de inhoud van de brief voldaan te zijn en verzoekt om royement.
205v. 29-01-1646. Cornelis Bouwensz. Corpershouck molenaar schuldig aan Lijsbeth Danendr.
weduwe Arie Cornelisz. Wittebol een jaarlijkse losrente van 25 gld (hoofdsom 400 gld).
Waarborg een huis en erf gelegen over de Haven, belend O Warnaert Baerthoutsz. timmerman en
W de zoutkeet en Jacob Alewijnsz. c.s., strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede
erven of veste. Kanttekening 04-05-1649. Bouwen Cornelisz. Corpershouck als lasthebber van
Cornelis Bouwensz. Corpershouck zijn zoon vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
206. 03-02-1646. Cornelis Nieupoort substituut secretaris als aangestelde curator over de boedel
en goederen van Gillis Maertensz. van Pelt fugitive verkoopt Pieter Reijnsz. tijkwerker het huis
en erf van Van Pelt gelegen in de Boterstraat, belend O ‘s-heren straat en W Lambrecht Gerritsz.
Oosterhuijs, strekkende voor van de straat noordwaarts op tot achter aan de Pepersteeg, alles
volgens de oude waarbrief van 21-05-1622, belast met 28 st per jr tbv de stad en een rentebrief
van 600 gld tbv Bastiaen Jacobsz. de Man, zijnde de brief van 13-04-1641 en daarenboven voor
255 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
207. 10-02-1646. Ds Johannes Soetens predikant alhier verkoopt Pieter Cornelisz. Coper een huis
en erf of tuin gelegen in het St Anna Susterhuis omtrent de Noordmolen, voor deze geweest een
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papiermolen, belend N voor Jan Cantersz. tijkwerker en achter Jan Aldertsz. Hodenpijl c.s. en Z
Jan Pietersz. strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude
waarbrieven daarvan de jongste is van 01-11-1636, voor 550 gld, waarvan 100 gld gereed en 450
gld tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 22-03-1685. Pieter
van Cleeff gewezen houder van de rentebrief bekent uit handen van Pieter de Hoij 4 jaar geleden
als koper van de hypotheek betaald te zijn en daarvan geen reserve heeft behoudende.
208. 10-02-1646. Abraham Dircksz. zeevarende man, Cornelis Gerritsz (Core) getrout hebbende
Sara Dircksdr., Lieven Jansz. gehuwd met Neeltgen Lourisdr. tezamen erfgenamen van Jan
Joostenz. van der Sijs en Bastiaentgen Davidsdr. beiden zalr, zo voor hen zelve en vervangende
de verdere erfgenamen verkopen de vaders en regenten van het Leproos of Proveniershuis een
custingbrief tlv Floris Dammasz. hovenier en zijn verbonden hypotheek pro resto 450 gld, te
betalen met 50 gld per jr en gepasseerd op 16-01-1644, voor 325 gld 15 st in gereed geld
ontvangen.Kanttekening 02-07-1650. Aelbrecht Cornelisz. Keijser vertoont de originele rentebrief
die afgelost is.
208v. 12-02-1646. Goossen Cornelisz. raad en vroedschap dezer stede als voogd en
administrateur van de goederen van Maertgen Florisdr. weduwe Pieter Pietersz. Seldevoocht, stelt
dat de voorsz. Seldevoocht met Lambrecht Lambrechtsz. Paeldingh den ouden zich borg heeft
gesteld voor Lambrecht Lambrechtsz. Paeldingh de jonge tbv Tonis Cornelisz. Fouser stierman te
Vlaardingen voor de voldoening van 555 gld te betalen volgens de brief van 22-09-1632
gepasserd voor schepenen aldaar, daarop door Jacob Pietersz. kaaskoper vanwege Lambrecht
Paeldingh den ouden als vanwege Pieter Seldevoocht voor Lambrecht Lambrechtsz. Paeldingh de
jonge als beschadigde borg heeft betaald 160 gld, zijnde voor elk 80 gld, belovende Goossen
Cornelisz. dat de 80 gld van Pieter Seldevoocht aan Jacob Pietersz. zal worden gerestitueerd na
het overlijden van de voorsz. Maertgen Florisdr. uit deszelfs eerste en gereedste goederen ingeval
dezelve zo ver kunnen strekken.
209. 15-02-1646. Dr Jacobus Niesenius schuldig aan Frans Cornelisz. Denick koopman wonende
op Maassluis 6000 gld wegens geleend geld, te betalen over 1 jr met 5% rente. Waarborg een huis
en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Dirck van der Mast notaris en Z Gerrit Thonisz. van
Breda kleermaker, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot genaamd de
Roosbeecq, alsmede de helft van een huis en erf met tuin en grof lijnbaan met een overdekte
teerstoof en loodsje gelegen op het einde van de Rotterdamse poort beneden de voorsz.
Gooistraat, belend O voor aan de Gooistraat de weduwe van Jan Litse en de tuin van Claesgen
Jansdr. weduwe Gerrit Jansz. Pathijn schipper, strekkende de tuin voor van de bansloot tot achter
aan de vrije uitgang van het huis en voorts de teerstoof en baan zo Anthonij Lubbertsz. van
Vollenhove c.s. als de baan van Jacob Jansz. Fockendijck en W voor Arie Ariensz. kleermaker
alsmede het huis van Jacob Segersz. en de loods met baan, voorts de bansloot, strekkende voor
van de Gooistraat tot achter aan het erf van Anthonij van Vollenhove q.q. Compareert nog de
voorn. Dr Jacobus Niesenius voor schepenen van Kethel, die speciaal verbonden heeft een tuin
gelegen tussen de Vlaardinger en Kethelse poort aan de Singel onder Kethel, belend N Neeltgen
Gerritsdr. weduwe Joris Natschoe en O de tuin gebruikt wordende door Adriaen Bosman
brouwer, Z de Vijver, en W kapitein Jacob van Boshuijsen.
210v. 17-02-1646. Johan Wilsoets notaris en procureur als lasthebber van Aeltgen Coenendr.
weduwe en boedelhoudster van Claes Cornelisz. Goethert verkoopt Cornelis Claesz. Goethert
zoon van Aeltgen Coenendr. een huis en erf met 3 brandewijnketels en verdere gereedschappen
tot de branderij behorende gelegen in de Boterstraat alwaar Amsterdam uithangt, belend O
Wijnant Gillisz. van der Eijck en W Cornelis Dircksz. van der Gaech bakker, strekkende voor van
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de straat tot achter aan de Schie, alles volgens de oude waarbrief van 24-07-1628, belast met 15 st
per jr tbv de Kerk dezer stede, en daarenboven voor 875 gld welke op rente wordt gehouden tegen
5% per jr, te lossen met 100 gld per jr en na de dood van Aeltgen Coenendr. tot believen van haar
erfgenamen in het geheel af te lossen. Kanttekening 07-08-1649 Cornelis Claesz. Goethert
vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
211v. 24-02-1646. Burgemeesters en regeerders van Schiedam verkopen in het openbaar aan
Neeltgen Maertensdr. weduwe (van Adriaen Jansz) een huisje en erf gekomen van Pietertgen
Florisdr. (wed. van Jan Pietersz) gelegen op de Verbrande Erven, belend O de erfgenamen van
Claes Claesz. Decker en W Daniel Gillisz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan
‘s-heren bansloot, voor 140 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
212. 13-03-1646. Dirck Crijnsz. Cats wonende alhier schuldig aan Hugo van Bleijswijck brouwer
en schepen alhier een jaarlijkse losrente van 12 gld (hoofdsom 240 gld) tegen een rente van 5%
per jr, te lossen met 40 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen voor de Kerk, belend N Gillis
Corstiaensz. zeevarende man en Z de gang van het huis van de Pauwe, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van Mathijs van Tendelo. Kanttekening 19-05-1646. De huisvrouw
van Dirck Crijnsz. Cats vertoont verder niet ingevuld.
212v. 17-03-1647 (=1646) Gerrit Hendricksz. Bijl wonende alhier verklaart dat Jan Cornelisz.
Pick wonende Haarlem hem had geobligeerd tot de indemnité van Abraham Leijtsters voor de
voldoening van de beloofde pachtpenningen van de impost op het zout over Vlaardingen,
Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen van de termijn ingegaan zijnde april 1645 en dat hij de
gemelde Jan Cornelisz. Pick daarvan bevrijden en schadeloos wil stellen, verklaart nader niet
alleen te verbinden zijn persoon en andere goederen maar alsnu zijn huis en erf gelegen aan de
Gooistraatr bij het St Jacobs Gasthuis, belend N Jan Jacobsz. Moens en Z Pieter Willemsz.
Hoijcaes, strekkende voor van de straat tot achter ‘s-heren bansloot genaamd de Roosbeecq.
213. 24-03-1646. Barbara Sas weduwe en boedelhoudster van Joris Nieupoort baljuw en schout
van Zouteveen verkoopt Andries Jacobsz. soldaat onder de compagnie van de kolonel Philps
Ballfourt gelegen in garnizoen binnen dezer stede een huis en erf gelegen op het eind van
Gooistraat, belend O Isbrant Huijbrechtsz. Sparenburch bakker en W Cornelis Gerritsz. hoefsmid,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 400 gld, waarvan 50 gld
gereed en voorts met termijnen van 50 gld per jr.
214. 27-03-1646. Louris Danenz. (de Jager) schoemaker wonende alhier schuldig aan Arie
Dircksz. Jongste wonende Vlaardinger-Ambacht een jaarlijkse losrente van 30 gld (hoofdsom 600
gld) tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 200 gld per jr. Waarborg een huis en erf met 2
gevels annex de andere gelegen over de Haven op de hoek van de Vismarkt, belend N de weduwe
van Pieter Danckertsz. blokmaker en Z de Walvisstraat, strekkende voor van de Havenstraat tot
achter aan het huis van Gerrit Gerritsz. Kalckman. Kanttekening 16-10-1656. Adriaen Dane oud
kapitein ter schutterij alhier vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
214v. 28-03-1646. Maertgen Michielsdr. van Schilperoort weduwe en Maertgen Huijbrechtsz.
weduwe Hendrick Bastiaensz. Verwel wonende binnen dezer stede borg voor de voldoening van
alzulke gemenelands imposten als Sebastiaen Verwel haar zoon en schoonzoon op de a.s.
verpachting ingaande 01-04-1646 schuldig zal worden tot een bedrag van 16.000 gulden.
215. 28-03-1646. Jan Jacobsz. van Ruijten en Jan Jacobsz. marktschuitvoerder op Amsterdam
beiden wonende binnen dezer stede borg voor de voldoening van alle gemenelandsmiddelen als
Adriaen Allertsz. Hodenpijl wonende alhier op de a.s. verpachting in april 1646 binnen dezer
stede zal komen te pachten.
215. 31-03-1646. Tonis Jansz. wonende alhier schuldig aan Johan van Eck kapitein der schutterij
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een jaarlijkse losrente van 3 gld 15 st (hoofdsom 75 gld) tegen een rente van 5% per jr. Waarborg
een huis en erf gelegen in de Koningstraat, belend O Gijsbrecht Gijsbrechtsz. en W Jacob
Isbrantsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
216. 31-03-1646. Cornelis Ariensz. Cousijn scheepstimmerman alhier schuldig aan Jan
Joachimsz. Oudaen koopman mede alhier tbv Joachim en Jan Jansz. Oudaen een jaarlijkse
losrente van 10 gld (hoofdsom 200 gld) tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf
met een scheepstimmerwerf gelegen op het Hooft omtrent de steenplaats dezer stede, belend N
Rijck Willemsz. en Z Cornelis Cornelisz. Calff beiden scheepstimmerlieden, strekkende voor van
de straat tot achter aan de Haven toe.
216v. 13-04-1646. Dirck Abrahamsz. van der Poth als principaal en Michiel Abrahamsz. van der
Poth zijn broer wonende Vlaardingen als borg schuldig aan Willem van Ruijtenburch
ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht een jaarlijkse losrente van 30 gld
(hoofdsom 600 gld) tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan het
Marktveld bezijden het stadshuis, belend O Joris Cornelisz. Ouwater en W Wijnant en Gillis van
der Eijck, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie. Kanttekening 05-09-1664.
Eeuwout van der Pot zoon van Dirck Abrahamsz. van der Poth vertoont de originele rentebrief die
afgelost is.
