Protocol van transporten
en schuldbrieven van
’s Gravenzande
1621 – 1639

(ora ’s Gravenzande en Zandambacht inv. 3)

Teun van der Vorm
(versie 1.0 d.d. 10-9-2011)

Inleiding
In het Historisch Archief Westland te Naaldwijk bevinden zich een aantal protocollen
van transporten en schuldbrieven van ’s Gravenzande. Inv. 3 beslaat de periode
1621-1639.
Deze bewerking geeft korte regesten van alle inschrijvingen uit dit protocol m.u.v. de
schuldbrieven behorende bij transporten waaraan alleen gerefereerd wordt. De
nummers tussen [ en ] verwijzen naar de digitale foto’s die gebruikt zijn voor de
bewerking.
De regesten zijn kort gehouden en daarom is in het origineel meestal meer informatie
ten vinden zoals belendingen en renten die jaarlijks betaald moeten worden.
Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt u contact opnemen met de bewerker,
Teun van der Vorm, Zoetermeer (t.vandervorm@planet.nl).
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Bewerking
[6091]
f. 1 d.d. 25-1-1621: Comp. Claes Adriaensz. Goijenbier onze inwoner en bekende, bij ruiling
voor huis en erf om huis en erf, opgedragen te hebben aan Gerridt Adriaensz. mede onze
inwoner en oud schoenmaecker, het huis en erve staande en gelegen bij de korenmolen of
de molenwerf van deze stad ‘s Gravenzande.
[6092]
f. 1v d.d. 25-1-1621: Comp. Gerridt Adriaensz. oud schoenmaecker en bekende, bij ruiling
van huis en erf om huis en erf, opgedragen te hebben aan Claes Adriaensz. Goijenbier onze
inwoner de huising en erve staande en gelegen op het zuideinde aan de Langestraat binnen
de stad ‘s Gravenzande.
[6093]
f. 2v d.d. 20-1-1621: Comp. Maertgen Heijnricxsdr. weduwe laatst van Cornelis Fransz.
Stappert wonende alhier binnen ’s Gravenzande bij het kerkhekje met Dirick Huijbrechtsz.
haar zoon en voogd in deze en bekende verkocht te hebben aan Loentgen Heijnricxsdr. haar
zuster mede alhier tot ’s Gravenzande een huis en erve staande en gelegen binnen de stad
’s Gravenzande aan het marktveld in ’s Gravenhoek.
[6094]
f. 3v d.d. 20-1-1621: Comp. Loentgen Heijnricxsdr. weduwe laatst van Cors Willemsz. lapper
wonende alhier binnen ’s Gravenzande en bekende ten overstaan van Claes Adriaensz.
Goijenbier haar gekoren voogd in deze schuldig te wezen Maertgen Heijnricxsdr. weduwe
mede laatst van Cornelis Fransz. Stappert wonende binnen de stad ’s Gravenzande bij het
kerkhof aan het kerkhekje de som van 300 gld. uit zaak van koop en levering van een huis
en erve staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande in ’s Gravenhoek aan het
marktveld.
[6095]
f. 4v d.d. 25-3-1621: Comp. Rudt Cornelisz. arbeijtsman wonende binnen de stad ’s
Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Adriaen Adriaensz. Spierincxshouck
mede tot ’s Gravenzande zijn huis en erf staande en gelegen op het noordeinde op de
zuidhoek van de Moenicke laan.
f. 5: Bijbehorende penningbrief.
[6096]
f. 5v d.d. 9-5-1621: Comp. Rudt Cornelisz. onze inwoner en bekende getransporteerd te
hebben aan Arent Doesen coorncooper wonende op de Watersloot binnen Delft de inhoud
van zekere custingbrief daar op betaald staat in dorso de gerede penningen van 50 gld. om
uit kracht vandien de jaarlijkse custingen te ontvangen die resterende zijn.
[6097]
f. 6v d.d. 14-8-1621: Comp. Cornelis Jorisz. de Bie weduwnaar van Crijntgen Jansdr. voor de
ene helft en wonende binnen ’s Gravenzande, Olivier Vranckensz. wonende tot Naaldwijk
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voor hem zelf en mede als bestorven bloedvoogd van het weeskind nagelaten bij zaliger Jan
Vrancken zijn broeder was, mitsgaders Olivier Vranckensz. vervangende Pieter Benedictusz.
Overmaes als man en voogd van Maertgen Vranckendr., te samen kinderen en erfgenamen
van zal. Crijntgen Jansdr. voorsz. voor de andere helft, en bekenden getransporteerd te
hebben aan Jan Adriaensz. van der Maerel mede tot ’s Gravenzande een zeker huis en erve
met de boomgaard staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande op het zuideinde aan
de Langestraat.
f. 7: Bijbehorende penningbrief.
[6098]
f. 8 d.d. 10-12-1612: Comp. Jan Gerridtsz. timmerman wonende binnen de stad ’s
Gravenzande als erfgenaam van Elisabeth Cornelisdr. zijn comparants schoonmoeder was
weduwe Adriaen Jorisz. opte Hill en laatst in haar leven gewoond hebbende binnen ’s
Gravenzande, en bekende dat zijn schoonmoeder al in het jaar 1608 verkocht heeft gehad
aan Thobias Cornelisz. poorter van de stad ’s Gravenzande een huis en erve met de barg
staande en gelegen aan de achterweg bij de korenmolen, waarvan nog geen brief
gepasseerd is. Transporteert bij deze alsnog aan Thobias Cornelisz.
[6099]
f. 8v: Bijbehorende penningbrief.
[6100]
f. 10 d.d. 6-1-1622: Comp. Cornelis Jansz. moelenaer wonende op Westeheijde en bekende
verkocht te hebben aan Jasper Jansz. van Alenburch wonende binnen ’s Gravenzande de
resterende verschenen custingen tot 455 gld. uit zakere custingbrief tot comparants behoeve
ten andere tijde gepasseerd bij Cornelis Aertsz. wonende op het noordeinde binnen de stad
’s Gravenzande voor schepenen van Zandambacht en spruitende uit koop en levering voor
rest van 2,5 morgen eigen patrimoniaal land gelegen in Zandambacht in de Groote Noord
tiende. Hem comparant aangekomen als erfgenaam en door het overlijden va Trijntge
Cornelisdr. weduwe was van Jan Bastiaensz. moelenaer zijn comparants overleden vader en
moeder. Wezende dezelve custingbrief d.d. 13-6-1617.
[6101]
f. 11 d.d. 22-2-1622: Comp. Maertge Jacobsdr. weduwe Aem Heijnricxsz. cramer wonende
alhier binnen de stad ’s Gravenzande zijnde geassisteerd met Willem Jansz. Dom haar
gekoren voogd, Lambrecht Heijnricxsz. bode en Jan Gielisz. in de Poort haar respectievelijke
zonen en raden in deze, en bekende verkocht te hebben aan Bastiaen Cornelisz. backer
alhier haar huis en erve met de ingang van de poort ter zijde staande mede tot behoef van
Dirick Jansz. cleermaecker overnaast aangelegen volgens de oude briven van de poort en
ingang voorsz. daarvan zijnde en vermeldende, staande en gelegen binnen de stad ’s
Gravenzande op het zuideinde aan de Cortestraat.
[6102]
f. 12: Bijbehorende penningbrief.
[6103]
f. 13 d.d. 22-5-1622: Comp. Engel Jaspersz. smidt wonende aan de Poeldijk voor de ene
helft, Cornelis Willemsz. anders gezegd Neel Coenen wonende op Westerheijde
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vervangende Trijntgen Bastiaensdr. en Neeltgen Ariensdr. beide wonende op Delfshaven
voor de andere helft, en overzulks te samen erfgenamen in de boedel en goederen elk pro
rata van zaliger Maertge Jacobsdr. anders genaamd Maertge Screvels in haar leven
gewoond hebbende binnen de stad ’s Gravenzande, en hebben getransporteerd aan Jan
Willemsz. Keij [volgens aanhef: lijndraijer] onze inwoner een huis en erve staande en
gelegen op het noordeinde binnen de stad ’s Gravenzande.
[6104]
f. 14 d.d. 22-5-1622: Comp. Jan Willemsz. Keij onze inwoner en bekende schuldig te wezen
aan Jasper Jansz. van Alenburch onze inwonende poorter een losrente van 12 gld. ’s jaars.
[6105]
f. 15 d.d. 5-7-1622: Comp. Adriaen Joestensz. lindewever wonende op het noordeinde
binnen ’s Gravenzande, Claes Dirickxsz. aan de Marruwen?dijk in het ambacht van Monster
vervangende Cornelis Dirickxsz. wonende tot Eikenduinen representerende of vervangende
haar mede andere erfgenamen van wijlen Willem Adriaensz. lindewever mede in zijn leven
gewoond hebbende binnen de stad ’s Gravenzande en die weduwnaar was geweest van
Trijn Jacobsdr. eertijds mede weduwe was geweest van Dirick Gerridtsz. in de doorstoken
brief gementioneerd, en bekenden te samen al in het jaar 1618 verkocht te hebben aan
Simon Crijnen van Loosduinen zeker huis en erve nagelaten bij de voorsz. Willem Adriaensz.
staande en gelegen aan de noordzijde van de kerk binnen ‘s Gravenzande, waarvan nog
geen brief is gepasseerd. Transporteren bij deze.
[6106]
f. 16 d.d. 5-6-1622: Comp. Simon Crijnen [in de aanhef: van Loosduinen] weduwnaar van
Loentgen Adriaensdr. voor de ene helft, Lenaert Cornelisz. als man en voogd van Engeltgen
Pietersdr. wonende in ’s Gravenhage, Huijbrecht Jacobsz. als getrouwd hebbende Heijltgen
Huijgendr. wonende op Honselerdijk elk voor hem zelf, dezelvn als mede voogden van
Maertgen Crijnen de dochter van Crijn Willemsz. duijnmeijer in de echt geprocreerd bij
Maertge Pietersdr. zijnde op deze geassisteerd met desselfs weeskinds vader, mitsgaders
nog als mede voogden van Baertge Crijnen nagelaten weeskind van Leentgen Huijgen in de
echt geprocreerd bij Crijn Simonsz. en met dezelve mede geassisteerd en in deze
vervangende en hem sterk makende voor Pieter Pietersz. [en] …? Huijgen beide tot
Goedereede en voor Allert Ottensz. als getrouwd hebbende Neeltgen Huijgen wonende op
Scheveningen, te samen kinderen en erfgenamen van de voorn. Loentgen Adriaensdr. voor
de andere helft, en bekenden verkocht te hebben aan Gielis Joestensz. wever onze inwoner
een zeker huis en erf staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande achter de kerk
naast de huising van Cornelis Pietersz. de Goede aan de westzijde en Jan Jansz. bij het
Gasthuis aan de oostzijde, ‘s Heerenstraat aan de zuidzijde, de boomgaard van Rudt
Cornelisz. aan het noordeinde.
[6107]
f. 17: Bijbehorende penningbrief.
[6108]
f. 18 d.d. [ongedateerd]: Comp. Annitge Cornelisdr. weduwe Jan Cente moelenaer in zijn
leven binnen de stad ’s Gravenzande zijnde geassisteerd met Willem Arentsz. scipper haar
zwager en gekoren voogd in deze en bekende verkocht te hebben aan Cors Jacobsz.
cleermaecker uit Zandambacht zeker haar huis en erf staande en gelegen binnen deze stad
op het zuideinde in het Grote Slop.
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[6109]
f. 18v: Bijbehorende penningbrief.
[6110]
f. 19v d.d. 25-7-1622: Comp. Job Huijgensz. schoolmeester tegenwoordig op Honselersdijk
als de actie verkregen hebbende van Adriaen Adriaensz. nazaat van Rochus Jorisz. in de
jongste brief daar deze doorstoken is gereoerd, en bekende verkocht te hebben aan Annitge
Cornelisdr. weduwe van Jan Centen moelenaer wonende binnen de stad ’s Gravenzande
een huis en erve staande en gelegen aan de Langestraat binnen deze stad.
f. 20: Bijbehorende penningbrief.
[6111]
f. 21 d.d. 5-11-1622: Comp. Jasper Jansz. van Alenburch inwonende poorter van de stad ’s
Gravenzande als procuratie hebbende van Cornelis Heijnricxsz. backer Arrijs Jacobsz.
cuijper zoon en zwager van Niesgen Adriaensdr. van Leuwen, mitsgaders van Pieter
Verbraek gietermaecker als man en voogd van Thoentgen Jansdr. van Leeuwen dochter van
Jan Adriaensz. van Leuwen, alle wonende tot Amsterdam, vervangende de voorn. Pieter
Verbraeck alle zijn mede erfgenamen van wijlen Willem Adriaensz. van Leuwen onder
behoorlijke inventaris tot dien iende te samen van het Hof van Holland geimpetreerd zo zij
zeiden (proc. voor not. Claes Claesz van Zwieten te ’s Gravenzande d.d. 22-4-1622) en dat
voor de ene helft, en Elisabeth Jansdr. weduwe van de voorn. Willem Adriaensz. van
Leuwen zijnde geassisteerd met Heijnrick Jansz. Coppert haar broeder en gekoren voogd in
deze voor de andere helft, en bekende hoe dat de voorn. haar respectievelijke broeder en
man Willem Adriaensz. van Leuwen voorn. al in het jaar 1619 in zijn leven verkocht had aan
Cornelis Jorisz. de Bie alsnu tegenwoordig wonende binnen de stad Vlaardingen zeker zijn
huising, erf, boomgaard, in- en uitgang, staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande
bij het kerkhof aldaar genaamd de Keijser. Transporteren dit huis en erf bij deze alsnog.
[6112]
f. 22: Bijbehorende penningbrief.
[6113]
f. 23 d.d. 5-6-1623: Comp. Gielis Joestensz. lindewever en bekende verkocht te hebben aan
Rochus Jacobsz. metselaer een zeker huisken en erfgen staande en gelegen op het
zuideinde aan de Cortestraat binnen de stad ’s Gravenzande.
[6114]
f. 23v: Bijbehorende penningbrief.
[6115]
f. 24v d.d. 6-6-1623: Comp. Gerrit Adriaensz. oud schoenmaker tegenwoordig wonende
binnen het dorp van Naaldwijk en bekende verkocht te hebben aan Elisabeth Jansdr.
weduwe met Gedeon Philipsz. haar voogd zeker huis en erve staande en gelegen binnen de
vrijheid van de stad ’s Gravenzande bij de korenmolensloot.
f. 25: Bijbehorende penningbrief.
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[6116]
f. 26 d.d. 11-10-1623: Comp. jonkheer Adriaen Duijck baljuw en dijkgraaf van de stad en
alnden van Woerden en bekende verkocht te hebben aan Crispijn van Mierop landdrost van
Delfland en schout van ’s Gravenzande zekere zijn huising en erve mitsgaders kleine
boomgaard en tuin, staande en gelegen tot ’s Gravenzande.
[6117]
f. 27 d.d. 21-1-1624: Comp. [ook voor schepenen Zandambacht] Willem Claesz. Bruijn
buurman in Zandambacht en bekende dat hij in huur of pacht gebruikende is van de gemeen
erfgenamen van wijlen de e. heer Philips Doublet in zijn leven ontvanger generaal der
geunieerde Nederlanden en eerste meester van de rekeningen in Holland zekere woning als
huis, schuur, bargen en geboomte met veel verscheiden eigen landen en andere goederen
staande en gelegen in Zandambacht aan de Maasdijk en daar hij comparant tegenwoordig
op woont […]. Stelt tot waarborg o.a. zijn woning als huis, schuur, erf, barg en geboomte
staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande tegenover het marktveld genaamd de
Swan (belend o.a. Commertge Pietersdr. weduwe Adriaen Adriaensz. waert met de huising
en erf genaamd de Bosboem).
[6119]
f. 29 d.d. 6-3-1624: Comp. Commertge Pietersdr. weduwe laatst van Adriaen Adriaensz.
waert in de Bosboem binnen ’s Gravenzande met Willem Claesz. Voijs haar gekoren voogd
in deze zaak en verklaarde aan Govert Pietersz. Cnoll impostmeester van de bieren over de
plaatsen en dorpen van Delfland schuldig te wezen de som van 800 car. gld. ter zake van
vervallen imposten van verscheidene bieren aan hem bij de comparante geborgd van
september 1619 tot oktober 1623 […].
[6120]
f. 30 d.d. 27-3-1624: Comp. Ouwe Cors Jacobsz. timmerman wonende tot Naaldwijk en
bekende als man en voogd van Adriaentgen Bastiaensdr. getransporteerd te hebben aan
Govert Pietersz. Cnoll impostmeester wonende binnen de stad Delft een zekere uitkoopbrief
sprekende tot last van Bastiaen Cornelisz. backer tegenwoordig wonende binnen ‘s
Gravenzande in de huising van de Keijser aldaar en bij hem gepasseerd voor schout en
schepenen van het dorp Maassluis tot behoef van de voorsz. comparants huisvrouw voorn.
over haar moederlijk bewijs inhoudende de som van 150 gld., breder blijkende bij dezelve
getransporteerde uitkoopbrief d.d. 21-10-1617.
[6121]
f. 30v d.d. 5-4-1624: Comp. Pieter Adriaensz. Hoijer wonende binnen de stad ’s
Gravenzande, item Jonge en Oude Adriaen Pietersz. Hoijerszonen beide mede aldaar die, te
weten de eerste comparant voor de ene helft en de andere twee laatste comparanten voor
twee delen in de andere helft, bekende te samen verkocht te hebben aan Gielis Pietersz.
Hoijer timmerman wonende binnen de stad van Den Briel haar respectievelijke zoon en
broeder, een zeker huisken en erfgen daar in hem koper een derde part van de wederhelft
met zijn broeders is competerende, te samen als erfgenamen van haar moeder, staande en
gelegen bij de stadskorenmolen aan de Achterweg.
