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Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
Nr. 1 folio 1 d.d. 02-11-1628.
Jan Claesz. Harlaer gehuwd met Hester Willems die weduwe was van Jan Maertensz. Hoogenhouck
verkoopt aan Jan Janssen de Jonge, onze mede broeder in officio, omtrent 10 hond 12½ roeden land,
zijnde de helft van 20 hond 25 roeden, gemeen met de koper zelf in 27 morgen in 2 weren, waarop
staat het huis, schuren, bargen en geboomte van de koper. Het 1° weer, zijnde het huisweer, is groot
18 morgen, belend ten O: de Heilige Geest armen van Delft, ten Z: de Zwet, ten W: Cornelis Ariensz.
Knechge, Annitge Philips, Lenert Cornelisz. en Claes van Santen en ten N: de Slinksloot. Het 2° weer
is groot 9 morgen, belend ten W: de erfgenamen van Pieter Pietersz. van Schiedam, ten N: de
Slinksloot, ten O: Isbrant Willemsz., Jan Cornelisz. en Jannitge Maertensdr. en ten Z: de Zwet. Vrij en
niet belast. Dirck Jansz. kuiper te Delft zaliger had het gekocht van Sijmon Lenertsz. de Bije en
Harman van Overgau als curators van Huijch Lenertsz. de Bije, volgens de opdrachtbrief van 18-111601. Prijs f 550, contant geld.
Nr. 2 folio 2 d.d. 1627.
Willem Jansz. Touw nazaat van Lenert Arijensz. Wittebol ter ene zijde en Aelbrecht Jansz. nazaat van
Borger Pietersz. ter andere zijde, zijn geaccordeerd inzake het onderhoud van de laan die de
comparanten in gezamelijke eigendom hebben. Pieter Borgersz. heeft de laan van de kerk van
Vlaardingen gekocht volgens de oude opdrachtbrief in dato 12-03-1564 en de uitkoop van 1-4-1566
tussen de voorn. Wittebol en zijn huisvrouw Neeltgen Jans, welke weduwe is geweest van de voorn.
Pieter Borggersz. Ter ene zijde en de voorn. Borggert Pietersz. en Jan Pietersz. zijn broeder, tezamen
erfgenamen van Pieter Borggersz. ter andere zijde. Elk van de partijen is voor de helft eigenaar
gebleven, mitsdien Willem Jansz. Touw gebleken was dat de voorsz. Borgger Pietersz. bij nader
accoord jegens Jan Pietersz. zijn broeder, alleen gebleven en geworden was eigenaar van de helft
van de laan. Zo is het dat de comparanten in die kwaliteit minnelijk zijn geaccordeerd tot separatie en
verdeling van de laan. Te weten van de Slinksloot af tot de Zouteveenseweg toe zal een nieuwe sloot
geschoten worden tussen de laan en het land van Willem Jansz. Touw, breed 7 voeten, aan
weerszijde verliezende even veel land, latende de laan breed naar behoren en de aarde komende uit
de sloot zal op de laan geworpen worden zodat die zal worden verhoogd en bekwaam gemaakt om
door beiden gebruikt te worden. Bij loting is aan Willem Jansz. Touw het zuidelijkste gedeelte van de
laan te beur gevallen en aan Aelbregt Jansz. het noorderlijkste, elk voor de helft. De heul die over de
Slinksloot ligt zal in gemeen blijven.
Nr. 3 folio 3 d.d. 30-03-1630.
Gerrit Cornelisz. wonende in Papsou heeft verkocht aan Adriaen Dircxz. Mostert onze inwoner 2
morgen 84 roeden patrimoniaal eigen land, belend ten N: de Zouteveenseweg, ten Z: Arent Cornelisz.
Coos met eigen, ten O: Jacob Pietersz. met bruikwaar en ten W: de voorn. Coos met bruikwaar. Niet
belast. Prijs f 1.050 carolus, contant geld.
Nr. 4 folio 4 d.d. 18-05-1630.