218. 14-04-1646. Pieter Gerritsz. Oltmaer wonende binnen dezer stede borg voor de lichting van
zeker origineel recipis luidende: Ik ondergeschrevene bekenne ontfangen te hebben uit handen
van Jan Rutgersz. toe Meppel 2 brieven als te weten een schipbrieff op francijn geschreven en een
brieff van een huijs hem toebehorende, welke brieven bij mij als curator gesequestreerd zijn tot
profijte van de crediteurs van Jan Wijbes omme bij provisie geholden te werden voorden
willicheijt der penningen. Oirconde mijn handen de 17e vijf en dertich wesende ondertekent
Gillius Hylkema JUD alsmede van de voldoening van alsodanige somme van penningen als
Cornelis Nieupoort substituut secretaris is competerende over verstrecte penningen voor eene
Jacob Pieters t here veen in Vrieslandt over oncosten en vacatien in t proces tusschen deselve
Jacop Pietersz en de voorsz. Jan Rutgersz. gevallen.
218v. 14-04-1646. Jan Gerritsz. Verschuijre zeevarende man zoon van Gerrit Jansz. Verschuijre
voor de ene helft en Hendrik Verbrugge gehuwd met Betgen Salomonsdr. dochter van Aechgen
Harmensdr die lest weduwe was van Gerrit Jansz. Verschuijre voor 1/4 part verkopen Louris
Pietersz. (van der Heijde) schoenmaker ¾ parten van een huis en erf daarin koper als gehuwd met
Maertgen Salomonsdr. mede een dochter van de voorsz. Aechgen Harmensdr. 1/4 part is
competerende gelegen op de hoek van de Korte Kerkstraat, belend O de Nieustraat en W Pieter
Leendertsz. Schiebrugge, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Mr Johan
Walbeecq gehuwd met de weduwe van Reijnier Hellouw, belast met 2 st 4 p per jr tbv de Kerk
dezer stede, voor 420 gld in gereed geld ontvangen.
219v. 14-04-1646. Burgemeesters en regeerders dezer stede verkopen Sander Mackijn Schotsman
een ledig erf gelegen aan de Laan teijnde de Achterweg, belend O ‘s-heren bansloot en W de
koper, strekkende voor van de straat tot achter mede aan ‘s-heren bansloot, voor 29 gld in gereed
geld ontvangen.
220. 21-04-1646. Cornelis Harmensz., Trijntgen Harmensdr. en Aeltgen Harmensdr., kinderen en
erfgenamen en elk voor 1/4 erfgenamen van Harmen Cornelisz. schipper en Maertgen Cornelisdr.,
beiden zalr en vervangende Job Jacobsz. Soeteman gehuwd met Annetgen Harmensdr. mede
dochter voor 1/4 verkopen Jan Jacobsz. van Ruijten een huis en erf gelegen in de Lange
Kerkstraat, belend O Willem Gerritsz. Vinck timmerman en W Willem Jansz.
scheepstimmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens
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de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 07-06-1608, belast met 15 st per jr tbv de Kerk
dezer stede, voor 525 gld in gereed geld ontvangen.
220v. 21-04-1646. Jan Jacobsz. van Ruijten verkoopt Willem Stevensz. (Coos) zeevarende man
een huis en erf gelegen in St Sebastiaens Doelen, belend O dezer stede walle en W Pietertgen
Jansdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere spinbaan, alles volgens de
oude waarbrief van 27-02-1638, voor 275 gld, waarvan 175 gld gereed en 100 gld te betalen mei
1647 tegen 5% rente per jr.
221v. 28-04-1646. Jan Jansz. gewezene marktschuitvoerder op Rotterdam verkoopt Jacob Florisz.
bezemmaker een ledig erf gelegen in het St Annna Susterhuis van ouds genaamd het oude
Leprooshuis, belend W Cornelis Jacobsz. schoolmeester en O ‘s-heren gang, strekkende voor van
de straat tot achter aan het huis van Jaepgen Thonisdr., alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 07-01-1634, voor 100 gld, welke koper op rente houdt tegen 5% per jr.
222v. 30-04-1646. Vroutgen Jacobsdr. (Muijs) weduwe Jan Cornelisz. kaaskoper en grootmoeder
van de minderjarige kinderen van Cornelis Jansz. kaaskoper haar overleden zoon, Cornelis
Gerritsz. Hartoch gehuwd met Maertgen Jansdr., Lubbert Wolphertsz. van Vollenhove als
lasthebber van Annetgen Jansdr., beiden dochter van de voorsz. Vroutgen Jacobsdr. en Jan
Cornelisz. kaaskoper ter eenre, nog Cornelis Gerritsz. Hartoch en Jacob Pietersz. Muijs voogden
over de 4 nagelaten weeskinderen van de voorsz. Cornelis Jansz. kaaskoper ter andere. Zij hebben
geaccordeerd en verdragen nopens de erfenis van de voortsz. Cornelis Jansz. kaaskoper
aanbestorven en opgekomen bij overlijden van Jan Cornelisz. kaaskoper voorsz. zijn vader die
enige jaren voor dezelfde was overleden, wegens hetgeen dezelve kinderen uit de boedel van
Vroutgen Jacobsdr. na haar overlijden voor hun erfenis als anderszins komen te genieten en
waarmede zij afstand zulen moeten doen. Cornelis Jansz. kaaskoper heeft tijdens zijn leven een
grote som meerder van Vroutgen Jacobsdr. genoten dan hij voor zijn legitieme en vaderlijke
erfenis zou hebben kunnen trekken. De moeder blijft in het volle bezit en gebruik van de gehele
boedel en goederen. Na overljden van Vroutgen komen de boedel en goederen aan Cornelis
Gerritsz. Hartoch en Annetgen Jansdr. Zij hoeven na de dood van de moeder geen inventaris over
te leggen, mits dat zij aan de 4 weeskinderen uitreiken f. 500.
224. 05-05-1646. Pieter Janszn. Groenewegen enige zoon en universeel erfgenaam van Jan
Pietersz. Groenewegen verkoopt Cornelis van Ram frans schoolmeester een huis en erf met een
plaats, stenen schuur en tuin daarachter gelegen over de Haven, belend N Arie Willemsz. Diaen
gehuwd met de weduwe van Cornelis Ouwater en Z kapitein Jacob van Boshuijsen, strekkende
voor van de straat tot achter aan de dwarsheining van Mr Dirck van der Wolf, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 08-06-1613, belast met 15 st 4 p per jr tbv onbekend,
4 gld 17 st 4 p per jr tbv de stenen kade tbv de stad en daarenboven voor 2500 gld, te betalen met
1100 gld gereed en 1400 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 200 gld per jr.
225. 05-05-1646. Doorverkoop aan Jan Willemsz. de Wijs raad en vroedschap dezer stede. Het
huis wordt nu opgegeven als te liggen op de Haven tussen de lage en de groene brug, tegen de
school, het erf of de plaats van Commertgen Willemsdr. Verwezen wordt naar de brief van heden
alsmede naar een nader contract tussen Jan Pietersz. Groenewegen en Adriaen Jansz. metselaar,
beiden poorters volgens akte op 16-01-1615, belast met 1400 gld tbv Pieter Jansz. Groenewegen
en 15 st 4 p per jr tbv onbekend die in vele jaren niet opgeëist zijn, voor 1600 gld boven de
belasting in gereed geld ontvangen.
226v. 05-05-1646. Cathalina Michielsdr. weduwe Cornelis Aertsz. Kievidt verkoopt Aert
Weijmans jegenwoordig mede schepen een huis met een tuinhuisje gelegen in het Groeneweegje,
belend O dezer stede veste en W Jan Cornelisz. van Monster zeevarende man, strekkende voor
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van zeker ander huisje van de verkoopster tot achter aan de voorsz. veste, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 03-03-1618, voor 350 gld in gereed geld ontvangen.
227. 05-05-1646. Maertgen Hendricksdr. bejaarde dochter verkoopt Gerrit Gerritsz. Vrijlandt een
huis en erf gelegen in de Nieustraat, belend Z Arie Willemsz. schrijnwerker en N de gang van het
huis van Dr Christiaen van Persijn jegenwoordig mede schepen, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van gemelde Dr van Persijn, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 06-05-1645, belast met 7 st 8 p per jr, tbv het St Jacobs Gasthuis alhier, voor 300
gld in gereed geld ontvangen.
228. 05-05-1645. Maerten Kouwenhoven klerk ter secretarie als lasthebber van Dirck Cleijwech
gehuwd met Adriana Bastiaensdr. Niesen met wie hij het navolgende huis en erf ten huwelijk
heeft gekregen verkoopt Willem Bastiaensz. de Man een huis en erf met een gemene gang daar ter
zijde gelegen achter op de Haven, belend N Johan van Eck mede schepen en Z Pieter Sijmonsz.
zeilmaker, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Cornelis Gerritsz. Hartoch,
voor 850 gld, waarvan 450 gld gereed en 400 gld op rente tegen 5% per jr.
229. 05-05-1646. Neeltgen Pietersdr. (van Dijck) weduwe Adriaen Molswijck voor de ene helft
en Ds Cornelis Molswijck predikant te Oudewater enige zoon van Adriaen Molswijck voor de
andere helft verkopen Jan Jacobsz. zeevarende man een huis en erf genaamd St Pieter gelegen
over de Haven in het West Nieuland, belend O Arie Semelaer scheepstimmerman en W Warnaert
Baerthoutsz. timmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede erven of veste,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 22-07-1641, voor 800 gld, daarvan
400 gld gereed en 400 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr.
230. 05-05-1646. Dezelfden verkopen Lambrecht Gerritsz. Bijlo een huis en erf gelegen op de
Schie, belend O Jacob Thonisz. cramer en W Maerten Jansz. Niesen marktschuitvoerder op
Rotterdam, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Jacob Thonisz.
cramer, alles volgens de oude waarbrief van 09-05-1637, belast met 30 st per jr (een of meer
kleine opstallen, niet verder aangeduid), voor 1800 gld, waarvan 600 gld gereed en 1200 gld tegen
een rente van 5% per jr, te lossen met 300 gld per jr. Kanttekening 17-03-1657. Lambrecht Bijlo
vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
231. 05-05-1646. Hendrick Leendertsz. Lantman verkoopt Gerrit Vranckensz. mede lantman
wonende aan de Maasdijk in het ambacht van Maasland een huis en erf met een schuur en
hooiberg daarachter gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Jan
Lievensz. van Dalen en Z James Tamson Schotsman, strekkende voor van de straat tot achter aan
‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 26-5-1635 met de toegift van 14 morgen
bruikwaar gelegen in het Vranckenlant buiten dezer stede en de 5e camp in de Keijlen in Nieuw
Mathenesse en nog bouwgereedschappen, voor 1750 gld, te betalen met 950 gld gereed en 800
gld tegen een rente van 5% per jr. Kanttekening 30-01-1661. Gerrit Vranckensz. vertoont de
originele rentebrief die afgelost is.
232. 05-05-1646. Joost Gabrielsz. Thuijn verkoopt Lijsbeth Joostendr. oude vrijster een huis en
erf gelegen op de Nieuwe Erven in de Vergroting, belend O Juriaen Harmensz. zeevarende man
en W Jan Cornelisz. Calff, strekkende voor van de straat tot achter aan de Nieuwe Haven toe,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de ene is van 09-12-1645 en de andere niet genoemd,
belast met een rentebrief van 300 gld die Isbrant Huijbrechtsz. Sparenburch daarop heeft en
daarenboven voor 360 gld te houden op rente tegen 5% per jr. Kanttekening 24-05-1646. Lijsbeth
Joostendr. vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
233. 05-05-1646. Gillis Cornelisz. (Penning) beenhakker verkoopt Thonis Jansz. bakker een huis
en erf gelegen voor de Raem, belend O Cornelis Bastiaensz. de Graeff en NW de poort van het
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huis van Arie Jansz. beenhakker, strekkende voor van de straat tot achter aan hetzelfde huis, alles
volgens de oude waarbrief van 07-06-1626, voor 800 gld te betalen met 400 gld gereed en 400 gld
op rente tegen 5% per jr te lossen met 50 gld per jr. Kantekening 23-06-1677. Emmetgen
Barentsdr. gehuwd met Dirck Pietersz. Kuyckhoven vertoont de originele rentebrief die afgelost
is.
234. 05-05-1646. Dirck Willemsz. Vosch wonende Rotterdam verkoopt Willem Dircksz. van den
Bosch wonende Delft een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Gabriel Ruth
Engelsman en W het oude Manhuis alhier, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 18-06-1644, belast met 15
st per jr tbv de Kerk en 24 st per jr tbv het St Jacobs Gasthuis alhier, voor 825 gld in gereed geld
ontvangen.