[6122]
f. 31vd.d. 10-7-1624: Comp. Lambrecht Heijnricxsz. bode van de stad ’s Gravenzande in
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kwaliteit als voogd en zoon van Maertge Jacobsdr. zijn moeder weduwe van Aem
Heijnricxsz. cramer in zijn leven gewoond hebbende binnen de voorsz. stad en als
lijftochteresse van haar zaliger mans nagelaten goederen, breder volgens het testment
daarvan zijnde dd. 3-3-1617 verleden voor notaris Claes Claesz. van Zwieten binnen ‘s
Gravenzande, en bekende uit naam van zijn moeder getransporteerd te hebben aan de
heiligegeestarmen of de tafel vandien de resterende custingen van 150 gld. de voorn. zijn
comparants moeder in voorsz. kwaliteit competerende uit zekere custingbrief gepasseerd
voor schepenen van Honselersdijk en aldaar bezegeld zijnde d.d. 12-5-1607 sprekende tot
last van Jasper Jansz. van der Geest en zijn borgen in dezelve brief genoemd en speciaal
verzekerd op zeker huising, barg, geboomte en op 7 hond erfhuur daar het huis, barg,
geboomte op staat bij de voorsz. Jasper Jansz. gekocht van Heijnrick Jansz. Vaerts Kindt,
de voorn. weduwe en desselfs comparants moeders overleden mans vader was.
[6123]
f. 32v d.d. 26-9-1624: Comp. Lambrecht Heijnricxsz. bode alhier in kwaliteit als oom en
voogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Jan Gielisz. in de Poort zijn broeder was
en in zijn leven gewoond hebbende binnen de stad ’s Gravenzande, en zulks aanvaard
hebbende desselfs boedel, en bekende verkocht te hebben aan Huijcj Cornelisz. jonggezel
mede van ’s Gravenzande een tuin of erf met het geboomte daar op staande, gelegen op het
noordeinde binnen de vrijheid van de voorsz. stad omtrent de Moncike laan, eensdeels
gekomen van Arent Thobiasz. en Crijn Dircxsz.? weduwe.
[6124]
f. 33v d.d. 6-10-1624: Comp. Adriaen Adriaensz. Spierincxshouck tegenwoordig wonende
binnen de stad ’s Gravenzande en bekende te transporteren aan Lodewijck Gijsbrechtsz.
van Boschuijssen zoon van Gijsbrecht Lijutisz.? van Boschuijssen wonende in ‘s
Gravenhage, eerst zekere custingbrief van 50 gld. ’s jaars sprekende tot last van Jan
Pietersz. clapperman mede in Den Haag als possesseur van de hypotheek daarop de
custingbrief is sprekende.
[6125]
f. 34v d.d. 8-6-1625: Comp. Dirickge Jansdr. weduwe Jan Willemsz. Keij wonende binnen ’s
Gravenzande met Dirick Aertsz. Passer haar gekoren voogd in deze en bekende verkocht te
hebben aan Frans Jansz. [penningbrief: gorter] mede tot ’s Gravenzande desselfs weduwe
grote huis en erf strekkende van de Voorstraat af tot de Achterweg toe, staande en gelegen
op het noordeinde van de stad ’s Gravenzande.
f. 35: Bijbehorende penningbrief.
[6126]
f. 35a d.d. 8-6-1625: Comp. Jan Jansz. Coppel wonende aan de Maasdijk in Zandambacht
en bekende verkocht te hebben aan Brechgen Huijbrechtsdr. weduwe Claes Jacobsz. de
Jonge wonende tegenwoordig binnen de stad ’s Gravenzande een huis en erve staande en
gelegen aan de Langestraat op het zuideinde binnen deze stad, bij hem comparant ten
andere tijde gekocht van de armenmeesters van de voorsz. stad en ambacht volgens de
jongste brief d.d. 19-7-1620.
[6127]
f. 36 d.d. 14-6-1625: Comp. eerst de officier Crispijn van Mierop vanwege de Grafelijkheid
over de geconfisqeerde en verbeurde goederen op de voorsz. Grafelijkheid ter zake van
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zekere missieve vervallen, Jan Siersz. smidt, Cornelis Aertsz., Wigger Jacobsz. en Jacob
Cornelisz. als heiligegeestmeesters van ’s Gravenzande en Zandambacht en in die kwaliteit
geinstitueerde erfgenamen van vaderszijde, Claes Pietersz. Stael in Den Haag, Jan Jacobsz.
gelijks uit de naam van haar huisvrouwen, Pieter Cornelisz. decker voor hem zelf, te samen
vervangende haar mede-erfgenamen van moederszijde van zaliger Jan Willemsz. Popel in
zijn leven gewoond hebbende binnen de stad ’s Gravenzande, Simon Louwerisz. aan
Honselersdijk en Cornelis Andriesz. hoedemaecker in ’s Gravenhage te samen vervangende
haar mede-erfgenamen van wijlen Maertge Gijssen in haar leven huisvrouw was van voorn.
Jan Willemsz. Popel, mitsgaders Cornelis Thonisz. voegelaer wonende tot Naaldwijk voor
hem zelf voor de helft van zijn boedel mede te mogen erven in alle alzulke portie als hem zal
competeren, en bekenden verkocht te hebben aan Joris Adriaensz. Ruijter een zeker huis en
erve staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande.
[6128]
f. 37 d.d. 4-7-1625: Comp. Dirickgen Jansdr. weduwe Jan Willemsz. Keij wonende binnen de
stad ’s Gravenzande met Heijnrick Jansz. Coppert alhier haar voogdshand in deze en
bekende verkocht te hebben aan Jasper Jansz. van Alenburch poorter van de voorsz. stad
de custingpenningen uit zekere koopbrief sprekende tot last van Frans Jansz. gorter over de
koop van een zeker huis en erf bij hem gekocht van de voorn. comparante, staande en
gelegen op het noordeinde binnen de voorsz. stad, bedragende ter som toe van 350 gld.
[6129]
f. 38v d.d. 2-8-1625: Comp. eerst Crispijn van Mierop schout en baljuw van ’s Gravenzande
en Zandambacht vanwege de Grafelijkheid van Holland over de verbeurde goederen op de
Grafelijkheid van Holland ter zake van zekere missieve gevallen, Claes Pietersz. Stael in
Den Haag, Jan Jacobsz. ’s Gravenzande te samen vervangende haar mede-erfgenamen
van moederszijde van zaliger Jan Willemsz. Popel in zijn leven gewoond hebbende binnen
de stad ’s Gravenzande, Cornelis Andriesz. hoedemaecker mede in Den Haag, Simon
Louwerisz. op de Dijk, Jacob Thonisz tot Wassenaar te samen mede vervangende haar
mede-erfgenamen van wijlen Maertge Gijssendr. in haar leven huisvrouw was van de voorn.
Jan Willemsz. Popel, mitsgaders Cornelis Thonisz. voegelaer wonende tot Naaldwijk voor
hem zelf voor zoveel hem in deze vanwege zaliger Maertge Gijssen mag competeren, en
bekenden verkocht te hebben aan de tafel van de Heiligegeestarmen tot ’s Gravenzande en
Zandambacht een jaarlijkse custingbrief sprekende tot last van Maerten Reijnen van Eikenof Loosduinen en verzekerd op de woning en eigen landen daarna bij koop verkregen en
getransporteerd aan wijlen jonkvrouw Alijdt van Hodenpijl weduwe van [niet ingevuld] in Den
Haag. Alles volgens de custingbrief daarvan zijnde en voor schepenen van Zandambacht
gepasseerd inhoudende de som van 4000 gld. tot behoef van de voorn. Jan Willemsz. Popel
d.d. 4-10-1617.
[6130]
f. 39 d.d. 3-8-1625: Comp. Pieter Woutersz. duijnmeijer wonende tot Monster en bekende
van ene Thijman Pietersz. mede duijnmeijer Ter Heijde overgenomen te hebben de …sterd..
ij? of het veldje aldaar gelegen toekomende de Grafelijkheid van Holland voor de som van
485 gld. ’s jaars. Compareerde mede Wigger Jacobsz. wonende in het noorland van
Zandambacht en stelt zich borg.
[6131]
f. 40 d.d. 3-8-1625: Comp. Jonge Cors Jacobsz. cleermaecker tegenwoordig wonende in
Zandambacht en bekende overgedragen te hebben aan Annitge Cornelisdr. weduwe Jan
Centen moelenaer wonende binnen de stad ’s Gravenzande een gerecht vierde part van 600
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gld. hem competerende uit zekere custingbrief bij Pieter Gijsbrechtsz. voegelaer wonende
aan de Maasdaijk onder meer andere gerede penningen op de brief getekend of nog
getekend te worden voor schepenen van Zandambacht tot behoef van Jacob Corssen in zijn
leven aan de Maasdijk gepasseerd inhoudende 1400 gld. en welke 150 gld. hem comparant
mede aangekomen zijn door het overlijden van de voorn. Jacob Corssen zijn zaliger vader
was, sprekende als voorsz. tot last van Pieter Gijsbrechtsz. voegelaer zijn zwager, koper van
zijn zaliger vaders woning en speciaal zijnde verzekerd op de woning als huis, schuur,
bargen en geboomte mitsgaders op 2 morgen eigen patrimoniaal land en voorts generiek op
al desselfs andere goederen
[6132]
f. 41 d.d. 3-8-1625: Comp. Jonge Cors Jacobsz. [penningbrief: cleermaecker] wonende
tegenwoordig aan de Maasdijk in Zandambacht en bekende opgedragen te hebben aan
Harman van Middelcoop wonende in ’s Gravenhage zekere zijn huis en erf staande en
gelegen binnen de stad ’s Gravenzande op het zuideinde in het Grote Slop achter aan het erf
van dezelve Middelcoop.
[6133]
f. 41v: Bijbehorende penningbrief.
[6134]
f. 42v d.d. 19-10-1625: Aangaande de opdrachtbrief mitsgaders penningbrief van de koop
van de woning en landen met de gevolgen vandien bij Louweris adriaensz. van Monster
gekocht van Heijnrick Jansz. Coppert ’s Gravenzande, daarvan huis, schuur, bargen en
geboomte met de helft of daaromtrent van de geest aan de Achterweg gelegen en staande in
de vrijheid van de stad ’s Gravenzande en de verdere landen gelegen zijn in Zandambacht,
zulks dat de voorsz. respectievelijke brieven gepasseerd zijn zowel voor het gerecht van ’s
Gravenzande en Zandambacht […].
[6134]
f. 43 d.d. 30-12-1625: Comp. Jacob Doesen Lucq onze burgemeester als getrouwd
hebbende Aeltgen Willemsdr. van der Burch en Crijntge Willemsdr. van der Burch weduwe
Willem Andriesz. Boegaert allen tot ’s Gravenzande en bekenden te samen, uit kracht van
zeker testament gemaakt bij wijlen Arentgen Heijmansdr. weduwe was van Willem Claesz.
van der Burch [aanhef: i nhaar leven gewoond hebbende in de armenkamer Ter Heijde]
derzelve respectievelijke vader en moeder was voor schout en schepenen van Naaldwijk d.d.
27-6-1617, schuldig te wezen aan de armenkamer Ter Heijde een eeuwige onlosbare rente
van 3 gld. ’s jaars.
[6135]
f. 43v d.d. 2-3-1626: Comp. Cornelis Jacobsz. van der Houff als man en voogd van Hillitgen
Gijssen voormaals weduwe van Gerridt Pietersz. metselaer wonende tot ’s Gravenzande en
bekende getransporteerd te hebben aan Gijsbrecht Cornelisz. cramer wonende tot Monster
zijn schoonvader zijn huis en erve staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande
omtrent de vaart aan de Ommeloop (belender o.a. Lijduwij Cornelisdr. voormaals weduwe
van Adriaen Claesz. Bruijn) tot bevrijding van zekere borgtocht daarvoor zijn compararants
schoonvaer in het kopen van de voorsz. huising en erve bij zijn comparants voorsz. voorzaat
op 22-11-1616 van de voogden van wijlen Loentgen Pietersdr. laatst weduwe was van
Philips Jaspersz. Hoogewerff gekocht […].
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[6136]
f. 45 d.d. 9-3-1626: Comp. Floris Jansz. onze inwoner en bekende verkocht te hebben aan
Willem Woutersz. arbeijtsman een klein oud huisken met een erfgen staande en gelegen in
’s Gravenhoek binnen de stad ’s Gravenzande aan het marktveld daar hij comparant te
wonen placht.
[6137]
f. 45v: Bijbehorende penningbrief.
f. 46 d.d. 29-3-1626: Comp. Adriaen Crijnsz. arbeijdtsman wonende binnen de stad ’s
Gravenzande en bekende in het kopen van zeker huis en erf onder meer andere
custingpenningen voor dezelve koop in gereed geld volgens zekere custingbrief hierna mede
gepasseerd aan Loedewijck Lijvensz. van Boschuijssen vleijshouwer in Den Haag beloofd te
hebben op mei 1625 de som van 100 car. gld., en omdat hem niet gelegen geweest is
dezelve toen te betalen en Jasper Jansz. van Alenburch ’s Gravenzande zo veel penningen
van Adriaen Adriaensz. Spierincxshouck (van de welke de voorn. Boschuijssen daartoe van
de koop van de voorsz. huising en erve had beroerende) competerende waren […].
Compareerde mede Jacob Huijgensz. onze inwoner en schoonvader van de eerste
comparant en stelt zich borg.
[6139]
f. 47v d.d. 20-10-1626: Comp. Loedewijck Gijsbrechtsz. van Boschuijssen vleijshouwer
wonende in ’s Gravenhage en bekende in kwaliteit als actie verkregen hebbende van
Adriaen Adriaensz. Spirincxshouck eertijds tot ’s Gravenzande verkocht te hebben aan
Adriaen Crijnsz. arbeijtsman mede wonende binnen de stad ’s Gravenzande zeker huis en
erve staande en gelegen binnen deze stad op het noordeinde aan de Cortestraat laatst
gepossideerd bij de voorsz. Spirincxshouck.
f. 47a: Bijbehorende penningbrief.
[6140]
f. 48 d.d. 20-4-1626: Comp. Willem Arentsz. scipper onze inwonende poorter en en bekende
op 4-11-1625 zekere uitkoop gedaan te hebben jegens de omen en bestorven bloedvoogden
van de twee onmondige weeskinderen van wijlen Neeltge Cornelisdr. zijn comparants
eerdere huisvrouw, en welke twee weeskinderen hij comparant bij dezelve zijn overleden
huisvrouw geproceerd heeft, en dit alles van dezelve kinderen moederlijke erfenis, luidende
aldus:
Op de navolgende condities zijn in vriendschap veraccordeerd Willem Arentsz. scippert tot ’s
Gravenzande weduwnaar van Neeltge Cornelisdr. ter eenre, Jan Adriaensz. van der Maerel
als getrouwd hebbende Annitge Cornelisdr. wonende binnen de stad ’s Gravenzande en
Philips Jansz. als man en voogd van Grietgen Cornelisdr. wonende tot Eikenduinen te
samen in die kwalitiet omen en bestorven bloedvoogden van de twee nagelaten
weeskinderen die de voorsz. Willem Arentsz. in de echt gewonnen heeft bij de voorsz.
Neeltge Cornelisdr. met name Cornelis Willemsz. oud 11 jaar en Arent Willemsz. nu op
Allerheiligen voorleden 1628 4 jaar, en dat van derzelve nagelaten weeskinderen moederlijke
erfenis, als volgt […]. Gedaan ten huize van de voorn. Willem Arentsz. door tussenspreken
van Jan Anthonisz. smidt, Jcob Doesen Lucq, Joris Willemsz. Oudendijck, Cornelis Aertsz.
van der Arent, Claes Claesz. van Zwieten alle tot ’s Gravenzande, op 4-11-1625.
Welke voorstaande uitkoop hij comparant belooft te voldoen, daaronder speciaal
verbindende zijn huis en erf staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan het
marktveld.
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[6142]
f. 49v d.d. 3-6-1626: Comp. Cornelis Jorisz. de Bie tegenwoordig binnen de stad Vlaardingen
en bekende verkocht te hebben aan Willem Jorisz. Buijs poorter van de stad ’s Gravenzande
een huis, erf, schuur, bargen en boomgaard met zijn terzijde uit- en ingang, staande en
gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Langestraat omtrent het kerkhof genaamd
de Keijser.
f. 50: Bijbehorende penningbrief.
[6143]
f. 51 d.d. 5-6-1626: Comp. Maertgen Heijnricxsdr. weduwe laatst van Cornelis Fransz.
Stappert wonende binnen ’s Gravenzande en bekende als erfgenaam van Loentgen
Heijnricxsdr. haar zaliger zuster verkocht te hebben met Jacob Cornelisz. Boudesteijn haar
voogdshand in deze aan Samuel Corssen onze inwoner een huis en erf staande en gelegen
volgens de twee oude brieven.
[6144]
f. 52: Bijbehorende penningbrief.
[6145]
f. 52v d.d. 18-8-1626: Comp. jonkheer Adriaen Duijck alsnu wonende tot Oostvoorne en
bekende verkocht te hebben aan sr. Walterus van der Beecq en Harman van Middelcoop
beide wonende in ’s Gravenhage de nombre van 9 morgen land in twee partijen bij elkaar
gelegen binnen de vrijheid van de stad ’s Gravenzande.
[6146]
f. 54 d.d. [dag en maand niet ingevuld] 1626: Comp. Gielis Joestensz. wever inwoner van de
stad ’s Gravenzande en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben aan de diakonie van
de kerk tot ’s Gravenzande een losrente van 5 gld. ’s jaars.