Pieter Gerritsz. gehuwd met Jannitge Mees die weduwe was van Cornelis Sijmonsz. heeft verkocht
aan Gijs Damen, een huis, barg, schuren, boomgaard en plantage met de toegift van 12 morgen
bruikwaar. De boerderij is staande op de bruikwaar in Vokkestaart bij het Windas, belend ten O: de
Harreweg, ten W: Leendert Jaspersz. Koeijt, ten N: en Z: Lijsbet Jans van der Wolff met eigen en de
Tanthofskade. De koper zal nog volgen de werf of tuin van Maritgen Flooren weduwe Alewijn
Jacobsz., gelegen tussen de Harreweg en de voorn. boerderij, zoals Gijs Damen wel bekend is. Gijs
Damen is verplicht te maken de weg en banwerken van de zuidkade tot aan Arien Leendertsz. zijn
weg toe. Vrij en niet belast.
Nr. 5 folio 4v. d.d. 18-05-1630.
Ghijs Damen is schuldig aan Pieter Gerritsz. gehuwd met Jannitge Mees die weduwe was van
Cornelis Sijmonsz., de somme van f 1.600 van 40 groten het stuk, ter zake van de koop van een
boerderij als huis, schuren, boomgaard en plantage en de toegift van 12 morgen bruikwaar. De
boerderij staat op de bruikwaar in Vokkestaart bij het Windas. De werf of tuin van Maritgen Flooren
weduwe Alewijn Jacobsz. zal de koper nog volgen. Belend ten O: de Harreweg, ten W: Lenert
Jaspersz. Koeijt, ten N: en Z: Lijsbet Jans van der Wolf en de Tanthofskade.
Nr. 6 folio 5v. d.d. 25-05-1630.
Lijsbet Jans van der Wolff weduwe Gerrit Dircxz. van der Wolff wonende te Schiedam heeft verkocht
aan Leendert Jorisz. wonende in Vokkestaart, 5 hond land, belend ten Z: de kade van Papsou, ten W:
het Oude Manhuis van Schiedam, ten N: Willem Sijmonsz. en ten O: de Harreweg, mits dat Lenert

Jorisz. zijn uitpad zal hebben op de Harreweg. Vrij en niet belast. Gerrit Dircxz. van der Wolff heeft het
land gekocht van de kerkmeesters van de stad Delft, te weten 3 morgen en waarvan de resterende 13
hond zijn verkocht aan Ghijs Damen. Prijs f 500, contant geld.
Nr. 7 folio 6v. d.d. 25-05-1630.
Lijsbet Jansdr. weduwe Gerrit Dircxz. van der Wolff wonende te Schiedam heeft verkocht aan Ghijs
Damen onze inwoner 2 morgen 1 hond land, belend ten N: de kade, ten W: Lenert Jaspersz. met
bruikwaar, ten O: de uiterdijken over de Harreweg en ten Z: de koper zelf met bruikwaar. Vrij en niet
belast. Prijs f 900, contant geld.
Nr. 8 folio 7v. d.d. 25-05-1630.
Ghijsbrecht Damen als principaal, Claes Gijsen zijn schoonvader en Leendert Jorisz. beiden als
borgen, zijn schuldig aan Lijsbeth Jans van der Wolff de somme van f 900 carolus van 40 groot
Vlaams, spruitende uit de koop van 13 hond land, belend ten N: de kade, ten W: Lenert Jaspersz. met
bruikwaar, ten O: de uiterdijken over de Harreweg en ten Z: de koper zelf met bruikwaar. Lenert
Jorisz. verbindt hieraan 5 hond land gelegen als voren, belend ten Z: het Oude Manhuis van
Schiedam, ten N: Willem Sijmonsz. en ten O: de Harreweg.
Nr. 9 folio 8 d.d. 03-10-1631.