235. 05-05-1646. Cornelis Willemsz. (Decker) zeevarende man verkoopt David Sijvertsz. mede
zeevarende man een huis en erf gelegen in de Zijlstraat, belend O Abraham Jansz. en W een
gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot lopende langs de
Noordvest, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 10-06-1639, voor 350
gld, waarvan 150 gld gereed en 200 gld op rente tegen 5% per jr met aflossingen van 25 gld per jr.
236. 07-05-1646. Johan Waert houdende een kramers winkel wonende op de Hoogstraat te
Rotterdam borg voor Nicolaes Linloij Engelsman als procuratie hebbende van Elisabeth
Crackholm en Elisabeth Queene erfgenamen voor 2/3 van Robbert Crackholm alhier overleden en
dat voor de naarmaning van de erfenis van dezelve Elisabeth Crackholm en Elisabeth Queene,
belovende de matristraten dezer stede daarvan te bevrijden en schadeloos te indemneren.
236. 08-05-1646. Gerrit Gerritsz. Vrijlandt schuldig aan Cathalina Michielsdr. weduwe Cornelis
Aertsz. Kievidt een jaarlijkse losrente van 30 gld (hoofdsom 600 gld) tegen een rente van 5% per
jr. Waarborg twee huizen en erven gelegen in de Nieustraat, belend het ene N kapitein Johan de
Jegere en Z Abraham Bastiaensz. de Graeff glaesmaker, strekkende voor van de straat tot achter
aan ‘s-heren bansloot en het andere N de gang van het huis van Dr Christiaen van Persijn en Z
Arie Willemsz. schrijnwerker, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de
gemelde Persijn.
237v. 12-05-1646. Dingeman Lodewijcksz. van Boshuijsen als lasthebber van Anna van der
Burch JD dochter van zalr Mr Jacob van der Burch heer van Oudaen die een broer was van
Servaes van der Burch heer van Oudaen als de navolgende twee huizen en erven tegen de verdere
mede erfgenamen van Servaes van der Burch bij caveling te beurt gevallen zijn, de procuratie
gepasseerd voor nts Hendrick van Ruijse te Utrecht van 14-04-1646 verkopen Crijn Cornelisz. en
Sijmon Claesz. metselaars de voorsz. 2 huizen en erven bezijden en annex de andere gelegen op
de Dam, belend O de Hoolsteeg en W dezer stede doorgang of de brouwerij van Hendrick van der
Heijmen c.s., strekkende voor van de straat tot achter aan dezelve brouwerij, alles volgens de 2
oude waarbrieven, de ene van 02-03-1556 en de andere van 18-04-1620, voor 2600 gld, waarvan
1000 gld gereed en 1600 gld op mei 1647, tegen een rente van 5% per jr.
239. 12-05-1646. Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz. metselaars verkopen Claes Pietersz. cuijper
een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend O het weeskind van Claes Pietersz. Banck en W
Arie Dircksz. koperslager, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 17-06-1645, voor 225 gld, te betalen met 100 gld
gereed en 125 gld tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr.
240. 12-05-1646. Claes Cornelisz. zeevarende man en Jan Jacobsz. mede zeevarende man
gehuwd met Maertgen Cornelisdr., kinderen en erfgenamen elk voor 1/3 van Cornelis
Gijsbrechtsz. en Annetgen Claesdr. zal. voor hen zelve en vervangende Abraham Cornelisz. mede
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zoon van Cornelis Gijsbrechtsz. voor 1/3 verkopen Joris Coij schepen een huis en erf op de
Achterweg, belend N Jacob Hendricksz. de jonge Gilde en Z Gerrit Jorisz. bakker, strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot genaamd de Roosbeecq, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 11-09-1638, voor 500 gld in gereed geld ontvangen.
241. 12-05-1646. Jacob Gillisz. Barnaert verkoopt kapitein Robberti Herberson een huis en erf
gelegen in de West Molenstraat, belend O Serbastiaen Bolleman oud burgemeester en W Jan
Ariensz. Kater, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 28-05-1644, voor 425 gld welk bedrag koper op
rente houdt tegen 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 09-08-1647 kapitein
Robberti Herberson vertoont de originele rentebroef die afgelost is.
242. 12-05-1646. Maertgen Jansdr. weduwe en boedelhoudster van Willem Lambrechtsz.
Borsselaer verkoopt Neeltgen Sijmonsdr. weduwe Jan Jurrifaesz. een huis en erf gelegen aan de
oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N een leeg erf en Z Claes Meesz. zeevarende man,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Dirck Dominicusz., alles volgens de oude
waarbrief van 29-04-1617, voor 280 gld in gereed geld ontvangen.
243. 12-05-1646. Trijntgen en Aeltgen Harmensdr. kinderen en erfgenamen voor 1/4 van Harmen
Cornelisz. schipper en Maertgen Cornelisdr. beiden zalr voor hen zelve en vervangende Job
Jacobsz. Soeteman gehuwd met Annetgen Harmensdr. en Cornelis Harmensz. mede kinderen en
erfgenamen allen voor 1/4 verkopen Claes Cornelisz. zeevarende man een huis en erf gelegen
teinde de Achterweg, belend O Ringen Davidsz. Schotsman en W Huijbrecht Ariensz. zeevarende
man, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude
waarbrief van 08-12-1584, voor 165 gulden in gereed geld ontvangen.
243v. 12-05-1646. Harmen Willemsz. van der Burch verkoopt Jacob Maertensz. zeevarende man
een huis en erf gelegen aan de Achterweg, belend N Coen Amensz. zeevarende man en Z Jacob
Hendricksz. de Gilde, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de koper, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 06-12-1642, belast met 10 st per jr tbv
onbekend, voor 440 gld in gereed geld ontvangen.
244v. 12-05-1646. Andries Jacobsz. van Swaen wonende Delft verkoopt Hendrick Barentsz.
Osthoff een huis en erf gelegen aan het Marktveld, belend O ‘s-heren straat en W Mathijs Jansz.
Tendelo bakker, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Gillis Corstiaensz.
zeevarende man, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 10-05-1642, belast
met 7 st 12 p per jr., voor 1000 gld in gereed geld ontvangen.
245v. 12-05-1646. Maerten Couwenhoven klerk ter secretarie als lasthebber van Cornelis
Pouwelsz. Duyrniet wonende Rotterdam als gehuwd hebbende Aeltgen Barentsdr. weduwe van
Claes Leendertsz. verkoopt Jan Corsz. een huis en erf met een eigen gang daar bezijden gelegen
in de Conincxstraat, belend O Cornelis Cornelisz. Gielen den ouden en W Jacob Isbrantsz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 08-09-1636, belast met 3 st per jr tbv Pieter Jonasz. jegenwoordig
burgemeester als possesseur van zekere vicarie goederen, voor 650 gld in gereed geld ontvangen.
246v. 12-05-1646. Pieter Jansz. smid verkoopt Jan Pietersz. smid zijn zoon een huis en erf met
een travaelje daarvoor gelegen omtrent de Kethelsepoort aan de hoek van de wal of veste, belend
O een ander huis van de verkoper daar hij in woont en W de wal of vest voorsz., strekkende voor
van de straat tot achter aan het erf van de verkoper, alles volgens de twee oude waarbrieven, de
ene van 05-04-1614 en de andere van 27-04-1619 met alle gereedschappen tot het smeden
dienende, behoudens dat de verkoper blijft behouden de helft in de nering zolang als hij in de
voorsz. winkel blijft werken, mits dragende de helft in de reparatie, voor 700 gld, te betalen op
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mei 1647 200 gld en 500 gld zonder rente zolang de verkoper niet meer in de winkel zal werken,
doch als verkoper blijft werken tot zijn dood, dan moet de koper alsnog betalen. Kanttekening 2010-1660. Pieter Jansz. Pathijn die al 2 jaar van de winkel is gescheiden, is voldaan van de 500
gld.
248. 12-05-1646. Dirck Crijnsz. Cats zeevarende man verkoopt Willem Jansz. Aldernacht
zeevarende man een huisje en erf gelegen voor de Kerk, belend N Gillis Corstiaensz. zeevarende
man en Z de gang van het huis van de Paeuwe, strekkende voor van de straat tot achter aan het
huis van Mathijs Jansz. van Tendelo, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 18-11-1645, voor 285 gld in gereed geld ontvangen.
248v. 12-05-1646. Pieter Jansz. Koecketer als lasthebber van Pieter Cornelisz. Pantenier verkoopt
Aechgen Yemansdr. een huis en erf gelegen op de Haven op de hoek van de oude Vismarkt,
belend O Gerrit Barentsz. kleermaker en W ‘s-heren straat, strekkende voor van de Havenstraat
tot achter aan het huis van Claes Jacobsz. Cool, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 02-05-1643, belast met 30 st per jr tbv het weeshuis en 5 st per jr tbv de Kerk beide
dezer stede, voor 900 gld in gereed geld ontvangen.
249v. 19-05-1646. Daniel Jorisz. Oosterbaen oud burgemeester als lasthebber van Jacob
Duijncker koopman wonende Amsterdam als gehuwd met Neeltgen Niesen, zijnde de procuratie
gepasseerd voor nts Pieter de Barij te Amsterdam voor de ene helft en Joris Coij als speciale last
hebbende van Dr Jacobus Niesenius voor de andere helft verkopen Hendrick Leendertsz. lantman
een huis en erf met boomgaard gelegen op het Hooft, belend N Pieter Gerritsz. Cromme en Z
Pieter Ariensz. visser, strekkende voor van de straat tot achter aan de Vranckenlantse watering,
voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
250v. 19-05-1646. Steven Jansz. de la Tombe verkoopt Jan Barentsz. van der Wijel wonende
Rotterdam een huis en erf gelegen op het Marktveld, belend O Jan Jansz. zilversmid en W
Adriaen Hoochmoet oud burgemeester, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf v an
zalr Frans Hendricksz. Maes, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 22-051617, voor 700 gld in gereed geld ontvangen.
251. 26-05-1646. Claes Pietersz. Roeper verkoopt Rochus Dammasz. raad en vroedschap dezer
stede een huis en erf gelegen in het Land van Beloften met een gemene gang daar bezijden, welke
door dit huis gebruikt wordt vanaf de deur staande in dezelfde gang tot voor aan de straat en de
gang moet door de koper worden onderhouden en bekostigd, belend O een huisje van het Hof van
Beloys en W de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van za Bastiaen
Bastiaensz., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 16-04-1644, voor 700
gld, te betalen 300 gld gereed en 400 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
252. 26-05-1646. Willem Jansz. Reusens verkoopt Gijsbrecht Pietersz. pottenbakker een huis en
erf gelegen beneden de sluis, belend N Crijn Cornelisz. metselaar en Z Johan van Eck
jegenwoordig schepen, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren straat genaamd de
straat achter de Teerstoof, alles volgens de oude waarbrief van 18-05-1644, voor 700 gld,
waarvan 300 gld gereed en 400 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
253. 26-05-1646. Cornelis Pietersz. van der Prins wonende Delft gehuwd met de weduwe
(=Maertgen Goossens) van Adriaen Florisz. Nagel verkoopt Cornelis Maerlant apotheker
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Dam, belend O Cornelis Jansz. de Graeff als
getrout hebbende de weduwe Gerrit Gerritsz en W de erfgenamen van Pieter Michielsz. bakker,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob Lambrechtsz. van der Wijel
bezijden uitkomende in de Holsteeg, belast met 30 st per jr tbv de Kerk dezer stede en 18 st per jr
tbv de Grafelijkheid van Holland, alsmede met een rentebrief van 900 gld tbv Abraham van
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Cleeff jegenwoordig burgemeester, de verkoper moet jaarlijks aan de koper betalen 4 gld 14 st en
6 gld zijnde de jaarlijkse verponding of schattingen en daarenboven 650 gld, waarvan 400 gld
gereed en 250 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 05-061666. De nevenstaande rente van 4 gld 14 st is door Cornelis Maerlant getransporteerd aan Gillis
van der Heijde.
254v. 26-05-1646. Gijsbrecht Pietersz. pottenbakker gehuwd met Maertgen Crijnendr. verkoopt
Hugo van Bleijswijck jegenwoordig schepen een huis en erf bij de Raembrugge, belend N
Neeltgen Cornelisdr. weduwe en Z de Raemsloot, strekkende voor van de straat tot achter aan het
erf van Neeltgen Cornelisdr., alles volgens de oude waarbrief van 15-10-1644, voor 525 gld in
gereed geld ontvangen.