[6147]
f. 55 d.d. 30-3-1627: Comp. Commertgen Pietersdr. eertijds waardinne in de Bosboom en
weduwe laatst van Aerijaen Aerijaensz. van der Maerel met Jan Anthonisz. smidt haar
gekoren voogd in deze en bekende dat zij op 9-2-1627 geassisteerd geweest zijnde met
Willem Arentsz. schipper haar zwager en Harman Jansz. Crijsman stierman ter Heijde haar
neef, gekoren voogden en raden, in het openbaar binnen ’s Gravenzande had doen opveilen
haar huis, schuur, erf met in- en uitgang tot aan de Achterweg toe genaamd de Bosboom,
staande en gelegen binnen deze stad, aan Govert Pietersz. Knoll impostmeester binnen de
stad Delft, en transporteert dit bij deze. O.a. belast met 300 gld. toekomende het weeskind
van Cornelis Thonisz. aan de Maasdijk in de echt geprocreerd bij Jorisgen Bastiaensdr. nu
huisvrouw van Willem Claesz. van Buijten wielmaker tot Naaldwijk.
[6148]
f. 56 d.d. 24-3-1627: Comp. Maertge Bramendr. weduwe Rudt Cornelisz. arbeijtsman in zijn
leven laatst op Maassluis met Jacob Cornelisz. aan de Gaegh in Maasland haar oom [het
woord ‘oom’ lijkt doorgehaald] en gekoren voogd in deze voor de ene helft en Floris Pietersz.
Blom wonende binnen de stad Schiedam als voogd van de nagelaten weeskinderen van
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wijlen Rudt Cornelisz. voorn. en die hij in de echt geprocreerd heeft bij zaliger Trijntgen
Pietersdr. zijn eerste huisvrouw en zuster van de voorsz. voogd was mede comparant in
deze voor de andere helft, zijn de geassisteerd met Arent Cornelisz. Meijster schout op
Maassluis als oppervogd van alle weeskinderen aldaar, en bekenden verkocht te hebben
aan Jan Adriaensz. van der Maerel en Jan Pietersz. Schellevisch beide poorters in de stad ’s
Gravenzande een oud vervallen huisken met een erf daaraan behorende staande en
gelegen in het noordeinde van deze stad, eertijds ten dele gekomen van de
heiligegeestarmen als op dezelve vervallen geweest zijnde en de rest bij verkoping van
Cornelis Cornelisz. Swerteman. Alles overgedragen geweest zijnde op Dirick Jacobsz. Joer
daarvan de voorn. Rudt als nazaat van dezelve desselfs weduwe voor zijn tweede huisvrouw
mede had getrouwd.
[6149]
f. 57 d.d. 3-5-1627: Dirick Heijnricxsz. bouman als getrouwd hebbende Claesge Crijnendr.
weduwe was van Cornelis Jacobsz. arbeijtsman inwoner van de stad ’s Gravenzande en
bekende verkocht te hebben aan Maerten Jansz. mede inwoner alhier zeker huis en erve
staande en gelegen op het Grote Slop binnen deze stad op het zuideinde.
[6150]
f. 57v: Bijbehorende penningbrief.
[6151]
< opm. Folio 59 is er niet>
f. 59v d.d. 15-5-1627: Comp. Maertge Bramen weduwe van Rudt Cornelisz. arbeijtsman
laatst op Maassluis met Jacob Cornelisz. aan de Gaegh haar oom en gekoren voogd in deze
voor de ene helft, Arent Cornelisz. Meijster schout op Maassluis mits het overlijden van
zaliger Floris Pietersz. Blom in zijn leven tot Schiedam die oom en bloedvoogd was geweest
van de nagelaten weeskinderen van wijlen Rudt Cornelisz. voorn. in de echt geprocreerd bij
Trijntge Pietersdr. desselfs eerste huisvrouw, succederende in desselfs Bloms plaats en in
kwaliteit als oppervoogd voor de andere helft uit naam van de voorsz. weeskinderen, en
bekenden te samen verkocht te hebben aan Jan Gerridtsz. van Rijn onze inwoner een tuin of
klein boomgaartje gelegen alhier op het noordeinde dezer stad.
f. 60: Bijbehorende penningbrief.
[6152]
f. 61 d.d. 16-5-1627: Comp. Elisabeth Jansdr. [penningbrief: Elisabeth Jans Coppertsdr.
inwonende poorteressse van ‘s Gravenzande] weduwe Dirick Heijnricxsz. timmerman alhier
tot ’s Gravenzande met Gedeon Philipsz. haar zwager en gekoren voogd in deze en
bekende verkocht te hebben aan Dirick Heijnricxsz. bouman inwoner van de stad ’s
Gravenzande een zeker huis en erve staande en gelegen binnen de vrijheid van de stad ’s
Gravenzande bij de korenmolen of de werf.
[6153]
f. 62: Bijbehorende penningbrief.
[6154]
f. 62v d.d. 27-10-1627: Comp. Jacob Huijgensz. wonende binnen de stad ’s Gravenzande en
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verklaarde hoe dat hij al in het jaar 1607 verkocht had aan wijlen Cornelis Harmansz.
cleermaecker mede gewoond hebbende binnen de stad ’s Gravenzande, en dat daarvan nog
geen opdrachtbrief was gepasseerd, een zeker huis en erf staande op het noordeinde
binnen deze stad. Transporteert dit alsnog aan Maertge Vrancken weduwe van de voorn.
Cornelis Harmansz. cleermaecker.
[6155]
f. 63v d.d. 27-10-1627: Comp. Maertge Vrancken weduwe Cornelis Harmansz. cleermaecker
wonende op het noordeinde van de stad ’s Gravenzande met Vranck Jansz. moelenaer haar
vader en gekoren voogd in deze, en bekende getransporteerd te hebben aan Abraham
Jacobsz. van der Houff een huis en erf staande en gelegen op het noordeinde binnen deze
stad.
[6156]
f. 64v d.d. 19-12-1627: Comp. Cornelis Pietersz. Dijcxshoorn in De Lier in kwaliteit als nu
getrouwd hebbende Lijdewij Claesdr., dezelve met Cornelis Adriaensz. van der Burch en
Lambrecht Heijnricxsz. bode te samen als geeligeerde en geordonneerde voogden bij de
heren schout, burgemeesters en gerecht van de stad ’s Gravenzande over de drie
onmondige nagelaten weeskinderen van zaliger Claes Willemsz. van der Burch in de echt
geprocreerd bij Maertge Pieter Oversloetsdr. nu huisvrouw van Jacob Maertensz. de voorn.
kinderen schoonvader en tegenwoordige man van voorn. Maertge Pietersdr. haar moeder,
de welke te samen bekende uit kracht van zekere uitkoopcedulle d.d. 3-5-1635 opgedragen
aan Jacob Doesen Lucq als getrouwd hebbende Aeltge Willemsdr. en Crijntge Willemsdr.
weduwe Willem Andriesz. Boegaert haar oom en meuijen respectievelijk, alle alzulke derde
part in de woning als huis, schuur, bargen, geboomte, erf en grond daar dezelve woning op
staat, item in de huising, erf en grond genaamd het huis van Lijduwij Claes Piers, mitsgaders
in al de eigen allodiale en geestelijke landen en verdere goederen met de toegift van het
vruchtgebruik van de bruiklanden aan de voorsz. woning mede behorende daar in de voorn.
Cornelis Pietersz. Dijcxhoorn als nazaat van Pouwel Centen in kwaliteit voorsz. en de
voorsz. weeskinderen te samen met de voorsz. haar oom en meuije elks mede voor een
gelijk derde part bestorven waren door overlijden van wijlen Arentgen Heijmansdr. weduwe
was van Willem Claesz. van der Burch en derzelve moeder en grootmoeder was
respectievelijk.
[6157]
f. 65v d.d. 19-12-1627: Comp. Jacob Doesen Lucq als man en voogd van Aeltgen
Willemsdr., Crijngen Willemsdr. weduwe Willem Andriesz. Bogaert te samen wonende
binnen de stad ’s Gravenzande en de voorn. weduwe geassisteerd zijnde alsnu met Cornelis
Willemsz. Bogaert haar zoon en gekoren voogd in deze, en bekenden te samen op 3-5-1623
verdragen en veraccordeerd te zijn met Pouwels Centen als getrouwd gehad hebbende
Lijduwij Claesdr. voor hem zelf wonende in het Honderdland en als nu met het overlijden van
Pouwels Centen getrouwd is met Cornelis Pieters Dircxszoon [vgl. f. 64v: Dijckshoorn!] in De
Lier de uitkoop in deze approberende, mitsgaders met Cornelis Adriaensz. van der Burch en
Lambrecht Heijndricxsz. bode tot ’s Gravenzande als geeligeerde voogden bij het gerecht
van ’s Gravenzande over de drie onmondige weeskinderen van wijlen Claes Willemsz. van
der Burch in echte geprocreerd bij Maertgen Pieters Overslootsdr. nu huisvrouw van Jacob
Maertsz. wonende in de Made in Monsterambacht, ook ten overstaan van dezelve haar
schoonvader, de officier Crispijn van Mijerop met twee schepenen van Zandambacht en
meer andere haar respectievelijke vrienden en bloedverwanten ten weder zijden, beroerende
de uitkoop van de woning, landen en onroerende goederen daarin de voorsz. Pouwels
Centen in kwaliteit voorsz. met de voorsz. weeskinderen, zijn voorsz. huisvrouwen broeders
en zusters te samen voor een derde part, door het overlijden van Arentgen Heijmansdr.
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weduwe van Willem Claesz. van der Burch in haar leven tot ’s Gravenzande, haarlieden
respectievelijke grootmoeder en grootvader was, bestorven waren, beneffens de voorsz.
Jacob Doesen Lucq in kwaliteit voorsz. en Crijntgen Willemsdr. weduwe haar oom en meuije
respectievelijk comparanten in deze elk mede voor een gelijk derde part alles conform de
inhoud van de getekende voorwaarden van uitkoop hierna geinsereerd luidende aldus:
Op de navolgende voorwaarden zijn in vriendschap veraccordeerd Jacob Doesen Lucq als
getrouwd hebbende Aletgen Willemsdr. en Crijntgen Willemsdr. weduwe Wijlem(!) Andriesz.
Bogaert zijnde geassisteerd met Jan Jansz. van der Beeck haar gekoren voogd in deze,
Andries Claesz. Bogaert in De Lier haar schoonvader, Beijer Andriesz. en met meer andere
haar respectievelijke kinderen, vrienden en bloedverwanten ter eenre, met Pouwels Centen
in het Honderdland als man en voogd van Lijduwij Claesdr., Cornelis Adrijaensz. van der
Burch en Lambrecht Heijndricxsz. beide tot ’s Gravenzande te samen als geeligeerde
voogden bij het gerecht van de stad ’s Gravenzande over de drie onmondige weeskinderen
van wijlen Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij Maertge Pieter
Overslootsdr. zijn mede geassisteerd met Jacob Maertensz. wonende in de Made binnen het
ambacht van Monster wezende derzelve kinderen schoonvader die alsnu getrouwd heeft
haarluider moeder op deze mede present, met Lenaert Cornelisz. in de Poeldijk haar zwager
en schoonbroeder mitsgaders de voorsz. kinderen oom, ook ten overstaan van de e. officier
Crispijn van Mijerop, Crijn Willemsz. duijnmeijer, Cornelis Aemsz. schepenen in
Zandambacht ter andere zijde, beroerende de uitkoop bij de voorn. Jacob Doesen Lucq en
Crijntge Willemsdr. weduwe voorsz. respectievelijk gedaan van de onroerende goederen als
de woning, huis, schuur, bargen en geboomte, eigen allodiale en andere aangekochte
geestelijke landen met de toegift van de actie en aanzeggen van de bruiklanden mitsgaders
het huis, erf, boomgaard daar bezijden aan, staande en gelegen zuid af van dezelve woning
en genaamd het huis van Lijduwij Claes Pierendr., en daarin de voorn. Pouwels Centen in
kwaliteit voorsz. met de andere drie onmondige weeskinderen, wezende desselfs
huisvrouwen broeder en zusters, door overlijden van Arentgen Heijmansdr. die weduwe was
van zaliger Wijllem Claesz. van der Burch haarluider respectievelijke grootmoeder voor een
gerecht derde part in bestorven waren in al desselfs nagelaten onroerende goederen, met de
voorn. Jacob Doesen mede in kwaliteit voorsz. en Crijntge Willemsdr. haar oom en meuije
respectievelijk, te weten dat […]. Aldus gedaan en geaccordeerd op de woning en in het
sterfhuis voorsz. binnen ‘s Gravenzande door tussenspreken van Jan Anthonisz. smit, Cors
Florisz. Bruijsser aan de zijde van de voorn. Jacob Doesen en Crijntge Willemsdr. weduwe,
Doe Vrancken van der Houffve secretaris tot Wateringen, Crijn Willemsz. duijnmeijer en
Cornelis Aemsz. aan de zijde van Pouwels Centen, de weeskinderen of de voogden vandien,
ondertekend op 3-5-1623.
Alle comparanten approberen deze uitkoop en stellen waarborg.
[6160]
f. 69 d.d. 5-1-1628: Comp. Jacob Doesen Lucq onze mede broeder in rechte en bekende
verstaan te hebben als dat Trijntgen Cornelisdr. de tweede huisvrouw van wijlen Doe
Adrijaensz. Lucq zijn comparants vader was, de helft van de huising en erve bij hemluiden te
samen in haar leven gepossideerd en nu verkocht aan Joris Cornelisz. van Vliet, staande en
gelegen binnen het dorp van Naaldwijk, zoude subject gemaakt hebben de restitutie of
fideicommis tot behoef van haar descendenten in zeker testament of akte notarieel breder
geroerd, en bij de voorn. Joris Cornelisz. van Vliedt gepretendeerd en dat daarvoor Jacob
Engelsz. wonende tot Naaldwijk als getrouwd gehad hebbende de derde huisvrouw en
nagelaten weduwe van de voorsz. comparants vader gewoond hebbende mede aldaar, hem
in het geheel als verkoper van dezelve huising en erve verbonden en verobligeerd heeft om
de voorn. Joris Cornelisz. als koper vandien over de ‘pretense subiectheijt’ van de helft van
dezelve huising en erve indien er zwarigheid kwam te vrijden. Zo heeft de voorn. comparant
Jacob Doesen Lucq insgelijks als mede-erfgenaam van zijn voorsz. vader beloofd de voorn.
Jacob Engelsz., voor zo veel zijn portie in de erfenis van de helft van dezelve huising en erve
zoude mogen gedragen voor een vierde part vandien, te bevijden en indemneren.
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[6161]
f. 70’ d.d. 14-4-1636(!): Alzo Joris Claesz. Verlaen van Jacob Doensz. Lucq gekocht heeft
een woning met omtrent 26 of 27 morgen land gelegen tot ’s Gravenzande, waarvan de ene
helft de voorn. Jacob Doensz. en de andere helft Trijntge Willemsdr. was toekomende, en ik
op de helft van de voorsz. Jacob Doensz., mitsgaders nog andere partijen de voorn. Jacob
Doensz. nog toekomende, sprekkende heb een rente van 2000 gld. hoofdsom en de voorsz.
rente de voorn. Joris Claesz. Verlaen tot zijn last genomen heeft. Zo verklaar ik met deze
van mijn recht van hypotheek te ontslaan de landen die de voorn. Jacob Doensz.
tegenwoordig in eigendom is bezitende, behoudende mijn recht van hypotheek op de woning
en landen bij Joris Claesz. Verlaen van Jacob Doensz. gekocht. [handtekening: J. Stoop]
[6162]
f. 70 d.d. 19-1-1628: Comp. [ook voor schepenen Zandambacht] Jacob Doesen Lucq onze
mede burger en bekende verkocht en schuldig te wezen monsr. Johan Stoop rentmeester
wonende in ’s Gravenhage de som van 250 ponden ’s jaars eeuwige en erfelijke losbare
rente.
f. 72 d.d. 19-1-1628: Comp. [ook voor schepenen Zandambacht] Jacob Doesen Lucq onze
mede burger en bekende verkocht en schuldig te wezen jonkheer Floris Bam wonende in ’s
Gravenhage de som van 75 ponden ’s jaars eeuwige en erfelijke losbare rente.
[6165]
f. 72v d.d. 20-1-1628: Comp. de e. Crispijn van Mierop onze tegenwoordige officier en
bekende uit kracht van zekere confiscatie vanwege en uit naam van de Hoge Overheid en
Grafelijkheid van Holland openbaar verkocht te hebben op het stadhuis van ’s Gravenzande
aan Gielis Louwerisz. timmerman tot Overschie en alsnu mits de dadelijke overgift
getransporteerd te hebben aan Arnoldus Swalmius dienaar des Goddelijken Woords in ’s
Gravenzande, zeker huis, erf, schuur, barg eertijds bewoond bij Grietge Joestendr. in haar
leven vroedvrouw binnen deze stad en laatst toebehoord hebbende Jacob Jacobsz. van der
Brame deliquent en fugitive persoon volgens de akte van confiscatie d.d. 30-9-1627, staande
en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan het marktveld over het stadhuis aldaar op de
noordhoek van de Cortestraat naar het zuiden toe, genaamd de Swerte Leuw. Verwijst naar
akoord tussen voorsz. Grietge Joesten in haar leven met Dirick Aertsz. Passer en anderen
gemaakt.
f. 73: Bijbehorende penningbrief.
[6166]
f. 74 d.d. 4-2-1628: Comp. Cornelis Adriaensz. van der Burch en Cornelis Willemsz.
Boegaert beide inwonende poorters van de stad ’s Gravenzande en bekende zich borg
gesteld te hebben voor Pieter Joachimsz. duijnmeijer wonende op Staalduinen in
Zandambacht als pachte van het laatste deel van de kapittelsduinen gelegen bij of omtrent
Staalduinen.
[6167]
f. 75 d.d. 4-2-1628: Comp. Cornelis Willemsz. Boegaert en Cornelis Adriaensz. opt Slop
beide inwonende poorters van de stad ’s Gravenzande en bekenden zich borg gesteld te
hebben voor Jacob Cornelisz. duijnmeijer wonende in het noorland van Zandambacht als
pachter van het tweede deel van de kapittelsduinen gelegen in Zandambacht omtrent het
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gors genaamd de Banckweijde.