Mathijs Jansz. van der Brugge vervangende zijn mede confraters in officio blijkende bij het gerecht
van Vlaardingen, Vlaardinger-ambacht en Zouteveen, gestelde en gecommitteerde Heilige Geest en
Gasthuis meesters der parochie van Vlaardingen, hebben in die kwaliteit naar voorgaande resolutie
van de heren der voorn. 3 gerechten als mede bij het octrooi van de president en raden van Holland
daarop gevolgd, in dato 16-05-1630, ten overstaan van de gecommitteerden van de voorn. gerechten,
verkocht aan Pieter Blasius Dijcxhoorn 4½ hond land gemeen in een kamp van 7 hond, strekkende
van de laan van zaliger Jacob Arijensz. Seeuw schout’s woning tot in de watering, belend ten O: Gerrit
Jansz. Brouck en ten W: de weg. De koper is het als laatste gebruiker genoegzaam bekent. Niet
Belast gedurende de possessie van de armen. De oude waarbrieven in dato 24-12-1516 en de andere
04-01-1517. Prijs f 525 carolus, contant geld.
Nr. 10 folio 9 d.d. 03-10-1631.
Jan Sijmonsz. Hoochstadt als voogd van de weeskinderen van Jacob Arijensz. Seeuw heeft verkocht
aan Pieter Blasius Dijckshoorn wonende in Vlaardinger-ambacht, ¼ part van 3½ hond land,
strekkende van de laan van Jacob Arijensz. Seeu schout’s woning tot in de watering, belend ten O:
Gerrit Jansz. Brouck en ten W: de weg. Vrij en niet belast.
Nr. 11 folio 9v. d.d. 07-06-1631.
Maritgen Arijensdr. weduwe Phillips Leendertsz. die een zoon en enig erfgenaam was van Leendert
Phillipsz. geassisteerd met Sebastiaen Antonisz. Van der Piet notaris haar gekozen voogd, heeft
verkocht aan Jacob Burgersz. Buijs, een boomgaard of tuin bij de Vlaardingse korenmolen aan de
westzijde van de Zouteveensedijk, belend aan de achterzijde ten Z: Cornelis Pietersz. Barchman en
aan de voorzijde de koper en Machtelt Balten weduwe Aerien Pietersz., ter lengte van het gangpad en
ten N: Leentgen Huijgen weduwe Huijbrecht Arijensz. schuitvoerder, strekkende met een gangpad van
de dijk door welke het verkochte een vrije uitgang heeft, tussen de boomgaarden of erven van de 2
respectivelijke weduwen, doch eertijds gestoken alleen van Huijbrecht Ariensz. erf westwaarts op tot
aan de ambachtswatering. Twee oude waarbrieven, de ene in dato 22-5-1593 en de andere 8-2-1602,
mitsgaders nog een akte van 5-8-1610 door ene Heijnrick Pietersz. verleden en getekend nopens het
voldoen en ontslaan van de verkochte hijpotheek van de belasting van 1 £ groot per jaar als restant
van 9 £ 7 schelling 8 penning. Prijs f 100 gereed en een rentebrief.
Nr. 12 folio 10v. d.d. 07-06-1631.
Jacob Burgersz. Buijs is schuldig aan Maritgen Arijensdr. weduwe Phillips Leendertsz. de somme van
f 400 van 40 groot het stuk als restant van f 500 ter zake van de koop van een tuin of boomgaard bij
de korenmolen. Hij verbindt hieraan de voorn. gekochte tuin of boomgaard, gelegen aan de westzijde
van de Zouteveensedijk, belend ten Z: Cornelis Pietersz. Bargman en ten N: als in de waarbrief,
strekkende met een ganpad van de dijk westwaarts tot aan de ambachtswatering.
Nr. 13 folio 11v d.d. 30-07-1631.
Compareerde voor schepenen van Vlaardinger-ambacht en Zouteveen, Arent Cornelisz. van Leeuwen
tegenwoordig wonende te Zouteveen, welke verklaarde verkochtte hebben aan Cornelis Arentsz. van
Leeuwen zijn zoon, een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met 4 morgen 1½ hond
patrimoniaal weiland, gelegen te Vlaardinger-woud in Vlaardinger-ambacht, belend ten O: de
keursloot lopende tussen de woning van Gerrit Dircxz. Vechter en het voorsz. land, ten W: de
Vrouweweg, ten N: de Zwet en ten Z: de weduwe van Pieter Huijgensz. en de erfgenamen van de
voorn. Pieter Huijgensz. Belast met een opstal van 15 st. toekomende de erfgenamen van Cornelis
Crijnen Wagenaer. Nog f 0-07-08 per jaar toekomende de kerk van Vlaardingen. Nog een rente met
een hoofdsom van f 600 carolus toekomende Pieter Claesz. Vercroft. Nog f 96 carolus kapitaal te

betalen aan de dochter van Cornelis Ariensz. Knechgen wonende op de Doel in het land van Brabant.