255v. 26-05-1646. Isbrant Huijbrechtsz. Sparenburch bakker verkoopt Aert Willemsz. van
Stockum mede bakker een huis en erf gelegen op het einde van de hoek van de afrol omtrent de
Rotterdamse poort, belend O dezelfde afrol en W Andries Jacobsz. Schotsman, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis van Aelbrecht Jansz. brouwersknecht gehuwd met de weduwe
van Pieter Ariensz., alles volgens de oude waarbrief van 09-05-1626, belast met 2 st 8 p per jr tbv
de Kerk dezer stede en een erfpacht van 3 gld per jr tbv de stad en daarenboven voor 1600 gld
welke de koper op rente houdt tegen 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr.
256v. 01-06-1646. Goris Rochusz. zeevarende man wonende binnen dezer stede schuldig aan
Neeltgen Huijbrechtsdr. weduwe van Ole Pietersz. 192 gld 17 st 8 p wegens geleverde netten of
vierendeels, terug te betalen met 36 gld per jr op St Jacobs dag. Waarborg zijn verdiende gages,
maandgelden of huren die hij ten oorloge, coopvaardij als ter haringvangst zou mogen komen te
verdienen.
257v. 02-06-1646. Abraham van Cleeff jegenwoordig burgemeester als lasthebber van Jan
Ariensz. Sluijs timmerman verkoopt Claes Cornelisz. Breeck jockmaker een huis en erf gelegen
op de Dam, belend O Thijs Hendricksz. de Gilde en W Crijn Cornelisz. metselaar, strekkende
voor van de straat tot achter aan de Havenstraat toe, belast met 20 st per jr tbv het St Jacobs
Gasthuis dezer stede, nog met een rentebrief van 200 gld tbv de voorsz. van Cleeff en nog een
rentebrief van 200 gld die Jan Corstiaensz. van der Burch wonende Delft daarop sprekende heeft,
voor 200 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. Kanttekening 10-04-1658. De weduwe
van Claes Cornelisz. jockmaker vertoont de rentebrief tbv de burgemeester van Cleeff die afgelost
is.
258v. 02-06-1646. Claes Ariensz., Snuijff zeevarende man verkoopt Jacob Mathijsz. Ruijsseleer
een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Jan Thijsz. schoenmaker en W de weduwe van
Willem Jansz. Bontje, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 23-08-1642, voor 550 gld welke de koper op rente houdt
tegen 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening 07-05-1660. Claes Arentsz. van Noort
vertoont de originele rentebrief door hem doorsneden en ontslaat de nevenstaande hypotheek
behoudens zijn recht op de kooppenningen door Severrijn Jansz. Bijlant van het voorsz. huis
daarna de gift op morgen zal worden gegeven. N.B. Is abuis gecasseerd twelk Bollaert getuigt.
260. 09-06-1646. Jacob Leendertsz. timmerman wonende Rotterdam enige zoon en universeel
erfgenaam van Leendert Pietersz. die een broer was van Fijtgen Pietersdr. lest weduwe van Jan
Hendricksz. smid zo voor hem zelve en vervangende de verdere erfgenamen van Jan Hendricksz.
smid en Fijtgen Pietersdr. verkoopt Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz. metselaars een huis en erf
gelegen in de Molenstraat op de Verbrande Erven, belend O voor Cornelis Nieupoort substituutsecretaris en achter Jan Ariensz. soutmeter en W voor Alewijn Rochusz. Berckel en achter Arie
Ariensz. Manneken, strekkende voor van de Molenstraat tot achter aan de steeg achter de
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Teerstooff, alles volgens de twee oudste waarbrieven van 18-08-1690 (=1590) (koop door Jan
Heijndricxsz smid), de derde van 27-02-1599 en de jongste van 07-12-1619, voor 307 gld in
gereed geld ontvangen.
260v. 09-06-1646. Maertgen Cornelisdr. weduwe Arie Maes voor de ene helft en Lijsbeth Danen
gehuwd met Cornelis Ariensz. Maes zoon van Arie Cornelisz. Maes als last en procuratie
hebbende van haar man die zich sterk gemaakt heeft voor de verdere erfgenamen van Arie
Cornelisz. Maes voor de andere helft verkopen Cornelis Willemsz. zeevarende man een huis en
erf met een gang daar ter zijde in de Crepelstraat, belend N Johan Kimmingh soldaat en Z Arie
Cornelisz. Bolletgen, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Arent Jansz. Bondt,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 13-05-1645, belast met 3 st 8 p per
jr tbv Pieter Jonasz. jegenwoordig burgemeester als possesseur van zekere vicarie goederen en
daarenboven voor 600 gld, te betalen met 200 gld gereed en 100 gld op mei 1647 en voorts met
termijnen van 40 gld per jr.
261v. 09-06-1646. Tobias Cornelisz. zeevarende man verkoopt Maerten Willemsz. (van Pelt)
mede zeevarende man een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Arie Joostenz. en Z
Jan Leendertsz. Weuijster, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Arent Jansz.
Bont bakker, alles volgens de oude waarbrief van 13-08-1633, belast met 3 st 14 p per jr tbv
onbekend, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
262. 09-06-1646. Gijsbrecht Pietersz. zeevarende man verkoopt Jan Jorisz. Broeck wonende
Kethel een huis en erf gelegen in de Zijlstraat, belend O het huis van de weduwe van sergeant
majoor Wiljamson en W Sijmon Jansz. zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter
aan de sloot lopende langs dezer stede veste, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 11-04-1643, voor 1005 gld in gereed geld ontvangen.
263. 09-06-1646. Jan Jacobsz. zeevarende man verkoopt Gijsbrecht Pietersz. zeevarende man een
huis en erf gelegen in de Zijlstraat, belend O de gang van het huis van Jan Jochimsz. metselaar en
W Abraham Jansz. zeevarende man, strekkende voor van de straat met een spinbaan tot achter
aan de sloot, lopende langs dezer stede veste, alles volgens de oude waarbrief van 05-06-1639,
voor 485 gld in gereed geld ontvangen.
263v. 11-06-1646. Maerten Willemsz. (van Pelt) zeevarende man als principael en Willem
Gijsbrechtsz. bierkruier zijn vader als borg en mede principael schuldig aan Aeltgen Isbrantsdr.
weduwe Jacob Pietersz. van Dijck een jaarlijkse losrente van 12 gld 10 st (hoofdsom 250 gld)
tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Arie
Joostenz. en Z Jan Leendertsz. Weuijster, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van
Arent Jansz. Bont bakker.
265. 12-06-1646. Dirck Ariensz. zeevarende man schuldig aan Josina Michielsdr. weduwe Reijer
Isbrantsz. Crabmoes een jaarlijkse losrente van 22 gld 10 st (hoofdsom 450 gld) tegen een rente
van 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr. Waarborg zijn persoon en al zijn goederen.
266v. 13-06-1646. Cornelis Nieupoort rentmeester en secretaris van Schieland als procuratie
hebbende van Grietgen Cornelisdr. Vertolen weduwe Adriaen Cornelisz. van Delff in zijn leven
boekdrukker alhier verkoopt Barbara Jansdr. Groen JD geassisteerd met Sebastiaen Niese
koopman alhier een huis en erf gelegen op de Haven aan de Overmase markt, belend N Trijntgen
Pietersdr. Bonstoe weduwe Cornelis Brouwer en Z Joris Willemsz. Cock bakker, strekkende voor
van de Havenstraat tot achter aan het huis van Joost Barentsz. kleermaker, alles volgens twee
oude waarbrieven, de ene van 08-05-1610 en de andere van 19-01-1619, voor 600 gld, te betalen
6 weken na het overlijden van Grietgen Cornelisdr. Vertolen 100 gld gereed en voorts met 50 gld
per jr. Kanttekening 26-02-1648 Sebastiaen Niesen vertoont namens Barbara Jansdr. Groen de
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originele rentebrief die afgelost is.
267v. 14-06-1646. Leentgen Fransdr. weduwe Leendert Cornelisz. stierman schuldig aan Barbara
Sas weduwe en boedelhoudster van Joris Nieupoort baljuw en schout van de Souteveen een
jaarlijkse losrente van 15 gld (hoofdsom 250 gld) tegen een rente van 6% per jr. Waarborg een
huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend N de Gasthuissteeg en Z Jacob Gerritsz.
Cools’ weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan het uitpad van Jan Jacobsz. bakker.
Kanttekening 05-07-1649. Leentgen Fransdr. in deze genoemd overleden en haar boedel desolaat,
is de inhoud van de rentebrief uit de daarna gehouden preferentie voldaan en betaald en alhier
geroyeerd.
269. 14-06-1646. Jacob Bonstoe raad en vroedschap dezer stede en Machdalena Maertensdr. zijn
vrouw verkopen Willem van der Chijs wonende Delft de navolgende 4 schuldbrieven, de eerste
van de derde en de andere 3 alle van 02-02-1645 verleden voor schout en schepenen van
Segwaard, de 1e tlv Sijmon Oudshoorn bode van Soetermeer, Engel Jansz. Beuijt tot Zegwaard en
Dirck Jansz. van Leeuwen tot Leiden pro resto bedragende 3350 gld, te betalen op 3
eerstkomende vrouwe lichtmisdagen als te weten 1647 7873 gld, en voorts vrouwe lichtmis 1648
en 1649 telkens 1283 gld 7 st, de 2e tlv Adriaen Jansz. Clock en Jacob Claesz. Bos pro resto 1450
gld, te betalen als voren, de 3e tlv Pieter Willemsz. Berckel pro resto 410 gld te betalen als voren
en de 4e tlv Adriaen Willemsz. Clock pro resto 100 gld te betalen als voren, alle aan de voorsz.
van der Chijs overgeleverd. Waarborg een huis en erf aan de westzijde van de Haven genaamd
Gatenburch daarin hij woont, belend N Catalaina Iemantsdr weduwe en Z Leendert Mathol,
strekkende voor van de straat tot achter aan de stads veste, voor 4711 gld 5 st 10 p in gereed geld
ontvangen.
270v. 30-06-1646. Ariaentgen Joppendr. weduwe en boedelhoudster van Arie Willemsz. Luijte
verkoopt Frans Maertensz. de Ouweman een huis en erf gelegen aan de afrol omtrent de
Ketelsepoort, belend O Trijntgen Leendertsdr. weduwe Jan Jorisz. Verdonck en W Joris Dircksz.
Spil zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van zeker huis van Crijn
Cornelisz. en Sijmon Claesz. metselaars, schrinckelende tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles
volgens de oude waarbrief van 07-05-1616, belast met 7 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor
510 gld.
271. 30-06-1646. Frans Maertensz. de Oudeman wonende alhier schuldig aan Abraham van
Cleeff jegenwoordig burgemeester een losrente van 18 gld 15 st per jr (hoofdsom 300 gld) de
penning 16, te lossen met 100 gld per jr. Waarborg 2 huizen en erven het ene hiervoor gekocht en
het andere gelegen in de Zijlstraat belend N Cornelis Ballemsz. en Z Elias Ariensz., strekkende
voor van de straat tot achter aan de Bansloot toe.
273. 06-07-1646. Gijsbrecht Pietersz. pottebakker schuldig aan Abraham van Cleeff
jegenwoordig burgemeester een losrente van 6 gld 5 st per jr (hoofdsom 100 gld) de penning 16,
te lossen met 50 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen beneden de sluis, belend N Crijn
Cornelisz. metselaar en Z Johan van Eck jegenwoordig schepen, strekkende voor van de straat tot
achter aan zeker andere ‘s- herenstraat genaamd de steeg achter de Teerstooff.
274v. 13-07-1646. Bastiaen Cornelisz. de Graeff schuldig aan Abraham van Cleeff jegenwoordig
burgemeester een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld) de penning 16. Waarborg
een huis en erf gelegen over de Schie aan de Koningstraat, belend O Arie Jansz. Deijl zeevarende
man en W Jacob Dircksz. Hensbroeck, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot.
276. 14-07-1646. Jan Jacobsz. Moens en Johan van Beest als last hebbende van Adriaen
Cornelisz. Bolletgen verkopen Pouwels Meesz. metselaer als last hebbende van Adriaen Pietersz.
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zeevarende man een huis en erf gelegen in de Zijlstraat, belend W Pietertgen in de Raem en O
Willem Claesz., strekkende voor van ‘s-heren straat over de gemene doorgang mitsgaders de
lijnbaan of spinbaan in de koop begrepen tot aan de bansloot toe voor 305 gld, waarvan 25 gld
gereed en 280 gld tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr, te leveren bij willig
decreet.