[6168
f. 76 d.d. 4-2-1628: Comp. Pieter Gijsbrechtsz. voegelaer wonende in Zandambacht, Willem
Jorisz. Buijs en Lambrecht Heijndricsz. beide poorters van de stad ’s Gravenzande en
hebben zich borg gesteld voor Pouwels Thonisz. duijnmeijer wonende op de Caep woning
binnen Zandambacht als pachter van het derde deel van de kapittelsduinen mede gelegen in
Zandambacht omtrent de voorsz. Caep woning.
[6169]
f. 77 d.d. 17-2-1628: Comp. mr. Mathijs Loedewijcxsz. chirurgijn wonende op de
Leidschendam en bekende verkocht te hebben aan de e. Pieter van Mierop kapitein zowel te
water als te land in dienst van de hoogmogende heren Staten van Holland, een zeker huis
en erve staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande naar het zuideinde toe aan de
Langestraat, daar hij comparant laatst in te wonen placht.
[6170]
f. 78 d.d. 30-3-1628: Comp. Maertgen Adriaensdr. huisvrouw van mr. Matheus Revel
chirurgijn eertijds tot ‘s Gravenzande en bekende tot behoef van Harman Aertsz.
wielmaecker mede aldaar overgedragen te hebben tot bevrijding van verscheidene
borgtochten van boelhuisrechten, daarvoor dezelve Harman Aertsz. huisvrouw haar
verbonden en verobligeerd heeft, mitsgaders nog andere schulden als mede van koop van
vlees en anders, monterende te samen toe van 66 gld. 6 st., alle nabeschreven roerende
goederen, te weten […].
[6171]
f. 78v d.d. 9-4-1628: Comp. Jacob Doesen Lucq poorter van de stad ’s Gravenzande en
Wigger Jacobsz. buurman van Zandambacht en bekenden zich borg gesteld te hebben voor
Piete Woutersz. duijnmeijer wonende tot Monster als pachter van de Grafelijke duinen
gelegen tot Monster en dat voor de som van 545 gld. jaarlijks voor de pacht van de voorsz.
Monster duinen.
f. 79 d.d. 17-5-1628: Comp. Lambrecht Heijnricxsz. eertijds bode van ‘s Gravenzande en
Zandambacht voor hem zelf en mede als voogd van zijn broeders kinderen Jan Gielisz. in de
Poort, te samen als erfgenamen van wijlen Maertge Jacobsdr. haar respectievelijke moeder
en grootmoeder ter eenre en Mouwering Woutersz. van Toledo als man en voogd van
Trijntgen Heijnricxsdr. de zuster van Aem Heijnricxsz. cramer wonende tot Wilsveen [ter
andere], en bekenden verkocht te hebben aan Cornelis Willemsz. Boegaert poorter van de
stad ’s Gravenzande zeker evrvallen huis, erf en tuin daar eertijds een boomgaard placht op
te staan, wezende ten dele eigen, patrimonie, geestelijk en erfhuur grond zoals breder mag
blijken uit zes distincte transportbrieven. Verwijst naar zwarigheden tussen voorn. Aem
Heijnricxsz. zijn weduwe en Maertge Jacobsdr., comparants zwager en moeder.
[6172]
f. 80 d.d. 14-7-1628: Comp. Cornelis Jacobsz. Houff als getrouwd hebbende Hillitge Gijssen
eerst weduwe van Gerridt Pietersz. metselaer wonende binnen ’s Gravenzande en
Gijssbrecht Cornelisz. cramer desselfs Houffs schoonvader wonende binnen het dorp van
Monster dewelke bekenden te samen verkocht te hebben aan de e. Franchois Meerman
tegenwoordig tot ’s Gravenzande het eigendom van zeker huis en erftuin staande en
gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Ommeloop omtrent de vaart aldaar.
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[6173]
f. 81 d.d. 24-7-1628: Comp. Adriaen Adriaensz. Hoogerboort eertijds vrachtscipper binnen de
stad ’s Gravenzande en bekende, als eertijds getrouwd gehad te hebbende de weduwe van
wijlen Simon Gerridtsz. zijn comparants eerste huisvrouw was genaamd Wijve Joppendr.,
verkocht te hebben aan Heijnrick Engelsz. onze inwoner en nu mede vrachtscipper binnen ’s
Gravenzande, zijn huis en erf daar hij comparant laatst in gewoond heeft, staande en
gelegen aan de Ommeloop op de vaart in deze stad, met enige andere zaken.
[6174]
f. 82: Bijbehorende penningbrief.
[6175]
f. 82v d.d. 25-7-1628: Comp. Lebuwijn Pietersz. welke van moederszijde erfgenaam van
zaliger Pieter Fransz. en Cornelis Huijgensz. wonende op Honselersdijk erfgenaam van
vaders zijde, uit kracht van haar procuratie op heden 25-7-1628 gepasseerd voor schepenen
alhier bij de andere gemeen erfgenamen van zaliger Pieter Fransz. Spuelman in zijn leven
gewoond hebbende binnen de stad ’s Gravenzande, en bekenden zowel voor haar zelf als
vanwege haar mede-erfgenamen verkocht te hebben aan Adriaen Adriaensz. Hogerboort het
huis en erf daar de voorn. Pieter Farnsz. in gestorven is, staande en gelegen binnen deze
stad aan de Ommeloop jegens het marktveld over.
[6176]
f. 83v d.d. [ongedateerd]: Comp. Jan Adriaensz. van der Maerel en Jan Pietersz.
Schellevisch iinwonende poorters van de stad ’s Gravenzande en bekenden verkocht te
hebben aan wijlen Dirick Arentsz. Passer mede in zijn leven binnen ’s Gravenzande een
zeker oud vervallen en onbewoonbaar huisken met een erf daar aan behorende staande en
gelegen op het noordeinde van de stad ’s Gravenzande, en eertijds gekomen en
gepossideerd bij de personen volgens de oude brieven aan deze gehecht, en dat daarna
mits desselfs Dirick Aertsz. Passers overlijden alsnog geen brieven gepasseerd waren, zo is
het dat zij voorsz. comparanten uit kracht van de voorsz. gedane koop het voorsz. oud
onbewoonbaar huisken en erf alsnu getransporteerd hebben aan Maertge Woutersdr.
weduwe van de voorn. Dirick Aertsz. Passer.
[6177]
f. 84v d.d. 25-9-1628: Comp. juffrouw Maria Bruijricx geassisteerd met jonkheer Arnold van
Steeckenbrouck haar man en voogd en verklaarde verkocht te hebben aan kapitein van
Mierop haar zwager zekere constitutiebrief houdende 62 gld. 10 st. ’s jaars bij de edele
grootmogende heren Staten van Holland en West-Friesland op 21-3-1600 jegens de penning
12 gepasseerd ten behoeve van de heer raadsheer mr. Niclaes Bruijncx haar comparantes
vader.
f. 85 d.d. 23-10-1628: Comp. Huijch Cornelisz. wonende Overmaas in Spijkenisse en
bekende verkocht te hebbenn aan Alewijn Jansz. wonende binnen de stad ’s Gravenzande
een zeker tuin of erf met geboomte gelegen op het noordeinde binnen de vrijheid van de
voorsz. stad omtrent of aan de Moniclelaan, eensdeels gekomen van Arent Thobiasz. en
Crijn Dircxsz.
[6178]
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f. 85v d.d. 4-11-1628: Comp. de e. Crijspijn van Mierop onze officier en bekende verkocht te
hebben aan de e. monsr. Franchois Meerman tegenwoordig wonende binnen de stad ’s
Gravenzande desselfs schuur alsnu bij dezelve Meerman afgebroken en die staande was
achter aan de huising en erf van dezelve Meerman.
[6179]
f. 87 d.d. 27-11-1628: Comp. [ook voor schepenen Zandambacht] Jacob Doesen Lucq
poorter van de stad ’s Gravenzande en bekende geconstitueerd en verkocht te hebben aan
juffrouw Geertruijt van Duijvenvoerde en Wassenaer wonende in ’s Gravenhage een losrente
van 50 gld.
[6181]
f. 88v d.d. 1-2-1629: Comp. Jacob Doesen Lucq wonende binnen de stad ’s Gravenzande te
kennen gevende dat hij comparant van de 10 gld. ’s jaars daar mede de 6,5 morgen land is
belast aan de andere zijde dezes gesteld tot zijn last genomen heeft om te betalen de som
van 4 gld. ’s jaars en hij comparant begerende Jacob Adriaensz. Lucq tegenwoordig
possesseur van het voorsz. land van de voorsz. 4 gld. ’s jaras met de hoofdsom en al de
verlopen renten vandien te bevrijden, indemneren, kosteloos en schadeloos te houden.
f. 89 d.d. 28-2-1629: Comp. Gerridt Adriaensz. ous schoenmaecker wonende binnen het
dorp van Naaldwijk en bekende getransporteerd te hebben aan Dirck Cornelisz. van
Waddincxsveen de resterende custingpenningen breder verhaald in zekere custingbrief
inhoudende de som van 138 gld. sprekende op Elisabeth Jans Coppertsdr. weduwe binnen
’s Gravenzande, breder blijkende bij dezelve brief d.d. 6-6-1623.
[6182]
f. 89v d.d. 5-3-1629: Comp. Lebuwij Pietersz. in De Lier als erfgenaam van moederszijde van
zaliger Pieter Fransz. Spuelman en Cornelis Huijgensz. wonende op Honselersdijk
erfgenaam van vaderszijde, en bekende uit kracht van haar procuratie op heden 25-7-1628
gepasseerd voor schepenen van de stad ’s Gravenzande bij de respectievelijke andere
erfgenamen van de voorn. Pieter Fransz. Spuelman haar neef was, verkocht te hebben aan
de kinderen van Aeltge Dirickxsdr. weduwe Dirck Jansz. in zijn leven alhier binnen ’s
Gravenzande als te weten Geertgen, Dirickge en Maertge Dirickxsdrs. die zij in de echt
geprocreerd heeft bij de voorsz. haar zaliger man, een huis zonder erf dan alleen waar
hetzelve huis op staat en getimmerd is, staande en gelegen binnen deze stad op de
westhoek van de Ommeloop aan het marktveld genaamd Thoorenburch.
[6183]
f. 90v d.d. 6-3-1629: Comp. Crijn Willemsz. duijnmeijer als mondelinge procuratie hebbende
van Jan Gerridtsz. wonende op de Schie buiten Rotterdam voor hem zelf en als bloedvoogd
van de weeskinderen van Pieter Simonsz. in de echt geprocreerd bij Jannitge Cornelisdr. tot
Vlaardingen voor de ene helft, Jan Cornelisz. cleermaecker tot ’s Gravenzande mede voor
hem zelf vervangende Grietge Cornelisdr. op ‘Sluijs’ zijn zuster, mitsgaders als voogd van
zijn zuster Arentge Cornelisdr. nagelaten weeskinderen voor de andere helft, te samen als
erfgenamen van Floris Simonsz. en Jannitge Jansdr. [in de aanhef: anders genaamd
Jannitge Cleijn Jonge] in haar leven alhier binnen ’s Gravenzande, en bekende verkocht te
hebben aan Jan Jacobsz. Goijenbier inwoner van de stad ’s Gravenzande een zekere oud
klein huisken en erfgen staande en gelegen binnen deze stad op het zuideinde aan de
Langestraat.
[6184]
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f. 91v d.d. 4-4-1629: Comp. de e. Franchois Meerman wonende binnen de stad Delft, Willem
Claesz. Voijs wonende binnen de stad ’s Gravenzande en bekenden overeen gekomen te
zijn over mangeling van omtrent 5 roeden land van haar respectievelijke boomgaarden en
dat in plaats van Meermans muur […].
[6185]
f. 92v d.d. 28-5-1629: Comp. Crijn Simonsz. wonende op de Stell woning in Zandambcht aan
de Oudendijk en bekende uit naam van zichzelf voor de ene helft en vanwege zijn stef- en
zijn tegenwoordige huisvrouw voorkinderen mede voor de andere helft verkocht te hebben
aan Jan Michielsz. anders genaamd Cort Jan zekere huising en erve staande en gelegen op
het Grote Slop naar de molen toe op de noordhoek vandien op het zuideinde aan de
Langestraat binnen de stad ’s Gravenzande.
f. 93 d.d. 9-6-1629: Comp. Cornelis Adriaensz. van der Burch en Lambrecht Heijnricxsz.
beide poorters van de stad ’s Gravenzande en bekenden uit kracht van haar gegeven
authorisatie van weesmeesters binnen Amsterdam d.d. 17-5-1628 dienende tot redding van
de nagelaten boedel van zaliger Anna Sieren weduwe in haar leven alhier tot ’s
Gravenzande, verkocht te hebben aan Jonge Cors Jacobsz.cleermaecker het oude huisken
en erfgen nagelaten bij de voorsz. Anna Sieren staande en gelegen op het noordeinde aan
de Langestraat binnen de stad ’s Gravenzande.
[6186]
f. 94 d.d. 19-6-1629: Comp. Jacob Jansz. schoenmaecker wonende binnen de stad ’s
Gravenzande en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben ten behoeve van de
weeskinderen en erfgenamen in de boedel van Jacob Engelsz. en mede-erfgenamen zijn
geweest in de boedel en goederen van wijlen Crijntge Jacobsdr. geweest zijnde de laatste
overleden dochter van zaliger Jacob Engelsz. voorsz. in zijn leven aan de Maasdijk, een
losrente van 9 gld. 7,5 st. ’s jaars. Compareerden mede de e. Crispijn van Mierop onze offier
en Cornelis Aertsz. van der Arent en stellen zich borg.
[6188]
f. 95v d.d. 26-6-1629: Comp. Jan Adriaensz. van der Maerel als weduwnaar en getrouwd
gehad hebbende Annitge Cornelisdr. die te voren weduwe was geweest van Jan Centen
molenaer eertijds alhier binnen ’s Gravenzande en bekende in dezelve kwaliteit verkocht te
hebben aan Arent Corssen metselaer wonende binnen de stad ’s Gravenzande een huis met
het erf vanouds daaraan behoord hebbende […], staande en gelegen aan de Langestraat
naar het zuideinde toe binnen deze stad.
[6189]
f. 97 d.d. 27-6-1629: Comp. Lambrecht Heijnricxsz., Jan Siersz. smidt, Pieter Joachimsz. en
Harper Daenielsz. te samen heiligegeestmeesters van ’s Gravenzande en Zandambacht en
bekenden, als actie van deze verkregende hebben van wijlen Lijsbeth Douwen die weduwe
was geweest van Jan Lenaertsz. snijder die in het gasthuis alhier gestorven is, verkocht te
hebben Pieter Jacobsz. Goijenbier arbeijtsman wonende binnen de stad ’s Gravenzande een
zeker huisken met weinig erf daar het huis op staat, gelegen en staande op het noordeinde
binnen deze stad en gekomen van de voorn. Elisabeth Douwen.
[6190]
f. 97a: Bijbehorende penningbrief.
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[6191]
f. 97b d.d. 4-7-1629: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Jacob Doesen Lucq
wonende binnen de stad ’s Gravenzande en Crijntge Willemsdr. weduwe Willem Andriesz.
Boegaert mede wonende tot ’s Gravenzande geassisteerd met Jacob Claesz. de Jonge als
haar gekoren voogd in deze, en bekenden schuldig te wezen aan de heer mr. Jacob
Verdoes de som van 4000 car. gld. uit zaak van geleende en aangetelde penningen.
[6192]
f. 98 d.d. 11-7-1629: Comp. Lenaert Cornelisz. herder van de beesten weidende op de
Goringge van Pickenhill buiten ’s Gravenzande gelegen in Zandambacht en bekende
verkocht te hebben aan Beatris Adriaensdr. weduwe van Pouwels Arentsz. wonende binnen
’s Gravenzande een huisken en erfgen staande en gelegen binnen deze stad op het
noordeinde aan de Cortestraat over de weg.
[6193]
f. 99 d.d. 11-7-1629: Comp. Beatris Adriaensdr. weduwe van Pouwels [geen patroniem
vermeld] ’s Gravenzande geassisteerd met Thonis Cuerts haar voogd en bekende
geconstitueerd en verkocht te hebben tot behoef van Jan Cornelisz. Verburch brouwer in de
Groote Clocq binnen de stad Delft een losrente van 3 gld. 5 groot ’s jaars.
[6194]
f. 100 d.d. 9-6-1629: Comp. Cornelis Adriaensz. van der Burch en Lambrecht Heijnricxsz.
beide poorters van de stad ’s Gravenzande en bekenden uit kracht van haar gegeven
authorisatie van weesmeesters binnen Amsterdam d.d. 17-5-1628 dienende tot redding van
de nagelaten boedel van zaliger Anna Sieren weduwe in haar leven alhier tot ’s
Gravenzande, verkocht te hebben aan Jonge Cors Jacobsz.cleermaecker het oude huisken
en erfgen nagelaten bij de voorsz. Anna Sieren staande en gelegen op het noordeinde aan
de Langestraat binnen de stad ’s Gravenzande.
[ doorgehaalde akte en in de marge bijgeschreven: deze brief staat hier voor nog eens
geregistreerd folio 93, daarom hier geroyeerd. ]
[6195]
f. 100v d.d. 13-10-1629: Comp. Simon van Swoll als getrouwd hebbende juffrouw Catharina
Pijls te voren weduwe van Walterus van der Beecq in zijn leven waard in de Goude Leuw die
mede compareerde voor zoveel het nodig zou zijn, en bekende schuldig te wezen en
mitsdien verkocht en geconstitueerd te hebben aan Harman van Middelcoop een jaarlijkse
losrente van 112 ponden 10 schellingen ’s jaars.