Nog de gerechte helft van f 96 carolus hoofdsom te betalen aan de voorn. dochter van Cornelis
Ariensz. Knechgen. De koper neemt deze renten voor zijn rekening. Arent Cornelisz. van Leeuwen
heeft nog aan zijn zoon verkocht 1 morgen 2 hond 26 roeden land in Zouteveen, belend ten O: het
ambacht van Vrijenban, ten Z: de Zwet, ten W: het Weeshuis van Delft en ten N: Arijen Dircxz.
Mostert. Vrij en niet belast. Cornelis Arentsz. van Leeuwen draagt nog over aan zijn zoon Cornelis de
bruikwaar van 28 morgen land, toebehorende verschillende eigenaren, mitsgaders 10 koeien, een
merriepaard en enig bouwgereedschap. Prijs f 3.000 contant geld en een obligatie.
Nr. 14 folio 13 d.d. 20-03-1632.
Cornelis Arentsz. Decker heeft verkocht aan Aelbrecht Jansz. van der Meer onze broeder in officio, 2
morgen 22 roeden vrij patrimoniaal land, belend ten O: Arien van Rijn met bruikwaar en ten W: Jacob
Pietersz. met eigen, strekkende van de weg zuidwaarts op tot de Zwet toe. De koper neemt tot zijn
last f 300 carolus hoofdsom, losbaar de penning 16, zijnde de gerechte helft van f 600 hoofdsom
toekomende juffrouw Anna van der Goes wonende te Delft. Van deze f 600 neemt Aelbrecht Jansz.
van der Meer de helft voor zijn rekening en Jacob Pietersz. de andere helft. Vrij en niet belast. Prijs f
875 carolus, contant geld onverminderd de voorn. f 300.
Kanttekening: Deze rentebrief is voldaan en afgelost in mei 1632.
Nr. 15 folio 14 d.d. 20-03-1632.
Cornelis Arentsz. Decker weduwnaar Lieduwij Jansdr. ter ene zijde, mitsgaders Jan Cornelisz. en
Joris Cornelisz. Decker, kinderen van de voorn. Lieduwij Jansdr. en Cornelis Arentsz. Decker, ter
andere zijde. Zij zijn in vriendschap geaccordeerd nopens de uitkoop van de moederlijke goederen.
De weduwnaar zal betalen aan zijn kinderen de somme f 750 carolus van 40 groten Vlaams boven de
kleding van Lieduij Jansdr. die zij reeds genoten hebben, te weten f 400 gereed, f 200 mei
toekomende en de resterende f 150 mei 1663. De kinderen zullen direct volgen een webbe van 40 el
linnen laken waartegen Cornelis Arentsz. Decker zal volgen de verdere boedel en goederen. Hij
verzekert dit op zijn huis, barg en geboomte, staande op de Zouteveense kade op het Gat.
Nr. 16 folio 14v. d.d. 27-02-1632.
Arent Cornelisz. van Leeuwen heeft verkocht aan Jan IJsbrantsz. zijn schoonzoon, zijn huis, schuur,
bargen en geboomte met 3½ morgen vrij eigen land waarop het huis staat bij de Kapel, belend ten W:
de Kapelweg, ten Z: de Zwet, ten O: Pieter Jansz. Verhouck te Delft en ten N: de Oostveenseweg. De
koper zal nog volgen de mest van beide lange stallen en de bruikwaar van 9½ morgen land,
mitsgaders nog enig huisraad en bouwgereedschap. De koper zal boven de kooppenningen
gehouden zijn de verkoper te onderhouden en alimenteren voor de tijd van èèn jaar. Het land is belast
met een hoofdsom van f 100 carolus toekomende Michiel van Walichem, wat de koper tot zijn last
neemt in mindering van de gerede penningen. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 17 folio 15 d.d.27-02-1632.