278. 21-07-1646. Adriaen Aldertsz. Hodenpijl wonende binnen dezer stede borg voor Adriaen
Hendricksz. den Boeff wonende in de Moriaen te Gorinchem voor de voldoening van alle
gemenelands middelen als door Adriaen Hendricksz. op de a.s. verpachting ingaande 01-08-1646
in het kwartier der stad Gorinchem of elders zal worden gepacht, voor een bedrag van 40.000 gld.
279. 28-07-1646. Rochus Dammasz. raad en vroedschap dezer stede borg voor Alewijn Rochusz.
van Berckel wonende alhier voor de voldoening van alle gemenelands middelen of imposten als
de voorsz. van Berckel op de a.s. verpachting op 01-08-1646 zal komen te pachten.
279v. 28-07-1646. Louris Danen en Jan Jacobsz, van Ruijten beiden wonende binnen dezer stede
borg voor Adriaen Aldertsz. Hodenpijl voorts in toto uts.
280. 28-07-1646. Maertgen Michielsdr.van Schilperoort weduwe en Maertgen Huybrechtsdr.
weduwe van Hendrick Bastiaensz. Verwel beiden wonende binnen dezer stede borg voor
Sebastiaen Verwel hun zoon en schoonzoon voor de a.s. verpachting van 01-08-1646.
280v. 04-08-1646. Neeltgen Pietersdr. weduwe Adriaen Molswijck voor haar zelve voor ½ en
vervangende Ds Cornelius Molswijck predikant te Oudewater enige zoon van de voorsz. Adriaen
Molswijck voor ½ verkopen Panckeras Ariensz. metselaar als lasthebber van Arie Thijsz. Roos
zeevarende man een huis en erf gelegen op het einde aan de Gooistraat omtrent de Rotterdamse
poort, belend O Sijmon Sijmonsz. zeevarende man en W de weduwe van Job Gerritsz. molenaer,
strekkende voor van de straat tot achter aan het grote Groenendal, alles volgens de oude waarbrief
van 15-07-1628, voor 900 gld, waarvan 300 gld gereed en 600 gld op rente tegen 5% per jr en te
lossen met 100 gld per jr.
282. 04-08-1646. Maertgen Jacobsdr. weduwe Arie Willemsz. Maen verkoopt Jan Leendertsz.
Hoflant wonende Bergschenhoek een huis en erf gelegen in de Boterstraat aan de Beestenmarkt,
belend O Claes Jansz. Doom marktschuitvoerder op Delft en W de weduwe van Pieter Gerritsz.
timmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, belast met 7 st 8 p per jr tbv het
St Jacobs Gasthuis en 1 gld 2 st 8 p tbv het weeshuis beide dezer stede en 33 st per jr tbv de stad
staande op de stenen kade achter het huis, en daarenboven voor 1650 gld, waarvan 1000 gld
gereed en 650 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr.
283v. 08-08-1646. Judith Leendertsdr. weduwe van Louris Hendricksz. de Wercke schuldig aan
Aert Weijmans schepen een jaarlijkse losrente van 7 gld 10 st (hoofdsom 150 gld) tegen een rente
van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen achter op de Haven, belend O Willem Bakker
c.s. en W Jan Jaspersz. schipper, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de
weduwe van Claes Jansz. Coecketer.
285. 10-08-1646. Hendrick Willemsz. korenmeter wonende alhier schuldig aan Maria Bonen
bejaarde dochter een jaarlijkse losrente van 3 gld 15 st (hoofdsom 75 gld) tegen een rente van 5%
per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Verbrande Erven, belend Z Maria Bonen en W
Dieuwer Jaspersdr. weduwe Cornelis Stolk, strekkende voor van de straat tot achter aan de twee
banen van Cornelis Vassen.
286. 15-08-1646. Johan Wilsoets notaris en procureur alhier als lasthebber van Leendert Jansz.
Steen verkoopt Johan van Bleijnckvliet brouwer in de wereld te Rotterdam een huis en erf met
twee gevels gelegen over de Haven in het West Nieulant op de hoek van de Varkenssteeg, belend
O dezelfde steeg en W Jan Pietersz. Bosch, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere
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gang van dezelfde Bosch, alles volgens de oude waarbrief van 12-01-1639, belast met een rente
van 6 gld per jr tbv dezer stede op de stenen kade, voor 1600 gld in gereed geld ontvangen.
287. 15-08-1646. Cornelis Cornelisz. Gielen de jonge wonende alhier schuldig aan Isbrant
Hubrechtsz. Sparenburch een jaarlijkse losrente van 60 gld (hoofdsom 1000 gld) tegen een rente
van 6% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Conincxstraat op de Schie omtrent de
Doelen, belend O Annetgen Louwen en W Hendrick Galeijnsz., strekkende voor van de straat tot
achter aan de sloot van de Doelen.
288v. 08-09-1646. Hendrick Gorisz. Paridaen wonende alhier schuldig Josina Michielsdr.
weduwe Reijer Isbrantsz Crabmoes een jaarlijkse losrente van 20 gld (hoofdsom 400 gld) tegen
een rente van 5% per jr, af te lossen binnen 6 jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de
Gooistraat, belend N ‘s-heren steeg en Z Annetgen Joppendr. weduwe, strekkende voor van de
straat tot achter aan op de Haven.
289v. 26-09-1646. Maertgen Michielsdr. van Schilperoort weduwe en Maertgen Huijbrechtsdr.
weduwe van Hendrick Bastiaensz. Verwel borg voor Sebastiaen Verwel hun zoon en schoonzoon
respectievelijk op de a.s. verpachting die ingaan zal op 01-10-1646, zo binnen dezer stede als
binnen Delft.
290v. 29-09-1646. Willem Vranckenz. Berckel en Claes Cornelisz. beiden wonende bij de
Rotterdamse poort in de heerlijkheid van Oud Mathenesse borgen voor Willem Ariensz.
Hogeveen gewoond hebbende aan het IJsselmeer ten einde deselve met deze cautie ontslagen zal
worden uit de detentie daarin hij door Willem Dircksz. gewezen schout van Nieuwerkerck op de
IJssel is gedaan stellen, alsmede dat de voorn. Hogeveen tot simpele vermaning van de gemelde
schout ten allen tijde wederom terecht zal staan.
291. 29-09-1646. Guilljaem de Graeff notaris tot Delft als lasthebber van de diaconie van de
gereformeerde christelijke kerk te Rotterdam als gealimenteerd en onderhouden hebbende
Annetgen Jacobsdr. weduwe Jacob Woutersz. zeevarende man, zijnde de procuratie gepasseerd
voor nts Johannes van Weel te Rotterdam op 31-08-1646 verkopen de erfgenamen van Thonis
Jansz. Pick brouwer te Delft een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het
Broersvelt, belend N Jacob Cornelisz. zeevarende man en Z Jacob Jansz.. strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van Gerrit Bijlo. Voldaan door cassatie van een schuldbrief van 460
gld al over lange jaren verschenen, rentende de penning 16. met 100 gld in de 460 gld begrepen,
die Jacob Woutersz. of zijn weduwe Annetgen Jacobsdr. terzake van de koop van het voorsz. huis
en erf aan Thonis Jansz. Pick of nu zijn erfgenamen nog schuldig zijn.
292v. 04-10-1646. Maertgen Jacobsdr. weduwe Arie Willemsz. Maen voor de ene helft, Isbrant
Ariensz. Maen, Cornelis Maen en Arent Maen kinderen van Arie Willemsz. Maen zo voor hen
zelve als vervangende hun zuster en broers verkopen Catharina Yemantsdr. (Hobicx) weduwe
Adriaen Jorisz. Beijs brouwer een rentebrief van 650 gld tlv Jan Leendertsz. Hofland en de
verbonden hypotheek tegen 5% per jr of 32 gld 10 st, gepasseerd op 04-08-1646, voor 650 gld in
gereed geld ontvangen.
294. 19-10-1646. Adam Gerritsz. Vinck schuldig aan Aeltgen Isbrantsdr. weduwe Jacob Pietersz.
van Dijck een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld) de penning 16, te lossen
binnen 3 jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Dirck Huijgensz.
Backer en Z Arie Cornelisz. Laetdrijve, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot van
de St Sebastiaens Doelen.
295. 19-10-1646. Cornelis Sijmonsz. van Wijck te Duyrstede of Ravenswaij schuldig aan Hugo
van Bleijswijck jegenwoordig mede schepen 350 gld wegens geleverd bier en andere waren, terug
te betalen binnen 6 jr. Waarborg zijn kaagschip
54

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

296. 20-10-1646. Hendrick Cornelisz. Dam zoon en mede erfgenaam van Cornelis Dammasz. zo
voor hem zelve en vervangende zijn zusters en verdere mede erfgenamen van de voorsz. Cornelis
Dammasz. verkoopt Trijntge Sentendr. gehuwd met Leendert Maertensz. grootschipper, zijnde de
procuratie gepasseerd op 08-10-1646 voor nts Jan Adriaensz. Couwenburch te den Helder in den
lande van Huijsduijnen van een huis en erf met een gang daar terzijde achter op de Haven, belend
O Jacob Adriaensz. Drooch grootschipper en W de weduwe van Engebrecht Joostendr.,
strekkende voor van de straat tot achter met een scheidmuur aan het erf van de weduwe van
Hendrick Mathijsz. Quast, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 09-051615, met conditie dat de voorsz. weduwe van Hendrick Quast een vrije doorgang zal behouden
door de voorsz. gang achter op de Haven door het riool van het secreet van deze heining lopende
onder door dezelve tot in de Haven, belast met 7 st 8 p per jr tbv onbekend en daarenboven voor
900 gld, te betalen met 500 gld gereed en 400 gld tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 100
gld per jr.
298v. 20-10-1646.. Elsken Claesdr. weduwe Pieter Engelen verkoopt Belitgen Corssendr weduwe
Jan Lessen een huisje en erf gelegen aan de Laen teijnde de Korte Achterweg, belend O Steven
Ariensz. bootsgezel en W Claes Cornelisz. mede zeevarende man, strekkende voor van de straat
tot achter aan dezer stede bansloot, alles volgens de oude decreetwaarbrief van 23-03-1641, voor
95 gld in gereed geld ontvangen.
299. 27-10-1646. Johan van Neck jegenwoordig mede schepen als lasthebber van Margaretha
Jorisdr. Coij weduwe van Cornelis Claesz. D’Erckel verkoopt Thonis Pietersz. visser een huis en
erf gelegen op het Hooft, belend N Jan Ariensz. metselaar en Z Pieter Gerritsz. Cromme,
strekkende voor van de straat tot achter aan in de Vranckenlantse watering toe, voor 540 gld,
waarvan 300 gld gereed en 240 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr.
Kanttekening 10-07-1664. Teunis Pietersz. Visser vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
300v. 27-10-1646. Leendert Pietersz. Cruijt houtkoper wonende Rotterdam als lasthebber van
Teuntgen Hobben weduwe Adriaen Domisz. wonende Amsterdam, volgens procuratie gepasseerd
op 21-09-1646 voor nts Aelbrecht Eggerix te Amsterdam verkoopt Cornelis Cornelisz. Coeijen
een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Christiaen Pinaker raad en vroedschap en W ‘sheren straat of dezer stede sluis, strekkende voor van de straat tot achter aan de Havenstraat toe,
alles volgens de oude waarbrief van 13-04-1587 (koop door Catharina Ariensdr. met procuratie
van haar man Thonis Cornelisz), belast met 15 st per jr tbv de Kerk dezer stede en daarenboven
voor 1000 gld, waarvan 400 gld gereed en de rest in termijnen van 100 gld tegen 5% per
jr.Kanttekening 03-06-1652. Cornelis Cornelisz. Koeijen vertoont de originele rentebrief die
afgelost is.
302v. 27-10-1646. Claes Dircksz. van Wijck en Aeltgen Dircksdr. van Wijck weduwe Pieter
Claesz. Jonas broer en zuster van Annetgen Dircksdr. van Wijck en haar erfgenamen,
vervangende de verdere mede erfgenamen van de voorsz. Annetgen Dircksdr. van Wijck
verkopen Lambrecht (Willemsz) Bont grootschipper een huis en erf gelegen in de Gooistraat over
het St Jacobs Gasthuis, belend NW Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz. metselaars en ZO
Huijbrecht van der Vecht raad en vroedschap dezer stede tot achter aan de plaats van de voorsz.
Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz. en vandaar met een vrije uitgang tot achter aan op de Haven,
alles volgens de oude waarbrief van 21-06-1632, voor 475 gld in gereed geld ontvangen.