[6196]
f. 101v d.d. 24-10-1629: Comp. Lenaert Pouwelsz. wonende tot Rijswijk als getrouwd
hebbende Maertge Allertsdr. die weduwe was van geweest van Adriaen Jansz. in zijn leven
tot ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Adriaen Adriaensz. riedt- of
stroedecker wonende alhier binnen ’s Gravenzande een zekere huis en erf staande en
gelegen op het zuideinde aan de genezijde van het Miel?enslop binnen deze stad.
f. 102 d.d. 4-12-1629: Comp. Jacob Cornelisz. Boudesteijn wonende binnen de stad ’s
Gravenzande en bekende, uit naam en vanwege Rochus Jacobsz. Boudesteijn zoon zoon
wonende in ’s Gravenhage en tegenwoordig liggende in diesnt als soldaat binnen deze
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provincie Holland en West-Friesland, verkocht te hebben aan Claes Loedewijcxsz.
glaesmaecker onze inwoner een zeker klein huisken en erfgen staande en gelegen op het
zuideinde aan de Corstestraat binnen de stad ’s Gravenzande.
[6197]
f. 103: Bijbehorende penningbrief.
[6198]
f. 104 d.d. 7-1-1630: Comp. Simon van Swoll als getrouwd hebbende juffrouw Catharina Pijls
weduwe van Walterus van der Beecq wonende in ’s Gravenhage en bekende verkocht te
hebben aan monsr. Franchois Meerman poorter van de stad Delft de nombre van 5 morgen
110 roeden eigen land, daar het convent der Regulieren eertijds tot ’s Gravenzande met de
boomgaard vandien opgestaan hebben, gelegen in de vrijheid van de stad ’s Gravenzande,
en zulks hem comparant bij blinde loting aangekaveld onder de letter A jegens andere partij
getekend met de letter B die mede bij kaveling en blinde loting toegevallen zijn Harman van
Middelcoop in ’s Gravenhage volgens de cavelcedulle daarvan zijnde d.d. 6-6-1629.
f. 105 d.d. 13-2-1630: Comp. Rochus Jacobsz. metselaer wonende in ’s Gravenhage en
bekende getransporteerd te hebben aan Jasper Jansz. van Alenburg de resterende
custingpenningen tot 43 gld. toe hem comparant competerende voor rest van meerder som
uit zekere bezegelde custingbrief verleden voor schepenen van ’s Gravenzande sprekende
tot last van Claes Loedewijcxsz. glaesmaecker alhier, d.d. 4-12-1629.
[6200]
f. 106 d.d. 7-2-1630: Comp. Lenaert Gerridtsz. backer inwonende poorter van de stad ’s
Gravenzande en bekende schuldig te wezen en mitsdien verkocht en geconstitueerd te
hebben aan Arent Doesen coerncooper wonende in de Visch of de Nieuwestraat binnen de
stad Delft, een jaarlijkse losrente van 50 gld. ’s jaars.
[6202]
f. 107v d.d. 1630: Comp. Thonis Cornelisz. Cuerts wonende binnen de stad ’s Gravenzande
en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben ten behoeve van de e. Jasper Jansz. van
Alenburch mede wonende binnen de stad ’s Gravenzande een zuivere losrente van 6 gld. 5
st. ’s jaars.
[6203]
f. 108v d.d. 30-4-1630: Voorts aangaande het verlij van de uitkoop die Cornelis Adriaensz.
van der Maerel en Centgen Adriaensdr. broeder en zuster gedaan hebben van al de
goederen bij henluiden verkregen van Jan Adriaensz. van der Maerel en de voogden van de
weeskinderen van wijlen Maertgen Adriaensdr. die huisvrouw was geweest van Cornelis
Aertsz. van der Arent voor haar helft en daarvan de andere helft de voorsz. Cornelis
Adriaensz. en Centgen Adriaensdr. mede als erfgenamen van haar moeder en grootmoeder
Grietgen Lenaertsdr. weduwe Adriaen Adriaensz. opt Slop, en gepasseerd voor de
respectievelijke gerechten van ’s Gravenzande en Zandambacht d.d. 30-4-1630 staat in het
lang geregistreerd in het schepenprotocol van Zandambacht fol. 292, 293 recto et verso.
f. 108v d.d. 4-5-1630: Comp. Maerten Jansz. wonende alhier tot ’s Gravenzande en bekende
verkocht te hebben aan Pieter Gerridtsz. uit Zandambcht desslfs zijn huising en erve staande
en gelegen op het zuideinde op de zuidhoek van het Grote Molenslop binnen de stad ’s
Gravenzande. (belend o.a. Simon Pietersz. als getrouwd hebbende de dochter van Joris
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Adriaensz. Ruijter)
f. 109: Bijbehorende penningbrief.
[6204]
f. 110 d.d. 21-5-1630: Comp. Maerten Adriaensz. wonende in het Rietveld binnen het
ambacht van De Lier en bekende, als getrouwd hebbende de weduwe van Adriaen Claesz.
Bruijn zijn voorzaat was, verkocht te hebben aan Willem Jeroensz. anders genaamd Willem
Cornelisz. zijn huis en erf staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande op de Maerl
alhier.
[6205]
f. 110v: Bijbehorende rentebrief.
[6206]
f. 112 d.d. 8-6-1630: Comp. de e. heer Arnoldus Swalmius dienaar des Goddelijken woords
in de stad ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Jan Jaspersz. van Alenburch
een zeker huis en erf gelegen aan het marktveld van deze stad op de zuidhoek van de
Cortestraat tegen het stadhuis over naar het zuideinde toe genaamd de Swerte Leuw, en
hem comparant aangekomen bij openbare verkoping van de heer officier Mierop van deze
stad, als vervallen geweest zijnde bij confiscatie aan de Hoge Overheid van Holland.
[6207]
f. 112a: Bijbehorende penningbrief.
[6208]
f. 112v d.d. 9-6-1630: Comp. Euwoudt Gerridtsz. wonende in de Poeldijk, Jan Gerridtsz.
Bruijn, Cornelis Lenaertsz. opte Hill als man en voogd van Trijntge Gerridtsdr. te samen
vervangende Cors Jacobsz. als man en voogd van Heijltgen Gerridtsdr. alle in Zandambacht
en tot ’s Gravenzande met Willem Lenaertsz. als man en voogd van Lijdewij Gerridtsdr. elk
voor haar zelf en voor een gedeelte, Willem Jorisz. Buijs heiligegeestmeester tot ’s
Gravenzande vervangende zijn andere consorten in officie mede voor de portie van Crijn
Gerridtsz. logerende en onderhouden wordende in het gasthuis van deze stad, mitsgaders
Simon Pietersz. mede tot ’s Gravenzande voor hem zelf vervangende Willem Thomasz.
moelenaer als man en voogd van Stijntge Pietersdr. desselfs zwager, en de vijf onmondige
weeskinderen desselfs zuster en broeder en de kinderen van Maertge Gerridtsdr. in de echt
geprocreerd bij Pieter Jeroenen in het noorland, te samen mede voor de vijfde hand, en alle
kinderen en erfgenamen van wijlen Gerridt Huijmansz., en bekenden verkocht te hebben aan
Jasper Jansz. van Alenburch poorter van de stad ’s Gravenzande de resterende
custingpenningen henluiden te samen als erfgenamen voorsz. competerende ter som toe
van 650 gld. uit zekere custingbrief eertijds verleden voor schepenen van Zandambacht over
de koop van de voorn. zaliger Gerridt Huijmansz. woning en landen staande en gelegen aan
de Maasdijk in Zandambacht, sprekende tot last van Doe Diricksz. camerman mede aldaar
aan de Maasdijk in Zandambacht wonende.
[6209]
f. 113v d.d. 10-6-1630: Comp. Pieter Cornelisz. riedt- of stoe decker als getrouwd hebbende
Aeltgen Jacobsdr. uit de Valck en bekende verkocht te hebben aan Jonge Maertge
Jacobsdr., zijn comparants huisvrouwen zuster, de helft van het huis en erf genaamd de
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Valck, waarvan de wederhelft de voorsz. Jonge Maertge Jacobsdr. competerende is, en
henluiden te samen aangekomen door het overlijden van Jacob Adriaensz. Goijenbier haar
resepctievelijke vader was, en het voorsz. huis en erf is staande en gelegen binnen de stad
’s Gravenzande op de westhoek van de Ommeloop aan het marktveld.
f. 114: Bijbehorende penningbrief. Jonge Maertge Jacobsdr. wordt hierin geassisteerd door
Pieter Adriaensz. haar neef.
[6210]
f. 115 d.d. 16-9-1630: Comp. Pieter Cornelisz. riedt- of stoe decker wonende binnen het dorp
van Monster als getrouwd hebbende Aeltgen Jacobsdr. uit de Valck en bekende verkocht te
hebben aan Jasper Jansz. van Alenburch poorter van de stad ’s Gravenzande de som van
275 gld. bij hem Jasper Jansz. te ontvangen uit zekere custingbrief sprekende tot last van
Jonge Maertge Jacobsdr., zijn comparants huisvrouwen zuster.
[6211]
f. 115v d.d. 12-10-1630: Comp. Cornelis Willemsz. Boegaert poorter van de stad ’s
Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Lenaert Gerridtsz. backer mede poorter
van de voorsz. stad het eigendom van een erf en tuin daar eertijds een huis en boomgaard
op placht te staan wezende ten dele eigen, patrimonie, geestelijk en erfhuur land, leggende
binnen de vrijheid van deze stad op het zuideinde ’t einde van de Cortestraat omtrent de lege
molenwerf.
[6212]
f. 116v: Bijbehorende penningbrief.
f. 117 d.d. 12-11-1630: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Jannitge Crijnen van
Dijcxs weduwe Pieter Jansz. Rijvert wonende binnen de stad ’s Gravenzande met Pieter van
Dijck schout van Akkersdijk haar broeder en gekoren voogd in deze, verklarende als dat zij
nog tegenwoordig met haar kinderen zittende is in de gemeen ongescheiden boedel uit zaak
dat zij met de voogden van dezelve tot uitkoop vandien tot nog toe niet heeft kunnen geraken
[…] en bekende geconstitueerd, verkocht te hebben en schuldig te wezen aan Floris
Willemsz. en zijn tegenwoordige twee ongehuwde zusters wonende binnen de stad Delft op
de zuidhoek van de Breestraat aldaar een jaarlijkse losrente van 75 gld. ’s jaars. Tot
waarborg diverse stukken land in ’s Gravenzande en Zandambacht.
[6214]
f. 118 d.d. 8-3-1631: Comp. Lenaert Gerridtsz. backer ’s Gravenzande en bekende
getransporteerd te hebben aan Cors Florisz. Bruijsser ’s Gravenzande en Jan Romboutsz.
schaeldecker tot Delft deze nabeschreven inboedel en goederen, als volgt […] de voorn.
Cors Florisz. en Jan Romboutsz. te samen als beschadigde borgen voor de tiende genaamd
Cleijne Noort bij de voorn. comparant de vruchten vandien in de voorleden zomer anno 1630
van rentmeester Vool gekocht.
[6215]
f. 119 d.d. 29-3-1631: Comp. Maertge Jansdr. weduwe Gerridt Huijbrechtsz. Kidt alhier
binnen de stad ’s Gravenzande met Jan Pietersz. Schellevisch haar gekoren voogd in deze
en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben aan Jasper Jansz. van Alenburch poorter
van de voorsz. stad een jaarlijkse losrente van 6 gld. 5 st. ’s jaars.
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[6216]
f. 120 d.d. 5-5-1631: Comp. Cornelis Aertsz. van [der] Arent vervangende Louweris
Adriaensz. van Achterthoff tegenwoordige burgemeester(s?) van de stad ’s Gravenzande en
bekende na gedane openbare verkoping volgens de voorwaarden vandien d.d. 17-12-1630
getransporteerd te hebben aan Jacob Jansz. moelenaer laatst tot Wateringen in vrije
eigendom de stadskorenmolen met de aankleven vandien alleen de stad toebehorende, het
nieuwe molenhuis, het erf van ouds daaraan behoord hebbende, te aanvaarden op meidag
anno 1631 […].
[6218]
f. 122: Bijbehorende penningbrief.
[6219]
f. 123 d.d. 5-5-1631: Comp. de heer officier Crispijn van Mierop uit kracht van confiscatie
vanwege en uit naam van Jacob Jacobs van Braeme perpetrantvan homicidie als
gelatiteerde, Arnoldus Swalmius, predikant dezer stad als procuratie (voor notaris in Den
Briel d.d. 17-3-1631) hebbende van Abraham van Brame, Laurens en Willem Pietersz. van
Lanckere wonende in Den Briel en Gielis Laurensz. van Lanckere, timmerman tot Overschie,
elk voor een vijfde part in de erfenis van de goederen nagelaten door wijlen Grietge Joesten
de voorsz. personen respectievelijke moeder en grootmoeder, dewelke bekenden elk in
voorsz. kwaliteit voor elk een vijfde part getransporteerd te hebben aan Willem Joris Buijs
haar respectievelijke schoonbroeder en oom, de nombre van omtrent 4 hond eigen
geestland genaamd Trompge alzo het vijfde vijfde part van dien de koper uit naam van zijn
huisvrouw als mede-erfgenaam in de goederen van de voorn. zijn schoonmoeder mede was
competerende.
[6220]
f. 124 d.d. 12-5-1631: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Johan Dingloo
secretaris tot Vlaardingen als curator bij het Hof van Holland geordonneerd over de
onbeheerde boedel van wijlen Willem Claesz. Bruijn in zijn leven alhier tot ’s Gravenzande
verklarende alzo hij in de voorsz. kwaliteit tot benefitie van de boedel en de gemeen
crediteuren had verkocht in het openbaar desselfs woning, land en ‘die gaelge’? en andere
gevolgen vandien, volgens zekere schriftelijke voorwaarden d.d. 29-2-1631 en die te leveren
bij decreet van de respectievelijke vierschaar en daartoe te overleggen vijf akten van
proclamatie, verzoekende dat hetzelve decreet zoude mgen worden geinterponeerd. De
goederen zijn verkocht aan Claes Claesz. van der Burch tegenwoordig wonende tot
Loosduinen, en zijn een woning als huis, bouwhuis, schuur, barg en het erf daar al hetzelve
op staat staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Langestraat genaamd
de Swan met een slop aan de zuidzijde van de voorsz. huising. Verder zoals het tegnwoordig
beheind, betimmerd en bepaald staat, mitsgaders aangaande het slop zoals hetzelve bij
zaliger Joris Cornelisz., Anthonis Jansz. Brasser en de voorn. Willem Claesz. Bruijn
respectievelijk is gebruikt. Idem nog verkoop van landen.
[6224]
f. 127v d.d. 12-5-1631: Comp. [ook voor schepenen Zandambacht] Claes Claesz. van der
Burch tegenwoordig wonende tot Loosduinen en bekende in het openbaar verkocht te
hebben en alsnu getransporteerd te hebben aan Govert Pietersz. Knoll wonende tot Delft de
nombre van 4,5 morgen eigen geestland met de gevolgen van het gewas van omtrent 2
morgen rogge en 4 hond tarwe te velde staande op het verkochte land, gekomen uit de
onbeheerde boedel van wjlen Willem Claesz. Bruijn.
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[6225]
f. 128v d.d. 27-5-1631: Comp. Jasper Jansz. van Alenburch poorter van de stad ’s
Gravenzande en bekende als gekoren voogd en speciale last hebbende van Anna Claesdr.
weduwe Mathijs Pietersz. tegenwoordig wonende in ’s Gravenhage verkocht te hebben aan
Lijsbeth Cornelisdr. Dolle weduwe van Engel Engelsz. cappeteijn een klein huisken en
erfgen, ten overstaan van Jan Anthonisz. smidt mede desselfs gekoren voogd, staande en
gelegen op het zuideinde.
[6226]
f. 129v d.d. 27-5-1631: Comp. Claes Claesz. van der Burch tegenwoordig tot Loosduinen en
bekende verkocht te hebben aan Pieter Claessz. Brandt waert in de Bosboom en inwonende
poorter van de stad ’s Gravenzande een zekere woning als huis, bouwhuis, schuur, bargen
en erf staande en gelegen aan de Langestraat binnen deze stad, genaamd de Swan met een
slop gelegen aan de zuidzijde van de voorsz. huising.
[6227]
f. 130v: Bijbehorende penningbrief.
[6228]
f. 131v d.d. 18-5-1631: Comp. de heer Crispijn van Mierop en Lambrecht Heijnricxsz.
kerkmeesters vervangende Adriaen Cornelisz. de Goede en Crijn Simonsz. opte Stell zijn
andere mede confraters in offitio als kerkmeesters, en bekende verkocht te hebben aan de e.
heer monsr. Franchois Meerman wonende binnen de stad Delft de nombre van 7 hond 52
roeden eigen geestland en dat uit de voorsz. kerk haar eigen landen, leggende benoorden
aan de Monsterweg in de Groete Noort binnen de vrijheid van de stad ’s Gravenzande in of
bij nog andere 5 honden land toekomende de heiligegeest aldaar en nu mede verkocht aan
de voorsz. heer Franchois Meerman.
[6229]
f. 132v d.d. 11-6-1631: Comp. Maertge Meesen weduwe eerst van Claes Romboutsz,
wielmaecker en daarna van Adriaen Joesten wever met Cornelis Claesz. smidt wonende
Overmaas in de Nieuwenhoorn en bekende verkocht te hebben aan Adriaen Simonsz.
arbeijdtsman wonende binnen de stad ’s Gravenzande een zeker huis en erf staande en
gelegen op het zuideinde aan de Cortestraat aldaar.
f. 133: Bijbehorende penningbrief.
[6230]
f. 134 d.d. 21-7-1631: Comp. Adriaen Adriaensz. decker wonende binnen de stad ’s
Gravenzande en verklaarde als dat zijn vader Adriaen Jorisz. decker poorter van deze stad
zichzelf als borg geconstitueerd en verbonden heeft voor de som van 150 gld. tot behoeve
van Cornelis Zijvertsz. opte Geest in Zandambacht in kwaliteit als oom en bloedvoogd van
het nagelaten weeskind van wijlen Claes Zijvertsz. desselfs broeder was, genaamd Maertge
Claesdr. en in de echte geprocreerd bij Fijtge Maertensdr. alsnu wonende binnen Schiedam,
en het vvoorsz. weeskind aangaande volgens zekere obligatie daarvan zijnde en tot behoeve
van het voorsz. weeskind gepasseerd d.d. 21-7-1631 onder de hand van de voorsz.
comparant en de voorn. zijn borg mede voorn. Om zijn vader hiervan te bevrijden verzekert
hij comparant hiertoe speciaal op zijn huis en erf.
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[6231]
f. 134v d.d. 10-9-1631: Comp. Willem Arentsz. scipper poorter van de stad ’s Gravenzande
en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben aan Arent Doesen coorncooper wonende
binnen de stad Delft een jaarlijkse losrente van 12 gld. ’s jaars.
[6232]
f. 135v d.d. 13-9-1631: Comp. Adriaentge Maertensdr. weduwe Willem Claesz. Voijs
wonende binnen de stad ’s Gravenzande zijnde geassisteerd met de e. Arnoldus Swalmius
dienaar des Goddelijken Woords alhier als haar gekoren voogd in deze en bekende verkocht
te hebben aan de heer Franchoijs Meerman wonende binnen de stad Delft de nombre van
omtrent 400 roeden eigen boomgaard genaamd ’t Bagijnhof gelegen binnen de vrijheid van
deze stad.
[6233]
f. 136v d.d. 14-9-1631: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Jacob Doensen Lucq
in kwaliteit als getrouwd hebbende Aeltge Willemsdr. en Crijntge Willemsdr. weduwe Willem
Andriesz. Boegaert voor haar zelf zijnde geassisteerd met Cornelis Willemsz. Boegaert haar
zoon en gekoren voogd in deze, en bekenden te samen op 4-4-1631 verkocht te hebben
volgens zekere schriftelijke voorwaarden daarvan zijnde de dato als voren, en als nu
getransporteerd te hebben aan de voogden van Maria Paets nagelaten weeskind en dochter
van zaliger juffrouw Maria Heermans geprocreerd bij mr. Willem Paets schepen van de stad
Leiden, al de navolgende partijen van landen, als eerst een partij land groot 2 morgen 2 hond
2 roeden land […].
[6234]
f. 138 d.d. 20-9-1631: Comp. Willem Jorisz. Buijs, Jacob Doesen Lucq, Dirick Willemsz.
vervangende pieter Jansz. Vos de Hoogewerff alle heiligegeestmeesters van ’s
Gravenzande en Zandambacht en bekenden ten overstaan van de offcier Crispjn van Mierop
verkocht te hebben aan de heer Franchois Meerman tot Delft het eigendom van 519 roeden
geestland gelegen in de vrijheid van de stad ’s Gravenzande aan de Gasthuislaan in de
Groote Noort tiende benoorden aan de Monsterweg.
[6235]
f. 139 d.d. 2-11-1631: Comp. Pieter Adriaensz. Hoijer wonende in de vrijheid van de stad ’s
Gravenzande dewelke als bestevader van de twee nagelaten weeskinderen van desselfs
zoon Adriaen Pietersz. Hoijer in zijn leven graeffmaecker alhier, uit naam en vanwege
dezelve zijn voorsz. zoons nagelaten weeskinderen, bekende verkocht te hebben aan
Gerridt Cornelisz. metselaer inwoner van deze stad een huisken en erfgen staande en
gelegen binnen deze stad op het noordeinde aan de Cortestraat.
[6236]
f. 139v: Bijbehorende penningebrief.
[6237]
f. 140v d.d. 4-11-1631: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Johan van der Beecq
justicier voor het Hof van Holland wonende in Den Haag en bekende verkocht te hebben aan
Cornelis Adrianesz. van der Burch inwonende poorter van de stad ’s Gravenzande de
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nombre van 2 morgen 80 roeden teelland, het wegje daarin begrepen, leggende eensdeels
in de vrijheid van ’s Gravenzande en eensdeels in Zandambacht in de Hoff tiende.
[6238]
f. 141v d.d. 7-3-1632: Comp. Abraham Jacobsz. van der Houff inwoner van de stad ’s
Gravenzande en bekende geconstitueerd en verkocht te hebben aan de tafel van de
heiligegeestarmen van ’s Gravenzande en Zandamabcht een losrente van 3 gld. 5 groot ’s
jaars. Comparant verbindt hiertoe speciaal zijn huis en erf staande en gelegen binnen deze
stad op het noordeinde aan de Langestraat.
[6239]
f. 142v d.d. 7-3-1632: Comp. Cornelis Aertsz. van der Arent inwonende poorter van de stad
’s Gravenzande en bekende schuldig te wezen aan Cornelis Willemsz. Boegaert mede
poorter aldaar de som van 250 gld. uit zaak van deugdelijk geleend geld.
[6240]
f. 143v d.d. 8-3-1632: Comp. Maertge Woutersdr. weduwe Dirick Aertsz. Passer alhier tot ’s
Gravenzande met Jasper Jansz. van Alenburch haar gekoren voogd in deze en bekende
verkocht te hebben aan Sier Jansz. smidt binnen deze stad een zeker huis en erf staande en
gelegen aan de Cortestraat naar het zuideinde toe binnen deze stad.
f. 144: Bijbehorende penningbrief.
[6241]
f. 145 d.d. 3-5-1632: Comp. Jonge Mertgen Jacobsdr. de dochter van Jacob Adriaensz.
Goijenbier in zijn leven alhier binnen ’s Gravenzande met Cornelis Simonsz. wonende in Den
Haag haar gekoren voogd in deze en bekende verkocht te hebben Jan Cornelisz.
cleermaecker wonende alhier binnen ’s Gravenzande haar huis en erf staande en gelegen
op de westhoek van de Ommeloop aan het marktveld binnen deze stad, genaamd de Valck.
[6242]
f. 146 d.d. 26-5-1632: Comp. Cornelis Adriaensz. vuerman als getrouwd hebbende Maertge
Woutersdr. weduwe Dirick Aertsz. Passer en bekende getransporteerd te hebben aan Joris
Florisz. voor de helft en Willem Woutersz. voor de andere helft, beide wonende binnen deze
stad, een oud onbewoonbaar klein vervallen huisken met een erf, eertijds aan twee partijen
en nu bijeen gebracht, het ene laatst gekomen van de heiligegeest en de kerk tot ’s
Gravenzande en het andere van Jan Adriaensz. van der Maerel en Jan Pietersz.
Schellevisch, staande en gelegen op het uiterste van het noordeinde binnen de vrijheid van
deze stad.
[6243]
f. 147 d.d. 14-7-1632: Comp. Geertgen Marinus weduwe laatst van Govert Ariensz. in zijn
leven dienaar [aanhef: bajuws dienaar] van deze stad met Jan Adriaensz. van der Maerel
haar gekoren voogd in deze en bekende verkocht te hebben aan Alewijn Jansz. inwonende
poorter van de stad ’s Gravenzande een zeker klein huisken en erfgen staande en gelegen
binnen deze stad in ’s Gravenhoek aan het marktveld daar zij comparante in gewoond heeft.
[6244]

28

f. 148 d.d. 2-8-1632: Comp. Lenaert Gerridtsz. backer in kwaliteit als zwager en schoonzoon
van wijlen Claes Adriaensz. Goijenbier na de gedane verkoping van zijn huisken en erfgen
overleden zijnde, de welke in voorsz. kwaliteit bekende opgedragen te hebben aan Cors
Florisz. Bruijsser poorter van de stad ’s Gravenzande een oud huisken met een erf staande
en gelegen aan de Langestraat binnen deze stad. (belend o.a. Huijbrecht Pietersz. van der
Meer als getroud hebbende de weduwe van Pieter Jansz. Rijvert). Verwijst naar voorgaande
brief van kaveling tussen comparants schoonvader voorn. en Gerridt Adriaensz. lapper.
[6245]
f. 148v d.d. 6-10-1632: Comp. Jasper Jansz. van Alenburch inwonende poorter van de satd
’s Gravenzande en bekende uit kracht van zijn schriftelijke last onder de hand van Claes
Loedewijcxsz. glaesmaecker eertijds alhier tot ’s Gravenzande d.d. 12-10-1631 alsmede uit
kracht van zijn ‘brieve van verbandt’ die mede sprekende waren op de voorn. Claes
Loedewijcxsz., verkocht te hebben aan Neeltge Corssen weduwe Jan Mijnheer een zeker
huisken en erfgen staande en gelegen binnen deze stad aan de Cortestraat.
[6246]
f. 149v d.d. 10-10-1632: Comp. Jan Gerridtsz. timmerman wonende binnen deze stad en
bekende schuldig te wezen bij zuivere afrekening en cassatie van een obligatie ten behoeve
van Trijntge Willemsdr. weduwe en boedelhoudster van Adriaen Dirickxsz. van Bleijswijck
houdtcooper overleden binnen de stad Delft, de som van 283 gld. 9 st. uit zaak van geleverd
hout en anders volgens de voorsz. afrekening en cassatie van de obligatie vandien.
[6247]
f. 150v d.d. 13-12-1632: Comp. Jacob Jansz. tegenwoordig korenmolenaar van deze stad in
kwaliteit als gekocht hebbende de stadkorenmolen voor de som van 2075 gld., welke
penningen hij beloofd had in vier gelijke termijnen te betalen, volgens de custingbrief d.d. 55-1631. Akkoord over aanpassing betalingsregeling.
[6249]
f. 153 d.d. 16-12-1632: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Pieter Simonsz. eertijds
gewoond hebbende op Staalduinen in Zandambacht nu tot Monster en bekende verkocht te
hebben aan Cornelis Cornelisz. uit de Poeldijk desselfs huis, barg en geboomte staande op
Staalduinen op de grond van het Nieuweland binnen Zandambacht met twee partijen eertijds
gekocht.
[ doorgehaald en bijgeschreven in de marge: deze brief is hier kwalijk gesteld en moet in het
protocol van Zandambacht.]
[6250]
f. 153v d.d. 15-1-1633: Comp. de e. heer Jacob van Mierop rekenmeester van Holland
wonende in ’s Gravenhage en bekende uit naam van de e. Pieter van Mierop baljuw en
drossaart van de eilanden genaamd Ter Schelling in Noord-Holland gelegen, verkocht te
hebben aan de e. heer Johannes van der Brocuk commies van de financien van Holland,
zekere zijn voorn. zoons huis, erve, tuin en boomgaard met zijn twee uit- en ingangen,
staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Langestraat naar het zuideinde
toe, daar hij heer drossaart laatst in gewoond heeft.
[6251]
f. 154v: Doorgehaalde aanhef van een akte die later op f. 156v wel volgt.
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f. 155 d.d. 12-4-1633: Comp. Willem Arentsz. scipper poorter van de stad ’s Gravenzande en
bekende schuldig te wezen aan Annitge Gerridtsdr. Perdelft weduwe van Jan Cornelisz.
Verburch in zijn leven brouwer in de Groote Clocq tot Delft de som van 186 gld. uit zaak van
gebrachte bieren en voor rest van meerder som volgens zekere obligatie bij hem comparant
verleden en die met deze gehouden wordt voor gecasseerd.
[6253]
f. 156v d.d. 17-5-1633: Comp. Raesgen Jansdr. weduwe Hans Fredericxsz. van Velden
wonende alhier tot ’s Gravenzande zijnde geassisteerd met Cornelis Adriaensz. van der
Burch haar gekoren voogd in deze en Michiel Pietersz. Verbeecq wonende in ’s Gravenhage
uit naam en vanwege Aeltge Michielsdr. Verbeecq zijn dochter weduwe van Jan Jansz. van
Delden mede wonende in ’s Gravenhage (procuratie voor Pieter Diert notaris aldaar d.d. 172-163) en hebben in het openbaar te koop aangeboden op 25-1-1633 zekere twee huiskens
en erven daaraan behorende, mitsgaders een boomgaard staande en gelegen aan het
marktveld in ’s Gravenhoek binnen de stad ’s Gravenzande […]. Raesgen Jansdr. is
erfgenaam van haar voorn. zoon Jan Jansz. van Delden.
[6254]
f. 158 d.d. 19-5-1633: Comp. Raesgen Jansdr. weduwe Hans [in de aanhef: Fredericxsz.]
van Delden wonende binnen de stad ’s Gravenzande met Arent Jacobsz. cleermaecker
aldaar haar gekoren voogd in deze en bekende schuldig te wezen en mitsdien verkocht en
geconstitueerd te hebben de e. heren voogden van de kinderen van jr. Frans van Duijn ten
behoeve van dezelve kinderen een rente van 27 ponden ’s jaars.
[6255]
f. 159: Doorgehaald begin van een akte van cautie gepasseerd bij Cornelis WIllemsz.
Boegert en zijn moeder Crijntge Willemsdr. van der Burch over de administratie van gersing
buitendijks van het nieuwe land buiten ’s Gravenzande genaamd den Andel. [Zie fol. 161v]
[6255]
f. 159v: 31-5-1633 [voor schepenen Zandambacht] en 26-8-1633 [voor schepenen ’s
Gravenzande]: De rentebrief bij Cors Florisz. Bruijsser van 200 gld. hoofdsom gepasseerd
voor schepenen van ’s Gravenzande en Zandambacht staat in het lang geregistreerd in het
protocol van Zandambacht.
[6256]
f. 160 d.d. 11-6-1633: Comp. Cornelis Aertsz. van der Arent poorter van de stad ’s
Gravenzande en bekende schuldig te wezen en geconstitueerd te hebben tot behoef van de
diakonie en de armen van de kerk tot ’s Gravenzande een jaarlijkse rente van 12 gld. ’s
jaars.
[6257]
f. 161 d.d. 28-6-1633: Comp. Cornelis Aertsz. van der Arent als procuratie hebbende van
Dirick Jansz. scipper eertijds tot ’s Gravenzande nu wonende in Den Briel de welke, ten
overstaan van Cornelis Willemsz. Boegaert vanwege zjn moeder weduwe Willem Andriesz.
Boegaert te samen geinteresseerde, verkocht en alsnu bij de voorn. Van der Arent
getransporteerd en overgedragen te hebben aan Gerridt Thonisz. timmerman poorter van
deze stad desselfs Dirick Jansz. scippers huis en erve staande en gelegen aan het
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marktveld in ’s Gravenhoek eertijds gekomen van de erfgenamen van wijlen Engel Cornelisz.
Coebel.
[6258]
f. 161v d.d. 11-9-1633: Comp. Cornelis Willemsz. Boegaert inwonende geboren poorter van
de stad ’s Gravenzande tegenwoordige penningmr. van de uitergorsen buitendijks van het
nieuwe land genaamd den Andel buiten ’s Gravenzande, en bekende dat hij al enige tijd van
jaren bediend en als penningmr. geadministreerd heeft gehad daar last en authorisatie van
de e. heren ..ste? ingelanden in het bedijkte nieuwe land aldaar […]. Zo is het dat tot dien
einde mede compareerde Crijntge Willemsdr. van der Burch weduwe Willem Andriesz.
Boegaert de voorn. eerste comparants moeder wonende achter deze stad van ’s
Gravenzande geassisteerd met Claes Claesz. van Zwieten secretaris alhier haar gekoren
voogd in deze, en bekende zich borg te stellen voor de voorn. Cornelis Willemsz. Boegaert.
[6259]
f. 162v d.d. 16-9-1633: Comp. Cornelis Adriaensz. van der Maerel inwonende poorter van de
stad ’s Gravenzande wonende op het Groete Slop vervangende Centgen Adriaensdr. zijn
zuster mede aldaar, en bekende verkocht te hebben aan Dirick Augustijnsz. [penningbrief:
scipper] haar neef mede wonende binnen de voorsz. stad een deel van derzelver hoogkamer
met de kelder daar onder gelopen daarvan bij hem koper een woonhuis afgemaakt is […],
staande en gelegen binnen deze stad tegenover het marktveld.
f. 163: Bijbehorende penningbrief.
[6260]
f. 163a d.d. 27-12-1633: Comp. Cors Florisz. Bruijsser onze mede broeder in rechte en
bekende verkocht te hebben aan Cors Jansz. onze inwoner een oud huisken en erfgen
staande en gelegen op het zuideinde aan de Langestraat binnen de stad ’s Gravenzande.
[6261]
f. 164 d.d. 6-12-1633: Comp. Elias Claesz. wonende opte Zuidhoorn buiten Delft en Dirick
Cornelisz. van der Maerl wonende in De Lier te samen vervangende en hen sterk makende
voor Joris Cornelisz. innocent persoon haar broeder, mitsgaders Alewijn, Claes, Adriaen
Corneliszonen, alle wonende op Maassluis en nog Cornelis Lenaertsz. als man en voogd
van Trijntgen Cornelisdr. wonende in de Kethel en bekenden te samen als erfgenamen van
wijlen Claesgen Claesdr. haar respectievelijke zuster en muije was en huisvrouw van Gerridt
Thonisz. timmerman alhier tot behoef van dezelve Gerridt Thonisz. getransporteerd te
hebben de helft van het huis, erf, tuin en boomgaard staande en gelegen binnen de stad ’s
Gravenzande genaamd Den Houdthuijn, mitsgaders nog het halve huis, erf staande en
gelegen in ’s Gravenhouck mede aan het marktveld alhier, waarvan de wederhelften de
voorn. Gerridt Thonisz. toebehoren, mitsgaders de helft van de timmergereedschappen etc.