304. 27-10-1646. Cornelis Engelen visser verkoopt Aert Dircksz. mede visser een huis en erf
gelegen op het Hooft, belend N Pleun Pietersz. visser en Z Andries Hendricksz. den Draeck,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Vranckenlantse watering, alles volgens de oude
waarbrief van 27-01-1642, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
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305. 06-11-1646. Gillis Cornelisz. (Penning) beenhakker verkoopt Aeltgen Isbrantsdr. weduwe
Jacob Pietersz. van Dijck een rentebrief van 400 gld tbv Thonis Jansz. bakker en zijn verbonden
hypotheek tegen een rente van 5% per jr, gepasseerd op 05-05-1646, voor 400 gld in gereed geld
ontvangen.
306. 10-11-1646. Cornelis Cornelisz. Gielen de jonge verkoopt Arent Cornelisz. Wttendoorn een
huis en erf met schuur en barg alsmede geboomte gelegen over de Schie aan de Conincxstraat,
belend O de weduwe van Pieter Verpelt en W Hendrick Galeijnsz., strekkende voor van de straat
tot achter aan de Doelsloot toe, alles volgens de oude waarbrief van 05-05-1640, alsmede de
toegift van 16 morgen 1 ½ hond bruikwaar van landen en 40 voet hooi, ½ morgen tarwe en ½
morgen bonen, 5 hond haver, alles in de voorsz. barg liggende, met 15 melkgevende koeien, 3
hokkelingen, een gelde koe met 5 kalveren, 5 varkens, 2 wagens, 2 paarden en haar toebehoren en
voorts alle bouwgereedschap en enig huisraad, alles voor 4500 gld, te betalen met 1000 gld
gereed, 1000 gld op 01-01-1647 en 2500 gld op mei 1647
307v. 10-11-1646. .Ariaentgen Cornelisdr. gehuwd met Arie Cornelisz. Maes de jonge als
lasthebber van Maertgen Cornelisdr. weduwe Arie Cornelisz. Maes den ouden zo voor haar zelve
als haar sterk makende voor de erfgenamen van haar gewezen man verkopen Thomas Posselwith
tabakverkoper 3 huisjes en erven gelegen bezijden de andere in de steeg nevens het huis van
Neeltgen Dircksdr. weduwe Maximiliaen Rutten, uitkomende in de Lange Kerkstraat, belend N
‘s-heren bansloot en Z James Grun Schotsman, strekkende voor van uit de steeg tot achter aan de
huizen in de Lange Kerkstraat voorsz., alles volgens de oude brieven, de ene van 29-11-1642 en
de andere van 31-01-1643, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
309. 12-11-1646. Maerten Joppen Stijll metselaar alhier schuldig Dingeman Lodewijcksz. van
Boshuijsen een jaarlijkse losrente van 7 gld 16 st 4 p (hoofdsom 125 gld) de penning 16.
Waarborg een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend Z Frans Jansz. caescoper en N
Cornelis Pietersz. Swanshoeck, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Cornelis
Dircksz.
310v. 20-11-1646. Willem Vranckenz. van Berckel en Claes Cornelisz. beiden wonende buiten de
Rotterdamse poort dezer stede in Oud Mathenesse borg voor Willem Ariensz. Hogeveen
gewoond hebbende aan het IJsselmeer voor de voldoening en betaling van het jaar landpacht tbv
Willem Dircksz. gewezen schout van Nieuwerkerck op de IJssel verschenen 1645 alsmede voor
hetgeen de voorsz. Willem Ariensz. bij den hove provinciael bevonden sal werden voor het jaar
pacht verschenen kerstmis naastkomende .
311. 01-12-1646. Jan Hendricksz. Ridder gehuwd met Maertgen Jacobsdr. Blanckert dr van Jacob
Jansz. Blanckert die een (half)broer was van Dirck Dircksz. Blanckert en overzulks medeerfgenaam van dezelve Blanckert als het nagenoemde huis en erf jegens de verdere erfgenamen
van de voorsz. Dirck Blanckert bij caveling te beurt gevallen zijnde, verkoopt Louris Jaspersz.
zeevarende man het voorsz. huis en erf gelegen in de Raembrugsteeg, belend O de stalling van
Leendert Reijnsz. Hartoch en W Hans Buijs tijkwerker, strekkende voor van de straat tot achter
aan de stalling van de voorsz. Hartoch, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 12-07-1625, voor 205 gld in gereed geld ontvangen.
312v. 15-12-1646. Gillis van der Eijck en Leendert Mathol raden en vroedschappen mitsgaders
hoofdlieden van de Doelen dezer stede als speciale last hebbende van Neeltgen Cornelisdr.
weduwe Arie Ariensz. verkopen Tobias Cornelisz. en Jacob Abrahamsz. beiden zeevarende
lieden een huis en erf met een lijnbaan daaraan gelegen in de St Sebastiaens Doelen, belend O
Pietertgen Jansdr. weduwe en W Willem Evertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de
baan van de voorsz. Tobias Cornelisz., alles volgens de oude waarbrief van 20-03-1638, voor 260
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gld, te betalen met 100 gld gereed en 160 gld tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 50 gld
per jr.
314. 22-12-1646. Hugo van Bleijswijck jegenwoordig mede schepen en Anthonij Lubbertsz. van
Vollenhoven kooplieden beiden dezer stede en gewezen reders van zeker koopvaardijboot
genaamd de Lyefde daar schipper op is geweest Willem Bastiaensz. de Man houden van waarde
de verkoop van het schip door Willem Bastiaensz. aan Jan van Londen wonende tot Rosester in
Engeland.
315. 29-12-1646. Cornelis Claesz. scheepstimmerman wonende alhier schuldig aan Ingetgen
Lambrechtsdr. weduwe Willem Jansz. Bont een jaarlijkse losrente van 12 gld 10 st (hoofdsom
250 gld) tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Achterweg,
belend N Geertgen Dircksdr. weduwe en Z Leendert Gillisz. Backer, strekkende voor van de
straat tot achter aan zekere sloot.
316. 02-01-1647. Jacob Dircksz. Vonck zeevarende man wonende alhier schuldig aan Arie
Dircksz.koperslager een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld) tegen de penning
16, te lossen met 25 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Achterweg, belend N
Joris Koij apothecaris en Z Jacob Maertensz. zeevarende man, strekkende voor van de straat tot
achter aan zeker huis van Jacob Maertensz. Kanttekening 20-08-1668. Huijbrecht Gerritsz.
Keijser vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
317. 05-01-1647. Neeltgen Maertensdr. weduwe Arie Jansz. schuldig aan Lijsbeth Danen weduwe
Arie Cornelisz. Wittebol een jaarlijkse losrente van 9 gld 7 st 8 p (hoofdsom 150 gld) de penning
16, te lossen met 50 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend
O de erfgenamen van Claes Claesz. Decker en W Daniel Gillisz. metselaar, strekkende voor van
de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
319. 11-01-1647. Arie Leendertsz. Doom wonende Gouda schuldig aan Hugo van Bleijswijck
jegenwoordig mede schepen en brouwer in de brouwerij van de Swarte Leeu alhier 300 gld
wegens geleverd bier en anderszins, te lossen met 60 gld per jr tegen een rente van 4% per jr.
Waarborg zijn pontschuit met toebehoren.
320. 12-01-1647. Jan Sijmonsz. Hoochwerff als speciale last hebbende van Bastiaentgen
Sijmonsdr. weduwe Arie Centen verkoopt Sijmon Jansz. (van der Slot) de voorsz. Bastiaentgen
Sijmonsdr. zoon een huis en erf met een vrije eigen gang daar bezijden gelegen in de Zijlstraat,
belend NO Jan Broeck en ZW Jan Joachimsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de
sloot lopende langs de Noordwal of veste, alles volgens de oude waarbrief van 09-03-1643 (niet
gevonden), voor 700 gld in gereed geld ontvangen.
321. 12-01-1647. Jan Jacobsz. zeevarende man verkoopt Pieter Evertsz. mede zeevarende man
een huis en erf gelegen op de hoek van het Bagijnhof, belend O de poort of ingang van hetzelfde
Bagijnhof en W Maerten NN, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Ingetgen
Cornelisdr. weduwe, alles volgens de oude waarbrief van 22-05-1638. Voldaan door opdracht van
een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat op heden opgedragen.
321v. 12-01-1647. Pieter Evertsz. zeevarende man verkoopt Jan Jacobsz. zeevarende man een
huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O de weduwe van Pieter Willemsz. Bolleman
en W Jacob Lievensz. van Dalen, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, alles
volgens de oude decreetwaarbrief van 31-05-1625. Voldaan door overdracht van een huis en erf
gelegen op het kerkhof hem heden opgedragen.
322. 12-01-1647. Jan Jacobsz. zeevarende man schuldig aan de burgemeesters en regeerders dezer
stede tbv deze stad een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld) de penning 16.
Waarborg het bij de vorige akte aangekochte huis en erf.
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323v. 26-01-1647. Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets borg voor Joncke Hessels paardenkoper
wonende Groeningen en dat voor al zulke acties en pretenties als Pieter Jansz. Taems wonende
Noord Holland op de voorsz. Joncke Hessles alrede is pogende te pretenderen.
324. 26-01-1647. Bouwen Cornelisz. Corpershoeck als lasthebber van Cornelis Bouwensz.
Corpershoeck zijn zoon verkoopt Sijmon Pietersz. molenaar de helft van zekere korenwindmolen
genaamd de Gapermolen met de grond daarop dezelfde staat, daarvan Cornelis Bouwensz. de
andere helft competeerde staande op dezer stede walle achter de zoutkeet met alle
gereedschappen, paard en wagen, belast geheel met een opstal van 15 gld per jr te lossen de
penning 16, die de stad daarop sprekende heeft uit de koop van de grond en de wind van de
voorsz. molen, daarvan de koper de helft tot zijn laste neemt en daarenboven voor 2500 gld, te
betalen met 1400 gld gereed en 1100 gld op mei a.s. en als dat niet lukt dan tegen een rente van
5% per jr. Kanttekening 22-04-1660. Sijmon Pietersz. molenaar vertoont de originele rentebrief
die afgelost is.
325. 26-01-1647. Pieter Jansz. Coecketer wonende Rotterdam verkoopt Grietgen Wolphertsdr.
weduwe Thomas Jacobsz. een huis en erf met een tuintje daar bezijden gelegen aan de westzijde
van de vaart in het Broersvelt, belend N Arent Wesselsz. met een gemene gang en Z Jan
Cornelisz. Drommel, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens
twee oude waarbrieven, de ene van 16-06-1640 en de andere van 04-02-1645, belast met 3 gld 10
st per jr tbv het St Jacobs Gasthuis dezer stede en daarenboven voor 500 gld, te betalen 50 gld
gereed en verder te lossen met 50 gld per jr.
326. 26-01-1647. Ansem Ariensz. wonende in de Meijerij van den Bosch broer van Pieter
Ariensz. van Oesch linnenwever alhier overleden en Claes Bartelsz. gehuwd met Annetgen
Gerritsdr. dr van za Gerrit Ariensz. die mede een broer was van Pieter Ariensz., zo voor hem
zelve en vervangende en hem sterk makende voor de verdere mede erfgenamen van Pieter
Ariensz. verkopen Maertgen Ariensdr. weduwe Hendrick Jansz. linnenwever de helft van een huis
en erf daarin de koopster de andere helft toekomt, gelegen voor de Raem, belend N Lieven Gijsen
bierkruier en Z de weduwe van Jan Lating, strekkende voor van de straat tot achter in de
Vuijcksloot toe, alles volgens de oude waarbrief van 03-01-1643, voor 200 gld in gereed geld
ontvangen.
327. 26-01-1647. Willem Ariensz. Hogeveen verkoopt Cornelis Engelen visser zeker huisje en erf
gelegen op het Hooft, belend N de verkoper met nog een ander huis en erf en Z de weduwe van
Dirck Pansser, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de verkoper, alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 09-07-1644 voor 300 gld in gereed geld
ontvangen. Borg Claes Cornelisz. wonende Mathensse.
328. 09-02-1647. Jannetgen Hendricksdr. weduwe Huijg Cornelisz. verkoopt Grietgen
Abrahamsz. Souwer een huis en erf gelegen in de Boterstraat op de hoek van het Lievenheers
heultje, belend O Thomas Gordingh en W een gemene uitgang, strekkende voor van de straat tot
achter aan de gang of erf van de voorsz. Gordingh, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 28-10-1644, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
328v. 11-02-1647. Grietgen Abrahamsdr. Souwer als principaal en Hendrick la Rosa als borg
schuldig aan Dingeman van Boshuijsen een jaarlijkse losrente van 25 gld per jr (hoofdsom 400
gld) de penning 16, te lossen met 200 gld per jr. Waarborg een huis en erf hiervoor aangekocht en
de borg stelt als onderpand een huis en erf gelegen annex de Ouderschiese poort, belend O dezer
stede walle en W ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het jachthuis dezer
stede.