[6262]
f. 165 d.d. 9-3-1634: Comp. Maertge Clesdr. weduwe Gielis Joestensz. wever
inwoonderesse en bekende getransporteerd te hebben aan Isbrant Maertensz. wever, haar
zwager alhier, haar huis en erf staande en gelegen binnen deze stad achter de kerk (belend
o.a. de weduwe van Cornelis Pietersz. de Goede).
[6263]
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f. 166 d.d. 13-2-1634: Comp. Lenert Gerridtsz. backer onze inwonende poorter en bekende
voor datum dezer al afstand gedaan te hebben tot behoef van Cornelis Willemsz. Boegaert
van de tuin, erf, land daar eertijds een huis met een boomgaard op placht te staan en zulks
die aan hem comparant bij de voorn. Cornelis Willemsz. Boegaert op 12-10-1630 volgens de
brieven daarvan zijnde getransporteerd en overgedragen, en die leggende is binnen de
vrijheid van deze stad op het zuideinde aan het einde van de Cortestraat omtrent of bij de
lege molenwerf, overdragende mede bij deze het voorsz. erf, tuin en land […].
[6264]
f. 167 d.d. 4-4-1634: Comp. Harman van Middelcoop wonende in ’s Gravenhage en bekende
verkocht te hebben aan de heer Franchois Meerman de nombre van omtrent 3 morgen 4
hond eigen geestelijk land […] hem comparant bij blinde loting te beur gevallen jegens sr.
Simon van Swoll als getrouwd hebbende de weduwe van Walterus van der Beecq volgens
de kavelcedulle d.d. 6-6-1629.
[6265]
f. 168 d.d. 4-4-1634: Comp. Maertge Woutersdr. wonende op Maassluis weduwe van Dirick
Adriaensz. Passer met Arent Diricksz. haar zoon en gekoren voogd in deze en bekende
getransporteerd te hebben aan Michiel Miereveldt tot Delft een bezegelde custingbrief d.d. 85-1632 gepasseerd bij Sier Jansz. smidt inhoudende nog per rest 398 gld.
[6266]
f. 169 d.d. 9-5-1634: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Cornelis Aertsz. van
der Arent poorter van de stad ’s Gravenzande en bekende al bij het leven van laatst
overleden huisvrouw Hillitgen Huijbrechtsdr. verkocht te hebben aan Jan Gielisz. van
Honselersdijk zijn zwager of schoonzoon alsnu wonende binnen de voorsz. stad desselfs
huis, schuur, barg, erf, tuin, boomgaard en grond, staande en gelegen binnen de voorsz.
stad op het noordeinde. Idem transport van landen. Vermeld last met hoofdsom van 30 gld.
op zijn boedel toekomende zijn zoon Adriaen Cornelisz. en zal betaald moeten worden op
zijn ‘bruigoms stoel’.
[6267]
f. 170: Bijbehorende penningbrief.
[6268]
f. 171 d.d. 23-5-1634: Comp. Joris Claesz. Verlaen wonenende tegenwoordig binnen de stad
’s Gravenzande dewelke bekende, in de koop van de woning en eigen grond vandien met de
eigen landen gekomen van wijlen Willem Claesz. van der Burch en Arenten Heijmansdr.
beide in haar leven man en vrouw mede gewoond hebbende op de voorsz. woning binnen ‘s
Gravenzande, tot zijn last genomen te hebben al enige rentes, opstallen of eeuwige renten
staande op dezelve woning en grond, monterende omtrent de som toe van 6 gld. 11 s.
toebehorende verscheidende collegies en personen breder in de opdrachtbrief aldaar
geexpresseerd in datum dezes. Op de woning staan nog meer renten en comparant verbindt
hiertoe waarborgen […].
[6269]
f. 172 d.d. 28-6-1634: Comp. Pieter Joachimsz. duijnmeijer wonende op Staalduinen en
bekende uit naam en vanwege [in de aanhef: zijn moeder] Neeltge Louwen weduwe [in de
aanhef: Thomas Adriaensz. duijnmeijer] verkocht te hebben aan Maerten Jansz. arbeijtsman

32

inwoner van de stad ’s Gravenzande een klein huisken en erfgen staande en gelegen binnen
de voorsz. stad op het noordeinde aan de Cortestraat aldaar.
[6270]
f. 172v d.d. 22-10-1634: Comp. Maertge Woutersdr. weduwe eerste van Dirck Aertsz. Passer
en laatst van Cornelis Adriaensz. Pille in zijn leven voerman op Maassluis met haar
voogdhand Wouter Dircxsz. en bekende getransporteerd te hebben aan Sier Jansz. smit
alhier tot ’s Gravenzande haar behoude kamer daaraan de voorn. Sier Jansz. in het
verkopen vandien zijn voorkeur van had, staande aan desselfs huis en erve annex, binnen
de stad naar het zuideinde toe aan de Cortestraat.
[6271]
f. 173v d.d. 14-2-1635: Comp. Jan Gerridtsz. timmerman binnen de stad ’s Gravenzande en
bekende verkocht te hebben aan Gerridt Jansz. mede timmerman zijn zoon zijn huis en erf,
met de gevolge van zijn timmerwinkel, de gereedschappen daartoe dienende, met enig hout,
staande en gelegen binnen deze stad aan het marktveld aan de Langestraat.
f. 174: Bijbehorende penningbrief.
[6272]
f. 175 d.d. 14-2-1635: Comp. Gerridt Jansz. timmerman als getrouwd hebbende Annitge
Jansdr. weduwe was van Heijnrick Engelsz. in zijn leven vrachtscipper alhier en bekende in
die kwaliteit verkocht te hebben aan Lenaert Simonsz. alsnu mede vrachtscipper alhier
desselfs zijn huisvrouws huis en erf staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan
de Ommeloop tegenover de schuitvaart.
[6273]
f. 176 d.d. 27-2-1635: Comp. Josientgen Jansdr. weduwe Jacob Andriesz. wever wonende
binnen ’s Gravenzande zijnde geassisteerd met de e. Arnoldus Swalmius dienaar des
Goddelijken Woords haar gekoren voogd in deze, en bekende verkocht te hebben aan de e.
heer Julio van der Meer wonende binnen de stad Delft desselfs huis en erve staande en
gelegen binnen de stad ’s Gravenzande op het zuideinde aan de Langestraat.
[6274]
f. 177 d.d. 27-2-1635: Comp. Cors Jansz. [aanhef: arbeijtsman] inwoner van de stad ’s
Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan de e. heer Julio van der Meer wonende
binnen de stad Delft desselfs huis en erve staande en gelegen op het zuideinde aan de
Langestraat.binnen de stad ’s Gravenzande.
[6275]
f. 177v d.d. 5-3-1635: Comp. Lambrecht Heijnricxsz., Jan Siersz. smidt vervangende Pieter
Joachimsz. duijmeijer en Harper Daenielsz. alle heiligegeestmeesters van ’s Gravenzande
en Zandambacht en bekenden als het recht verkregen hebbende van wijlen Haesgen Pieter
Bloemen weduwe die in het gasthuis alhier onderhouden, gealimenteerd en gestorven is, in
diezelve kwaliteit verkocht te hebben aan Jacob Cornelisz. Boudesteijn wonende binnen de
stad ’s Gravenzande een zeker huisken en erfgen staande en gelegen aan de Ommeloop
omtrent het marktveld binnen deze stad.
[6276]
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f. 178v: Bijbehorende schuldbrief.
[6277]
<de folio’s 178 en 179 komen 2x voor>
f. 179v d.d. 5-3-1635: Comp. Dirick Augustijnsz. schuijtvoerder alhier tot ’s Gravenzande en
bekende schuldig te wezen en mitsdien verkocht en geconstitueerd te hebben aan de tafel
van de heiligegeestarmen alhier tot ’s Gravenzande en Zandambacht een losrente van 6 gld.
5 st. ’s jaars. Compareerden mede Cornelis Adriaensz. van der Maerel wonende opt Slop en
poorter van deze stad die zich borg stelt voor de eerste comparant.
[6278]
f. 179’ d.d. 5-3-1635: Comp. Maertge Wiggersdr. weduwe Pieter Cornelisz. inwoonderesse
van deze stad met Jan Pietersz. Orgel haar zoon en gekoren voogd in deze, voor dewelke zij
deze penningen gelicht heeft, dewelke bekende geconstitueerd te hebben de tafel van de
heiligegeestarmen alhier tot ’s Gravenzande en Zandambacht een losrente van 6 gld. ’s
jaars.
[6280]
f. 180v d.d. 6-3-1635: Comp. Cornelis Willemsz. Boegaert, Cornelis Ariensz. van der Maerel,
Dirick Willemsz. vervangende Arien Dirickxsz. alle kerkmeesters van de kerk van ’s
Gravenzande en Zandambacht en bekenden dat de vorige kerkmeesters van toestaan van
de heer officier Crispijn van Mierop het vervallen huis en erf genaamd de Loets nu
afgebroken zijnde hadden verkocht aan de e. heer Franchoijs Meerman tot Delft en dat
daarvan nog geen brief was gepasseerd. Transporteren dit nu bij deze aan voorn. heer
Meerman.
f. 181 d.d. 17-4-1635: Comp. [ook voor schepenen Zandambacht] Elisabeth Jan Copperts
zijnde geassisteerd met Jasper Jansz. van Alenburch ’s Gravenzande haar gekoren voogd in
deze zaak, en bekende verkocht te hebben aan Gedeon Philipsz. haar zwager en
schoonzoon mede wonende alhier binnen ’s Gravenzande, eerst haar huis en erve staande
en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Langestraat omtrent het Grote Slop. Idem
nog transport van land.
[6282]
f. 182v
3 en 9-7-1635: Comp. Jacob Huijgensz. ’s Gravenzande voor zijn helft, Willem Jansz.
wonende tot Delft als getrouwd hebbende Maertge Jacobsdr., Gerridt Cornelisz. metselaer
tot ’s Gravenzande als man en voogd van Cunera Jacobsdr., Willem Maertensz. getrouwd
hebbende Leentge Jacobsdr. en Jan Cornelisz. metseler beide mede tot ’s Gravenzande
vervangende Maertge Cornelisdr. zijn zuster wonende tot Rijswijk te samen voor haarzelf,
alle kinderen en kindskinderen van wijlen Elisabeth Michielsdr. en de voorn. Jacob
Huijgensz. en elk voor een vijfde part in de wederhelft, die te samen elk voor zijn portie
bekenden verkocht te hebben aan Michiel Jacobsz. haar broeder, en die het resterende
vijfde part toekomt, wonende op Maassluis een huis en erf staande en gelegen binnen de
stad ’s Gravenzande tegen de toren van de kerk van ’s Gravenzande aan de Langestraat
naar het noordeinde toe.
[6283]
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f. 183v: Bijbehorende penningbrief.
[6284]
f. 184v d.d. 30-6-1635: Comp. Jacob Jansz. van der Poll schoenmaeker inwoner van ‘s
Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan de heer Johan van der Brouck commies
van de financien van Holland zekere zijn comparants huis en erve staande en gelegen aan
de Langestraat binnen deze stad naar het zuideinde toe.
f. 185 d.d. 5-8-1635: Comp. Alewijn Jansz. poorter van de stad ’s Gravenzande en bekende
verkocht te hebben aan Jacob Arentsz. cleermaecker inwoner van deze stad het eigendom
van een klein huisken en erfgen staande en gelegen binnen deze stad aan het marktveld in
’s Gravenhoek en eertijds gekomen van de weduwe van Govert Ariensz. de dienaar.
[6285]
f. 186: Bijbehorende penningbrief.
[6286]
f. 186v d.d. 5-8-1635: Comp. Lambrecht Heijnricxsz. Crommendijck onze mede broeder in
recht en bekende verkocht te hebben aan Cornelis Jacobsz. Boudesteijn timmerman
wonende binnen de stad ’s Gravenzande een zeker huis en erve staande en gelegen binnen
deze stad aan de Corstestraat naar het zuideinde toe.
[6287]
f. 187v: Bijbehorende penningbrief.
[6288]
f. 188v d.d. 5-8-1635: Comp. Cornelis Jacobsz. Boudesteijn timmerman inwoner van de stad
’s Gravenzande en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben aan de tafel van de
heiligegeestamen van ’s Gravenzande en Zandambacht een losrente van 12 gld. ’s jaars. Tot
waarborg zijn hiervoor gekochte huis en erf. Compareerde mede Dirick Jacobsz. Boudesteijn
timmerman wonende tot Monster en Adriaen Joesten lindewever ’s Gravenzande en
bekenden zich borg te stellen voor de eerste comparant.
[6289]
f. 189v d.d. 12-3-1636: Comp. Jan Gerridtsz. van Rijn met Jasper Jansz. van Alenburch
beide wonende binnen de stad ’s Gravenzande te samen als voogden van de twee
onmondige weeskinderen van wijlen Dirick Adriaensz. Backer in zijn leven vrachtschipper
binnen de voorsz. stad die hij in de echte geprocreerd heeft gehad bij zaliger maertge
Dirickxsdr., en bekenden in die kwaliteit verkocht te hebben aan Frans Adriaensz. de Bie
alsnu tegenwoordige vrachtscipper binnen deze stad de twee derde parten, alzo het derde
part hem Frans Adriaensz. uit naam van zijn huisvrouw Stijntge Dirickxsdr. als medeerfgenaam van de voorsz. haar ouders is competerende, in zeker huis en erf staande en
gelegen binnen deze stad op de zuidhoek van de Hofflaan.
[6290]
f. 190v d.d. 12-3-1636: Comp. Frans Adriaensz. van der Bie vrachtscipper van deze stad en
bekende schuldig te wezen de twee zijn tegenwoordige huisvrouwen onmondige zusters,
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met name Neeltge en Maertge Dirickxsdr. haar gerechte voogden tot behoef van dezelve
weeskinderen de som van 600 gld. uit zaak van koop en levering van twee derde parten in
een zeker huis en erve daarvan het derde derde part de comparant nomine uxoris zelf is
competerende.
f. 191 d.d. 1-4-1636: Comp. Jonge Jan Jansz. Schellevisch als getrouwd hebbende Baertge
Jorisdr. en nagelaten dochter van Joris Adriaensz. Ruijter en verzulks alsnu wezende nazaat
van Simon Pietersz., de voorsz. Baertgen Jorisdr. eerste man, en bekende in die kwaliteit
verkocht te hebben aan Willem Jansz. lindewever inwoner van de stad ’s Gravenzande
desselfs huis en erf staande en gelegen op het zuideinde aan de zuidzijde van het grote
molenslop, zijn voorsz. huisvrouw aangekomen door overlijden van haar zaliger moeder
Lijntge Lenaertsdr. eertijds weduwe van zaliger Jan Claesz. moelenaer alhier.
[6292]
f. 192v d.d. 11-4-1636: Comp. Jannitgen Aertsdr. weduwe Harman Aertsz. wielmaecker
wonende binnen de stad ’s Gravenzande met Claes Claesz. van Zwieten secretaris haar
gekoren voogdshand in deze, en bekende verkocht te hebben aan Aert Harmansz.
wielmaecker haar zoon wonende binnen dezelve stad haar huis en erve staande en gelegen
binnen deze stad aan de Langestraat naar het zuideinde met het eigendom van de halve
boomgaard gestaan hebbende mede tussen dit verkochte erf en het erf nu toebehorende de
heer commies Johan van der Brouck, die alsnu neergelegd is en daarop een bekwame
pomop gemaakt is tot ieders gerief (belend o.a. de weduwe van Jan Jacobsz. smidt de
kopers zuster). Verwijst naar de oude brief d.d. 20-10-1620. Met bepaling ten aanzien van
kopers moeder en zuster.
[6293]
f. 194 d.d. 14-4-1636: Comp. Gerridt Thonisz. timmerman inwonende poorter van de stad ’s
Gravenzande onze mede broeder in rechte, en bekende verkocht te hebben aan Adriaen
Gerridtsz. mede timmermna zijn comparants zoon, desselfs huis en boomgaard met de
woonplaats en timmerhuis genaamd de Houdthuijn, staande en gelegen aan de Langestraat
binnen deze stad. Het huis is de comparant eerst in het geheel aangekomen bij koop en
gedane opdracht van wijlen Adriaen Adriaensz. timmerman volgens de transportbrief d.d. 111-1604, behalve nog de laatste verkregen transport van de helft vandien door het overlijden
van zijn comparants huisvrouw gemeen erfgenamen op hem comparant getransporteerd
mits de intersectie van eigendom van het huis en erf in ’s Gravenhoek daar de comparant
alsnu in woonde, zijnde dezelve brief mede van d.d. 5-12-1633.
[6294]
f. 195 d.d. 20-4-1636: Comp. Elsiabeth Cornelisdr. Dollen weduwe Engel Engelsz. Cappiteijn
eertijds in Zandambacht aan de Maasdijk nu wonende binnen de stad ’s Gravenzande, en
bekende verkocht te hebben, met Claes Claesz. van Zwieten secretaris haar gekoren voogd
in deze, aan Wormbrecht Pietersz. uit de Poeldijk nu wonende binnen de voorsz. stad haar
klein huisken en erfgen staande en gelegen op het zuideinde en zuid af van het grote
molenslop of –steeg.
[6295]
f. 195v: Bijbehorende penningbrief.
[6296]
f. 196v d.d. 30-5-1636: Comp. Jan Cornelisz. cleermaecker onze inwonende poorter en
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bekende verkocht te hebben aan Dirick Dirickxsz. vrachtscipper binnen deze stad een zeker
huis en erf staande en gelegen tussen de huising van de Houdthuijn en het husi genaamd de
Keijser.
f. 197: Bijbehorende penningbrief.
[6297]
f. 197v d.d. 8-6-1636: Comp. Maerten Willemsz. Voijs zoon van Willem Claesz. Voijs
wonende binnen de stad Rotterdam en Cornelis Willemsz. van der Thuijn als getrouwd
hebbende Maertgen Willemsdr. Voijs wonende op de Watersloot buiten de stad Delft
vervangende Adriaentge Maertensdr. haar moeder en Trijntge Willemsdr. Voijs haar zuster,
de welke bekenden uit kracht van de oude eigendomsbrieven verkocht te hebben aan de
heer Franchois Meerman wonende binnen de stad Delft het eigendom van het huis, erf, tuin
en boomgaard genaamd Bagijnen Patershuis, staande en gelegen binnen de stad ’s
Gravenzande bij, aan en omtrent het gasthuis aldaar.