330. 28-02-1647. Cornelis Balmsz. zeevarende man schuldig aan Maria Bonen bej. dr 100 gld
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wegens geleend geld, terug te betalen als het hierna vermelde huis en erf door hem zal worden
verkocht zonder enige rente. Waarborg een huis en erf gelegen in de Zijlstraat, belend N Ds Lucas
Meijsterus gehuwd met Hillegond Adriaensz. Beijs en Z Frans Maertensz. de Oude Man,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Vestsloot.
330v. 01-03-1647. Dezelfde Cornelisz. Balmsz. schuldig aan Neeltgen Huijbrechtsdr. weduwe
Oole Pietersz. 142 gld 10 st wegens geleend geld terug te betalen als het hierna vermelde huis en
erf verkocht zal worden tegen 5% per jr. Waarborg het in de vorige akte vermelde huis.
331. 11-03-1647. Andries Reijniersz. oude schoenmaker schuldig aan Claes Jacobsz. Cool oud
schepen een jaarlijkse losrente van 5 gld (hoofdsom 100 gld) tegen een rente van 5% per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen in de Swansteeg, belend O Mr Cornelis Molijn gehuwd met de
weduwe van Mr Adriaen van Waert en W Maria Bonen bej. dr, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van de weduwe van Dirck Ariensz. cuyper.
332. 21-03-1647. Cornelis Stevensz. de Goijer wonende in het Broersvelt verklaart op 03-121615 voor schepenen alhier tbv Willem Gerritsz. lakenkoper heeft verleden een rentebrief van 3
gld per jr de penning 16 en daarvoor speciaal verbonden een huis en erf gelegen aan de oostzijde
van het Broersvelt en gemerkt dat Joan van Ophoven wonende Delft die transport van de voorsz.
rentebrief vanwege de boedel van de voorsz. Willem Gerritsz. is hebbende, heeft verklaard dat de
bezegelde brief waarvan extract authentiek uit het gifteboek van deze gelicht en verleid, verloren
is gegaan en hij verklaart de rente alsnog schuldig te zijn en dat hem het voorsz. extract met deze
bekentenis zal doen strekken ipv de verloren brief en niet anders wetende, dat hem comparant de
voorsz. brief door een jongen uit de Lange Kerkstraat is behandigd en enige tijd het huis
bezwaard hebbende om de voorsz. Ophoven weder te geven en die nu vermissende is.
332v. 26-03-1647. Sebastiaen Verwel, Adriaen Hodenpijl, Jan Jacobsz. van Ruijten en Johan
Wilsoets allen ordinaire pachters van de gemenelands middelen en burgers dezer stad staan borg
voor Cornelis Pietersz. Swanshoeck mede burger dezer stede en dat voor de voldoening en
betaling van alle gemenelands middelen als door de voorsz. Swanshoeck op de a.s. verpachting
die ingaan zal op 01-04-1647 binnen Rotterdam of elders zal of zullen worden gepacht ter somme
van 60.000 gld.
333. 27-03-1647. Maertgen Michielsdr. van Schilperoort weduwe en Maertgen Huijbrechtsdr.
weduwe van Hendrick Bastiaensz. Verwel; beiden wonende binnen dezer stede borg voor
Sebastiaen Verwel hun zoon en schoonzoon.
334. 30-03-1647. Adriaen Hissingh smid verkoopt Huijbrecht Oole ouwe Stael zeevarende man
een huis en erf gelegen in de Walvisstraat, belend O de verkoper en W Sebastiaen Verwel,
strekkende voor van de straat met een gemene muur tot achter aan het erf van de verkoper, alles
volgens de oude waarbrief van 29-04-1645, belast met een rentebrief pro resto 53 gld, die
Aechgen Jansdr. weduwe Floris Michielsz. daarop sprekende heeft de penning 16, te lossen met
50 gld per 2 jr, voor 250 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
334v. 30-03-1647. Daniel Gillisz. (van der Hoeven) metselaar wonende binnen dezer stede
schuldig aan Grietgen Ariensdr. weduwe een jaarlijkse losrente van 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld)
de penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen op de verbrande erven, belend N Maerten
Willemsz. zeevarende man en Z Neeltgen Maertensdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 25-04-1669 Jacob Fockendijck regerend burgemeester
dezer stede, vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
335v. 04-04-1647. Steven Aertsz. schipper wonende Rasevaij (=Ravenswaij?) schuldig aan Hugo
van Bleijswijck jegenwoordig schepen en brouwer in de brouwerij van de Swarte Leeu alhier ter
stede 200 gld wegens geleverde bieren en azijn, terug te betalen op 01-06-1647 en als dat niet lukt
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dan moet hij een rente vergoeden van 5% per jr. Waarborg zijn damloper schuit met toebehoren.
336v. 10-04-1647. Dirck Cornelisz. Huijsman wonende buiten de Overschiese poort in de
heerlijkheid van Oud Mathenesse schuldig aan Machtelt Ariensdr. (Cruijck) laatst weduwe van
Jan Oom Dammasz. een jaarlijkse losrente van 5 gld (hoofdsom 100 gld) tegen een rente van 5%
per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Achterweg, belend N Jan Benjaminsz. Carpentier
en Z de gang van het Convent van Leliendal, strekkende voor van de straat met een gang tot
achter in ‘s-heren bansloot.
337. 13-04-1647. Sijmon Claesz. metselaar verkoopt Gerrit Jansz. (Moordregt) gijlinslager een
huis en erf gelegen aan de Raembrugsteeg, belend N Hans Crols tijkwerker en Z Trijntgen
Harmensdr. weduwe Leendert Thijsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de
voorsz. Crols, alles volgens de oude waarbrief van 01-07-1616, voor 250 gld, te betalen met 100
gld gereed en 150 gld tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr. Kanttekening 1211-1665. Maerten Soeteman vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
338. 27-04-1647. Jacob Thonisz. cramer verkoopt Dingeman van Boshuijsen een huis en erf
gelegen over de Schie, belend N Maerten Jansz. Niesen en Z Huijbrecht Cornelisz. Blanckert,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Raembrugsteeg, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 25-11-1638 (niet gevonden), voor 1040 gld in gereed geld
ontvangen.
338v. 27-04-1647. Jacob Thonisz. verkoopt Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz. metselaars een
gedeelte van de paardenstal gelegen achter zijn huis op de hoek van de Prinsetraat n.l. het
achterste en hoogste afgespannen gedeelte, strekkende voor van het voorste en laagste
afgespannen gedeelte tot achter aan de tuin van Goossen Cornelisz. raad en vroedschap dezer
stede, belend O de voorsz. Prinsestraat en W ‘s-heren bansloot, voor 140 gld in gereed geld
ontvangen.
339v. 27-04-1647. Sijmon Claesz. metselaar verkoopt Cornelis Jacobsz. Verboon een huis en erf
gelegen over de Schie, belend N het huis van de Mennoniste Gemeente en Z Cornelis Hermensz.
tijkwerker, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere gemene muur tussen het erf van het
verkochte huis en zeker erf van de Mennoniste Gemeente voornoemd, alles volgens de oude
waarbrief van 31-08-1641 , belast met 4 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 725 gld gereed en
400 gld op rente tegen de penning 16, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 22-08-1689.
Susannetgen Isaacksdr. gehuwd met Claes Pietersz. van der Reij en vervangende Arnoldus van
Cromstrijen, tezamen erfgenamen van Sijmon Claesz. metselaar verklaren doordat de originele
rentebrief werd vermist van het capitaal hier nevens geroerd, de brief ten volle voldaan en betaald
te zijn.
340v. 27-04-1647. Johannes Badon van Spa verkoopt Johannes Pouwelsz. Wasmoet
scheepstimmerman een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Lubbert Wolphertsz. van
Vollenhoven en Z voor Jan Huijgensz. van der Linde en achter de weduwe van Jan Woutersz.,
strekkende voor van de voorsz. Gooistraat tot achter aan de Nieustraat toe, alles volgens de oude
waarbrief van 08-05-1632, belast met 20 st per jr tbv het weeshuis en 17 st 8 p tbv de Kerk beide
dezer stede, voor 1200 gld in gereed geld ontvangen.
341. 04-05-1647. Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz. metselaars verkopen Gerrit Claesz.
Wijckman bakker een huis en erf gelegen op de Dam op de hoek van de Holsteeg, belend O
dezelfde Holsteeg en W de verkopers met een ander huis, strekkende voor van de straat tot achter
aan de brouwerij van Hendrick van der Heijme brouwer c.s., alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 12-05-1646, voor 1525 gld, waarvan 525 gld gereed en 1000 gld tegen
een rente van 5% per jr, te lossen met 200 gld per jr.
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342v. 04-05-1647. Maertgen Pietersdr. van Erckel gehuwd met Olivier van Vlierden wonende
Rotterdam als houdende haar eigen goederen, dochter en universeel erfgename van Pieter
Cornelisz. van Erckel en Neeltgen Ruttendr., beiden zalr verkoopt Arie Ariensz. (Smith)
kleermaker een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Huijbrecht Oolen en W Willem Jansz.
Reusens, strekkende voor van de straat met een gemene muur of gevel aan het huis van Soetgen
Pietersdr., alles volgens de oude waarbrief van 06-08-1611, alsmede een uitspraak van de
burgemeesters en schepenen dezer stede van 08-03-1622 en zeker contract van van Erckel en Jan
Dircksz. koperslager, gemaakt op 23-03-1623, belast met 4 st 4 p per jr tbv de Kerk dezer stede,
voor 1600 gld in gereed geld ontvangen.
343. 04-05-1647. Arie Ariensz. kleermaker wonende alhier schuldig aan Cornelis Dammasz.
Roos wonende Rotterdam een jaarlijkse losrente van 80 gld (hoofdsom 1600 gld) tegen een rente
van 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Dam, belend
O Huijbrecht Oole cramer en W Willem Jansz. Reusens brandewijnbrander, strekkende voor van
de straat met een gemene muur of gevel tot achter aan het huis van Soetgen Pietersdr.
Kanttekening 20-01-1670. Gerrit Maertensz. van der Burch vertoont de originele rentebrief die
afgelost is.
344. 09-05-1647. Hendrick Gorisz. Paridaen tijkwerker schuldig aan Jan Treeckels koopman
wonende Amsterdam 1200 gld wegens geleverde winkelwaren, terug te betalen binnen 3 jr.
Waarborg een huis en erf gelegen op het einde van de Gooistraat, belend O Ariaentgen
Eeuwoutsdr. weduwe Maerten Cornelisz. blokmaker en W ‘s-heren steeg, strekkende voor van de
straat tot achter aan de Havenstraat. Kanttekening 08-11-1647 Hendrick Gorisz. Paridaen
tijkwerker vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
344v. 11-05-1647. Arie Ariensz. kleermaker schuldig aan Burchgen Willemsdr. wonende
Rotterdam een jaarlijkse losrente van 10 gld (hoofdsom 200 gld) tegen een rente van 5% per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen op het einde van de Gooistraat, belend O het pad van het huis
en baan van Dr Jacobus Niesenius c.s. en W Govert du Bois oud burgemeester, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis van Jacob Sijmonsz. Kanttekening 20-01-1670. Gerrit
Maertensz. (van der Burch gehuwd geweest met Theuntgen Claesdr. die weduwe was van Arie
Ariensz. vertoont de originele rentebrief die afgelost is en waarvan blijkt uit een kwitantie wegens
de erfgenamen van Maria Willemsdr. Stock n.l. Willem Scharp en Frederick Forster.
345. 18-05-1647. De vaders en regenten van het St Jacobs Gasthuis verkopen Crijn Cornelisz. en
Sijmon Claesz. metselaars een huis en erf gekomen van Lijsbeth Hendricksdr. bej. dr. staande en
gelegen in het Susterhuis aan de Achterweg, belend O en W zekere huisjes toekomende dezer
stede, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude
waarbrief van 07-01-1612 (koop door Cornelis Mourisz metb als penningborg Heijndrick Dircxsz
cagenaer), voor 110 gld in gereed geld ontvangen.