[6298]
f. 198v d.d. [ongedateerd; 1636]: Voorts aangaande de opdrachtbrief van de koop van de 8
hond land gelegen aan de Hofflaan ten dele of meest binnen de vrijheid van ’s Gravenzande
en ten dele of weinig in Zandambacht wezende vrij eigen patrimonie land en bij Fijtge
Dirickxsdr. weduwe Gedeon Philipsz. ’s Gravenzande geassisteerd geweest zijnde met
Gerridt Philipsz. Baeck tot Monster haar zwager, dezelve als oom en bloedvoogd van de
nagealten weeskinderen van de voorn. Gedeon Philipsz. in de echt geprocreerd bij de
voorsz. weduwe haar moeder, verkocht na openbare opveiling binnen de stad ’s
Gravenzande d.d. 22-7-1636, verkocht aan Joris Claesz. Verlaen ’s Gravezande, staat in het
lang geregistreerd in het protocol van Zandambacht folio 146 verso, 147 verso et recto,
evenals de penningbrief op folio 147 verso en 148 recto et verso.
f. 199 d.d. 3-8-1636: Comp. Jacob Doesen Lucq onze inwonende poorter en mede broeder
in rechte en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben aan Cornelis Willemsz. Boegaert
een losrente van 50 gld. ‘s jaars
[6299]
f. 200 d.d. 6-10-1636: Comp. Maertgen Adriaensdr. weduwe Cornelis Jacobsz. Boudesteijn
in zijn leven timmerman alhier zijnde met geassisteerd met Adriaen Joesten wever [brief van
indemnatie: haar vader] haar gekoren voogd in deze voor haar zelf en voor de helft, Jacob
Cornelisz. Boudesteijn alhier in kwaliteit als mede-voogd in deze van de nagelaten
weeskinderen van de voorn. Cornelis Jacobsz. en die hij in de echt geprocreerd heeft bij de
voorn. Maertgen Adriaensdr. voor de andere helft, dewelke bekenden te samen verkocht te
hebben aan Jan Adriaensz. van der Maerel poorter van de stad ’s Gravenzande het huis en
erve bij de voorn. Cornelis Jacobsz. in zijn leven gekocht van Lambrecht Heijnricxsz.
Crommendijck mede poorter van deze stad, staande en gelegen binnen ’s Gravenzande aan
de Cortestraat naar het zuideinde toe. De oude transportbrief is d.d. 5-8-1635.
[6300]
f. 201: Bijbehorende brief van indemnatie.
[6301]
f. 202 d.d. 26-10-1636: Comp. Pieter Claesz. Brants waert in de Bosboom, Louweris
Adriaensz. van Achterthoff beide tot ’s Gravenzande, Jacob Cornelisz. Goijenbier in het
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Noorland van Zandambacht en Floris Corssen wonende op de Staalduinen in het voorsz.
ambacht, te samen in kwaliteit als heiligegeestmeesters van ’s Gravenzande en
Zandambacht, en bekenden met consent van de heer officier Crispijn van Mierop mede
aldaar verkocht te hebben aan de e. heer Franchois Meerman wonende binnen de stad Delft
in vrije eigendom zekere 15 roeden erf van het gasthuis erf gesepareerd en als nu
‘geapproprieerd’ aan het huis en erf van het Bagijnhof mede genaamd Patershuis en erf
vandien daaraan gelegen was.
[6302]
f. 203 d.d. 15?-11-1636: Comp. Jacob Doesen Lucq onze inwonende poorter en bekende
schuldig te wezen aan Claes Claesz. van Zwieten secretaris alhier de som van 450 gld. uit
zaak van verlopen verschenen landpachten. Tot waarborg zijn huis en erf (belend o.a. de
boomgaard gekomen eertijds van Aem Heijnricxsz. cramer en zijn huisvrouw Maertge
Jacobsdr. beide overleden).
[6303]
f. 204 d.d. 6-1-1637: Comp. Gerridt Maertensz. Verschildt wonende aan de Maasdijk in
Zandambacht en bekende verkocht te hebben aan Jasper Jansz. van Alenburch een zekere
custingbrief sprekende op Adriaen Louwen wonende in Willem Woutersz. weg? aan de
Maasdijk in Zandambacht, zijnde dezelve custingbrief d.d. 12-6-1634 en vanwege de woning
en landen bij de voorsz. Adriaen Louwen van de voorsz. comparant gekocht en hem
getransporteerd voor het gerecht van Zandambacht..
[6304]
f. 205 d.d. 8-1-1637: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Jacob Doesen Lucq
wonende tot ’s gravenzande en bekende ter zake van verschenen landpachten schuldig te
wezen aan de voogden van de kinderen van Maria Paets […], te samen de som van 750 gld.
[6305]
f. 205v d.d. 12-1-1637: Comp. Sier Jansz. smidt wonende binnen de stad ’s Gravenzande en
bekende schuldig te wezen en verkocht en geconstitueerd te hebben aan de e. Crispijn van
Mierop officier van ’s Gravenzande en Zandambacht een losrente van 10 gld. 15 st. ’s jaars.
[6306]
f. 206v d.d. 1-3-1637: Comp. Cornelis Jacobsz. wonende op Honselersdijk als man en voogd
van Geertgen Dircxsdr. voor hem zelf en hem sterk makende en de rato caverende voor
Dirckgen Dircxsdr. en Maritgen Dircxsdr. zijn voorsz. huisvrouws zusters, alle te samen
kinderen en erfgenamen van zaliger Dirck Jansz. en bekende in voorsz. kwaliteit schuldig te
wezen aan Jasper Jansz. van Alenburch onze mede broeder in officie de som van 80 gld. uit
zaak van goede gerekende penningen van gehaalde waren en geleende gelden tot behoeve
van Aeltgen Dircxsdr. onze moeder en ons zelf verstrekt. Tot waarborg verbindt hij
comparant zeker huis en erve staande op de hoek van de Ommeloop in de stad ’s
Gravenzande haar te samen in eigendom toekomende (maar de usufruct vandien moet
genoten worden bij de voorsz. Aeltgen Dircxsdr. haar leven lang gedurende).
[6307]
f. 207v d.d. 5-5-1637: Comp. Willem Jeroensz. anders gezegd Willem Cornelisz. inwoner van
deze stad en bekende verkocht te hebben aan Dirck Jansz. Bollitgen mede alhier een zeker
huis en erve staande en gelegen binnen deze stad van ’s Gravenzande aan de Cortestraat
op het zuideinde.
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[6310]
f. 211 d.d. 1-5-1637: Comp. Jacob Jansz. onze korenmolenaar en verklaarde verkocht te
hebben aan Aldert Rocusz. wonende mede alhier de vrije eigendom van de korenmolen
staande binnen deze stad bij hem comparant gekocht van de heren officier en regeerders
van de stad ’s Gravenzande met de aankleven vandien de comparant toebehorende, het
molenhuis met het erf van ouds daaraan behoord hebbende.
[6311]
f. 212: Bijbehorende custingbrief.
[6312]
f. 212v d.d. 6-5-1637: Comp. Pieter Huijgensz. van der Hoeff en Jacob Claesz. de Jonge te
samen erfgenamen van Brechgen Huijbrechtsdr. laatst weduwe van Claes Jacobsz. de
Jonge, haar zaliger moeder, en verklaarden verkocht te hebben aan Cornelis Jansz.
cleermaecker een huis en erve staande en gelegen aan de Langestraat op het zuideinde van
deze stad.
[6313]
f. 213v d.d. 28-6-1637: Comp. Jacob Cornelisz. Boutesteijn wonende binnen de stad ’s
Gravenzande en bekende bij deze boven de som van 125 gld. die hij comparant de
heiligegeestmeesters van ’s Gravenzande en Zandambacht uit zaak van koop van zeker
huisken en erve schuldig is volgens de constitutiebrief d.d. 5-3-1635, van dezelve
heiligegeestmeesters nog opgenomen en ontvangen te hebben en zulks haarlieden nog
schuldig te zijn een som van 25 gld. Comparant stelt tot waarborg speciaal het voorschreven
huisken en erve staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Ommeloop
omtrent het marktveld.
[6314]
f. 215 d.d. 13-9-1637: Comp. Jacob Arensz. cleermaker inwoner van deze stad en bekende
verkocht te hebben aan Maritgen Arijensdr. weduwe van Arent Jacobsz. cleermaker, zijn
comparants schoonmoeder, zeker huisken en erfken staande en gelegen binnen deze stad
aan het marktveld in ’s Gravenhoek.
[6315]
f. 216: Bijbehorende custingbrief.
[6316]
f. 216v d.d. 8-6-1637: Comp. Neeltje Corsdr. weduwe van Dirck Jacobsz. de Moor en
bekende schuldig te wezen aan de voogden van haar kinderen, ten behoeve van dezelve
kinderen, de som van 57 gld. 13 st. waarvoor zij speciaal verbindt haar huisken en erve
staande en gelegen alhier aan de Cortestraat, en omdat deze geregistreerd staat in het
schependingboek van ’s Gravenzande anno 1637 f. 3v, daarom hier pro memorie.
f. 217 d.d. 19-5-1637: Comp. Philips Arijensz. van Haesbrouck wonende in ’s Gravenhage en
Willem Jansz. van Epenhuijsen mede wonende in ’s Gravenhage te samen omen en
bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Abraham Jacobsz. van der Houve
en Aeltgen Jansdr. in haar leven woonachtig binnen deze stad, dewelke bekende op 12-11-
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1636 ten overstaan van het gerecht van deze stad verkocht te hebben aan Jacob Thobiasz.
zeker huis en erve staande en gelegen op het noordeinde van deze stad.
[6317]
f. 218: Bijbehorende custingbrief. Comp. mede Louris Ariensz. Achterhoff schepen van deze
stad en Frans Jansz. van Rijn mede wonende binnen deze stad en stellen zich borg.
[6319]
f. 219v d.d. 17-1-1638: Comp. Jacob Doessen Lucq onze mede broeder in schependom en
bekende verkocht te hebben aan de heer Franchois Meerman burgemeester van de stad
Delft zekere zijn erve en ‘misdel’ gelegen achter de huising van Maritge Wiggersdr. weduwe
van Pieter Cornelisz. Idem nog zijn Jacob Doessen Lucq’s erve en schaaphok staande en
gelegen achter desselfs Lucq’s erve. Compareerden mede Cornelis Willemsz. Bogart en Jan
Pietersz. Timmers en verklaarden afstand te doen van zodanig recht van hypotheek als zij
op dit verkochte misdel en schaaphok hebben.
[6320]
f. 221 d.d. 30-1-1638: Comp. Adriaen Pietersz. voor hem zelf en Arent Arensz. als voogd van
Annetgen Pietersdr. te samen erfgenamen van Pieter Arentsz. zaliger, en bekenden verkocht
te hebben aan Cors Harmansz. cuijper een huis en erve staande en gelegen in de
Langesteaat in deze stad.
[6321]
f. 222: Bijbehorende custingbrief.
[6322]
f. 223 d.d. 26-4-1638: Comp. Jan Osijersz., Louweris Adriaensz. van Achterthoff
vervangende Floris Corsz. en Willem Jansz. van der Sluijs haarlieden mede broeders in
officion, en al te samen heiligegeestmeesters van ’s Gravenzande en Zandambacht, en
bekenden verkocht te hebben aan Jan Adriaensz. van der Elst een huis en erve staande en
gelegen binnen de stad ’s Gravenzande.
[6323]
f. 223v d.d. 26-4-1638: Comp. Jan Adriaensz. van der Elst en bekende verkocht te hebben
aan Samuel Corsz. een huis en erve staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande.
[6324]
f. 224v d.d. 28-4-1638: Comp. Jacob Vrancken van Velden als man en voogd van Geertje
Alewijnsdr. wonende alhier en bekende verkocht te hebben aan de heer Franchois
Meerman, burgemeester van de stad Delft, een tuin of erf met geboomte gelegen op het
noordeinde binnen de vrijheid van deze stad omtrent de Monickelaan, eensdeels gekomen
van Arent Thobiasz. en Crijn Dircksz. wever, zo groot en zo klein als hetzelve bij hem of zijn
comparants huisvrouws ouders bezeten is.
[6325]
f. 226 d.d. 23-4-1638: Comp. de voogden van de onmondige nagelaten weeskinderen van
wijlen Liedewij Jan Domsdr. in de echt geprocreerd bij zaliger Tonis Cornelisz. Keurts, en
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bekenden met consent en ten overstaan van Crispijn van Mierop, alsdoen offcier, Jacob
Doensz. Lucq en Cornelis Adriaensz. van der Burch, alsdoen mede-echepenen van ’s
Gravenzande als oppervoogden van alle onmondige van deze jurisdictie, in het openbaar
verkocht te hebben aan de heer Johan van den Brouck commies van de financien van
Holland zekere huising en erve staande en gelegen binnen deze stad op het zuideinde aan
de Langestraat.
[6327]
f. 227v d.d. 23-4-1638: Comp. Jan Adriaensz. van der Marel wonende alhier en bekende
verkocht te hebben aan de heer Johan van den Brouck commies van de financien van
Holland zekere huising, erve en boomgaard staande en gelegen binnen deze stad op het
zuideinde aan de Langestraat.
[6328]
f. 229 d.d. 13-5-1638: Comp. Cornelis Willemsz. Boogaerdt tegenwoordig burgemeester van
de stad ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Jan Gerritsz. van Rijn het vrije
eigendom van een erf en tuin daar eertijds een huis en boomgaard op placht te staan,
wezende ten dele eigen, patrimonie, geestelijk en erfhuur, leggende binnen de vrijheid van
deze stad op het zuideinde ’t einde van de Cortestraat omtrent de lege molenwerf.
[6329]
f. 230 d.d. 6-8-1638: Comp. jonkheer Dirck van der Does, schout van de stad ’s
Gravenzande en het ambacht vandien, en bekende verkocht te hebben aan de heer
Franchois Meerman burgemeester van de stad Delft zeker erf betimmerd met een paardestal
of schuur en hondenhuis, staande en gelegen aan de Peperstraat.
[6330]
f. 231 d.d. 6-8-1638: Comp. Crispijn van Mierop landdrost van Delfland en bekende verkocht
te hebben aan de heer Franchois Meerman burgemeester van de stad Delft zeker erve
betimmerd met een ‘hollenbergh’ staande en gelegen aan de Peperstraat.
[6331]
f. 232 d.d. 7-8-1638: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Jan Anthonisz. smidt
weduwnaar van Claertge Cornelisdr. voor de helft, Jan Osiersz. smidt uit naam van zijn
huisvrouw Maertgen Cornelisdr. voor hem zelf en in kwaliteit als oom en voogd met
Lambrecht Hendricksz. gekoren voogd van de zes nagelaten weeskinderen van wijlen
Pietertgen Cornelisdr. in de echt geprocreerd bij Jan Pietersz. Schellevisch, kinderen,
kindskinderen en erfgenamen van zal. Claertge Cornelisdr. voorn. en overzulks te samen
voor de andere helft, wonende alhier binnen ’s Gravenzande, en bekenden na voorgaande
openbare verkoop op 17-6-1631 voor het gerecht van ’s Gravenzande en Zandambacht,
alsnu te transporteren aan de heer officier Crispijn van Mierop de nombre van 8 honden vrij
eigen patrimonie land gelegen in de Hoff tiende aan de Hofflaan ten dele binnen de vrijheid
van ’s Gravenzande en ten dele in Zandambacht. (belend o.a. Z: vanouds Hendrick Jansz.
Coppert nu Lijsbedt Jans Coppertsdr. desselfs zuster, wonende tot ‘s Gravenzande).
[6333]
f. 234 d.d. 7-8-1638: Comp. Crijntgen Willemsdr. weduwe Willem Andriesz. Boogaert met
Cornelis Willemsz. Boogaert haar zoon en gekoren voogd in deze en bekende verkocht te
hebben aan de heer Crispijn van Mierop landdrost van Delfland het eigendom van een huis
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en klein erfken staande en gelegen binnen deze stad op het noordeinde, eertijds gekomen
van Crijn Dircksz. metselaer.
[6335]
f. 235v d.d. 7-8-1638: Comp. Crispijn van Mierop landdrost van Delfland en bekende
verkocht te hebben aan jonkheer Dirck van der Does, baljuw en schout van deze stad en van
Zandambacht, zjn huising, erve en tuin staande en gelegen binnen deze stad.
[6336]
f. 236v d.d. 9-10-1638: Comp. [ook voor schepenen Zandambacht] Louweris Arensz. van
Achterthoff en bekende verkocht te hebben aan Frans Jansz. van Rijn zekere 5 morgen
geestland gelegen over de Achterweg, daarvan 2 morgen ligt binnen de stad ’s Gravenzande
en 3 morgen in Zandambcht.
[6337]
f. 238 d.d. 9-10-1638: Comp. Louweris Adriaensz. van Achterthoff en bekende verkocht te
hebben aan Jasper Jansz. van Alenburch en Cornelis Jansz. van Alenburch zeker huis,
schuur, barg en geboomte staande en gelegen op eigen grond en erf, strekkende van de
Voorstraat af met een slop tot aan de Achterweg toe.
[6339]
f. 239v: Bijbehorende custingbrief.
[6340]
f. 240v d.d. 23-1-1639: Comp. Maertgen Jansdr. Reijnout en bekende verkocht te hebben
aan Willem Maertensz. een huis en erf staande en gelegen op het noordeinde aan de
Cortestraat.
f. 241: Bijbehorende custingbrief.
[6341] <laatste foto>
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