345v. 18-05-1647. Frans Maertensz. de Oudeman verkoopt Joost Gabrielsz. Thuijn een huis en
erf gelegen aan de afrol omtrent de Ketelsepoort, belend O Trijntgen Leendertsdr., weduwe Jan
Jorisz. Verdonck en W Joris Dircksz. Spill zeevarende man, strekkende voor van de straat tot
achter aan zeker huis van Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz. metselaars, schrinkelend tot achter
aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 30-06-1646,
belast met 7 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 550 gld, waarvan 300 gld gereed en 250 gld
tegen een rente van 5% per jr te lossen met 50 gld per jr.
346v. 18-05-1647. Hendrick Jansz. Verbrugge gehuwd met Bettgen Salomonsdr. en Louris
Pietersz. gehuwd met Maertgen Salomonsdr., kinderen en erfgenamen van Salomon Jansz.
schoemaker bij Aechgen Harmensdr. zalr. laatst gehuwd geweest met Gerrit Jansz. Verschuijre
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voor de ene helft en vervangende Jan Gerritsz. Verschuijre zoon en erfgenaam van Gerrit Jansz.
Verschuijre voor de andere helft verkopen Abraham Bastiaensz. de Graeff glaesmaker een huis en
erf gelegen aan de Gooistraat, belend O Michiel Cornelisz. en W Gerrit Jacobsz. kleermaker,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 650 gld in gereed geld
ontvangen.
347v. 18-05-1647. Crijn Cornelisz. en Sijmon Claesz. metselaars verkopen Cornelis Galeijnsz.
(Keijser) kuiper een huis en erf gelegen in de Gooistraat tegenover het St Jacobs Gasthuis, belend
N ‘s-heren steeg en Z voor Lambrecht Bont’s huis en achter Neeltgen Willemsdr. weduwe,
strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, alles volgens de oude decreetwaarbrieven,
daarvan de jongste is van 16-05-1643, voor 1400 gld waarvan 700 gld gereed en 700 gld tegen
een rente van 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr.
348v. 18-05-1647. Jacob (Cornelisz) Duijncker koopman wonende Amsterdam verkoopt
Huijbrecht Jansz. Deijl 4 morgen 1 hond 37 roeden zijnde de 6e camp gelegen in het
Vranckenlant buiten dezer stede, belend O de 5e camp alsnu gekocht door Johan Duijst van
Voorhout en W het weeshuis van Delft, alles volgens de oude waarbrief van 02-09-1628, voor
4499 gld 17 st in gereed geld ontvangen.
349. 18-05-1647. Dezelfde verkoopt Johan Duijst van Voorhout burgemeester van Delft 3 morgen
3 hond 93 roe genaamd de 5e camp gelegen in het Nieuwe Vranckenlant buiten dezer stede,
belend O Mr Dirck van der Wolff en W de 6e camp alsnu gekocht door Huijbrecht Jansz. Deijl,
alles volgens de oude brief van 02-09-1628, voor 3837 gld 15 st in gereed geld ontvangen.
349v. 18-05-1647. Jacob van Gesel zoon van Govert van Gesel en Maertgen Jacobsdr. Brasser
beiden zalr als het nagenoemde huis en erf jegens de verdere broer en zusters bij caveling te beurt
gevallen verkoopt Jan Hendricksz. Backer grootschipper een huis en erf gelegen over de Haven in
het West Nieulant, belend N Leendert Hendricksz. gerechtsbode en Z de verkoper met een ander
huis, strekkende voor van de straat tot achter aan een ander huis van de verkoper genaamd het
hout manshuis, voor 875 gld in gereed geld ontvangen.
350. 18-05-1647. Jacob Ariensz. Jongste wonende in de Ketel gehuwd met Grietgen Jacobsdr.,
Jan Sijmonsz. wonende Overschie gehuwd met Ariaentgen Jacobsdr., Maerten Sijmonsz. in
Schieveen gehuwd met Maertgen Jacobsdr., zo voor hun zelve en vervangende Lijsbeth Jacobsdr.
meerderj. dochter, kinderen van Jacob Ariensz. geprocureerd bij Maertgen Ariensdr. die een
zuster was van Aeltgen Ariensdr. en overzulks erfgenamen van Aeltgen Ariensdr. lest weduwe
van Sijmon Gerritsz. lantman verkopen Hendrick Leendertsz. lantman een huis en erf met een
stalling gelegen bij de Vlaardinger poort, belend Z Jan Ariensz. Suijckerbosch en N het erf van de
weduwe van Adriaen Molswijck, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot toe,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 02-05-1615 (koop door Pleun
Dircxsz op Spierinxhouxebosch), belast met 10 st per jr tbv onbekend, voor 1100 gld in gereed
geld ontvangen.
350v. 25-05-1647. Hendrick Grims wonende Rotterdam verkoopt Frederick Willemsz. wonende
‘s-Gravenhage een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N de weduwe van Dirck Cuijp en
Z Crijn Cornelisz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 04-11-1641, voor 370 gld, waarvan 100
gld gereed en 270 gld op rente tegen 6% per jr, te lossen met 100 gld per jr.
351. 25-05-1647. Leendert Willemsz. Tayhout wonende Delft voormaals gehuwd geweest met
Maertgen Cornelisdr. die weduwe was van Jacob Bouwensz. als het nagenoemde erf jegens de
erfgenamen van Maertgen Cornelisdr. bij caveling te beurt gevallen verkoopt Pieter Pleunenz.
zeker erf gelegen op het Hooft, belend N Cornelis Huijgensz. en Z de koper, strekkende voor van
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de straat tot achter aan de Vranckenlantse watering toe, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
351v. 01-06-1647. De vaders en regenten van het Oude Manhuis binnen dezer stede verkopen
Jannetgen Matheusdr. weduwe Jacob Roelen een huis en erf met een gemene gang daar bezijden
aan staande, gelegen achter op de Haven omtrent de Vlaardinger poort, belend O Willem Jansz.
Bont en W het huis van Arie Pietersz. Roos, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis
van Jan Thijsz. schoenmaker, belast met 3 gld per jr tbv dezer stede kade, voor 425 gld in gereed
geld ontvangen.
352. 01-06-1647. Pieter Pleunenz. visser verkoopt Cornelis Huijgensz. wonende op het Hooft
zeker gedeelte erfs tot een gang lang 5 ½ roe, breed 6 voeten en achter breed 4 voeten op het
Hooft, belend N de koper en Z de verkoper met het erf daarvan dit verkochte is genomen of
gesepareerd, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de verkoper, voor 10 gld in
gereed geld ontvangen.
352. 01-06-1647. Lubbert Wolphertsz. lakenkoper verkoopt Maerten Dircksz. (Osman) Santman
een huis en erf gelegen op de Haven omtrent de Rotterdamse poort, belend N ‘s-heren steeg en Z
IJsbrant Hubrechtsz. Sparenburch bakker, strekkende voor van het huis van Dirck Meijndertsz. tot
achter aan op de Haven, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 29-101611, belast met 2 gld 11 st 4 p per jr. tbv de stenen kade, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
352v. 01-06-1647. Arie Joppensz. stierman gehuwd geweest met Maertgen Thijsdr. voor de ene
helft en Thijs Dircksz. zoon van Dirck Thijsz. die een broer was van Maertgen Thijsdr. voor 1/5,
de vaders en regenten van het weeshuis als onderhoudende Frederick Jansz. zoon van Jan
Fredericksz. geprocureerd bij Neeltgen Thijsdr. voor 1/5 in de wederhelft zo voor haar zelve en
vervangende Crijn Thijsz. en Trijntgen Thijsdr. mitsgaders Annetgen en Trijntgen Dircksdr.
kinderen van Dirck Janszn. geprocureerd bij Jannetgen Thijsdr, voor 3/5 in de wederhelft
verkopen Maria Houtingh weduwe Evert van der Pol een huis en erf gelegen op de Raemsloot,
belend O zeker ander huis van de verkoper op heden mede verkocht aan Leendert Jacobsz. van
der Veech en W Jacob Gerritsz. Schoute metselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan
het erf van Jacob Gerritsz. Schoute, alles volgens de oude waarbrief van 10-06-1645, voor 312
gld in gereed geld ontvangen.
353. 01-06-1647. Dezelfde verkoopt Leendert Jacobsz. van der Veech metselaar een huis en erf
gelegen op de Raemsloot, belend O de koper en W zeker ander huis van de verkoper op heden
verkocht aan Maria Houting weduwe Evert van der Pol, strekkende voor van de straat tot achter
aan het erf van Jacob Gerritsz. Schoute, alles volgens de oude waarbrief van 08-05-1593, voor
150 gld in gereed geld ontvangen.
353. 04-06-1647. Leendert Jacobsz. van der Veech metselaar schuldig aan Claesgen Cornelisdr.
bej. dr. een jaarlijkse losrente van 12 gld (hoofdsom 200 gld) tegen een rente van 6% per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen op de hoek van de Raemsteeg over de Schie, belend O ‘s-heren
straat en W Thonis Lodewijcksz. Bogaert, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker huis
van de schuldenaar.
353v. 05-06-1647. Claes Pietersz. cuyper schuldig aan Jan Jacobsz. Moens een jaarlijkse losrente
van 5 gld 10 st (hoofdsom 110 gld) tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 55 gld per jr.
Waarborg een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend O het weeskind van Claes Pietersz.
Banck en W Arie Dircksz. koperlager, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot
toe.
354. 05-06-1647. Johannes Pouwelsz. Wasmoet scheepstimmerman schuldig aan Maria Banck
bej. dochter een jaarlijkse losrente van 50 gld (hoofdsom 800 gld) de penning 16. Waarborg een
huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N Lubbert Wolphertsz. van Vollenhoven lakenkoper
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en Z voor Jan van der Linde kleermaker en achter de weduwe van Jan Woutersz., strekkende voor
van de straat tot achter op de Nieustraat toe.
354v. 08-06-1647. Pouwels Willemsz. zeevarende man verkoopt Marcus Willemsz. smid een huis
en erf gelegen in de Boterstraat, belend O het huis van de Roos en W de weduwe van Pieter
Claesz. Jonas, strekkende voor van de straat tot achter aan in de Luijs, alles volgens de oude
waarbrief van 13-08-1639, belast met 1 gld 8 st per jr tbv dezer stede en daarenboven voor 475
gld, te betalen met 200 gld gereed en 275 gld tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 50 gld
per jr.
355. 08-06-1647. Marcus Willemsz. smid als principaal en Cornelis Jacobsz. Verboom als borg
schuldig Claes Dircksz. van Wijck een jaarlijkse losrente van 5 gld (hoofdsom 100 gld) tegen een
rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O het huis van de
Roos en W de weduwe van Claes Jonasz., strekkende voor van de straat tot achter in de Luijs.
Kanttekening 30-09-1658. De huisvrouw van Marcus Willemsz. smid vertoont de originele
rentebrief die afgelost is.
355. 08-06-1647. Leentgen Pietersdr. weduwe Harmen Willemsz. Benning is voldaan door
Sebastiaen Verwel van alhetgeen Leentgen tlv Verwel had te pretenderen, terzake van zekere
afpeiling op 01-08-1643 tvv haar man zalr als aankomende en Verwel als afgaande pachter van de
impost op het gemaal.
355v. 08-06-1647. Sebastiaen Verwel beloofde de voorsz. Leentgen Pietersdr. te bevrijden en
kosteloos te houden van alhetgeen Abraham Jansz. Leijtsterre of zijn medestanders tot haar laste
heeft of hebben te pretenderen terzake van de afpeiling van 01-08-1645 tvv de voorsz. Leytsterre
als aankomende en Harmen Willemsz. Benningh als afgaande pachter is gedaan.
355v. 15-06-1647. Nicolaes Jonasz. jegenwoordig schepen als lasthebber van Pieter Thonisz.
zeevarende man gehuwd geweest met Maertgen Pietersdr. die weduwe was van Pieter Lievensz.
van Dijck verkoopt Cornelis Cornelisz. cuyper een huis en erf gelegen aan de Achterweg, belend
N Cornelis Jacobsz. ‘t Vroetwijff en Z zekere steeg van het St Jacobs Gasthuis, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot genaamd de Roosbeecq, alles volgens de oude
decreetwaarbrief van 11-07-1626 (koop door Maritgen Pieters wedue van Bastiaen Heijndricxsz
Blaes), belast met een custingbrief pro resto van 400 gld tbv de erfgenamen van Machtelt Jansdr.
de Bruijn, te betalen met 20 gld per jr. Waarborg Cornelis Claesz. scheepstimmerman om het
verkochte huis te vrijen en te waren.
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