Jan IJsbrantsz. onze inwoner is schuldig aan Arent Cornelisz. Stam van Leeuwen zijn schoonvader,
de somme van f 5.000 carolus van 40 groten Vlaams, spruitende uit de koop van de verbonden
woning en 3½ morgen land, enig huisraad en bouwgereedschap. Te betalen f 2.200 gereed en de rest
op termijnen.
Nr. 18 folio 15v. d.d. 01-05-1632.
Jan Cornelisz. heeft verkocht aan Aelbrecht Jansz. van der Meer onze broeder in offitio, 3 morgen 4
hond vrij eigen land, belend ten W: de Vlaardingse vaart, ten O: en N: Willem Touw en ten Z: de koper
zelf. Vrij en niet belast. Prijs f 2.933-06-10, contant geld.
Nr. 19 folio 16 d.d. 15-05-1632.
Joan van Velsen notaris te Delft met procuratie van jonkheer Nicolaes van Santen kapitein van een
compagnie voetknechten ten dienste dezer landen, als mede erfgenaam van Willem van Santen, in
leven raad Staten van de Verenigde Nederlanden, verleden voor Cornelis van Vliet notaris te Delft op
27-04-1632, bekent verkocht te hebben aan Joris Jansz. Quack, 9 morgen land met huis, schuren,
bargen en boomgaard en andere plantage daarop staande, gelegen in de Noordbuurt, belend ten W:
de Zouteveense weg, ten O: de Keen, ten N: Jan Willemsz. en ten Z: de erfgenamen van Jan Dircxz.
van Ceulen. Vrij en niet belast. De oude brieven in dato 27-06-1608. Prijs f 5.100, contant geld.
Nr. 20 folio 17 d.d. 15-05-1632.
Joris Jansz. Quack onze inwoner heeft verkocht aan Pieter Corsz. van der Wael een losrente van f
150 carolus van 40 groten Vlaams, te lossen de penning 20 met een hoofdsom van f 3.000. Hij
verzekert dit op zijn woning als huis, schuren, bargen en geboomte en 9 morgen land in de
Noordbuurt, belend ten W: de Zouteveense weg, ten O: de Keen, ten Z: de erfgenamen van Jan
Dircxz. van Ceulen en ten N: Jan Willemsz.
Nr. 21 folio 17v. d.d. 23-10-1632.

Arien Claesz. weduwnaar Aechgen Ariensdr. ter ene zijde, Aerien Aeriensz. Feijs oom en bloedvoogd
van de nagelaten kinderen van Aechgen Ariensdr. verwekt bij de voorn. Arien Claesz., genaamd
Claes Ariensz. oud 21 jaar, Grietgen Aeriens 20 jaar, Ceuntgen Aeriens 19 jaar, Maertgen Aeriens 18
jaar, Ariaentgen Aeriens 17 jaar, Cornelis Ariens 13 jaar en Feijs Ariens 7 jaar, ter andere zijde. Zij zijn
geaccordeerd in de nagelaten boedel en goederen, te weten de weduwnaar is gehouden de kinderen
te alimenteren en onderhouden tot hun huwelijkse staat of mondige dag en alsdan uit te zetten naar
zijn vermogen en elk een bruidstuk te geven van f 1-10-00. De weduwnaar zal behouden alle
goederen, roerende en onroerende, actien en crediten, met in- en uitschulden. Hij verbindt hieraan zijn
huis, schuur, barg en geboomte en de grond waar het huis opstaat, staande aan de
Vrouweweerseweg, belend ten W: de voorn. weg en ten Z: het erf van Jan Cornelisz. met bruikwaar.
Nr. 22 folio 18 d.d. 12-03-1633.
Jan Cornelisz. Ouwerkerck heeft verkocht aan Isbrant Willemsz. Oosterveen beiden schepenen van
Zouteveen 4 morgen ½ hond patrimoniaal land, de oude brief in dato 04-06-1568, gemeen gelegen in
een kamp van 9 morgen, belend in het geheel ten O: de koper zelf en Aerien Aeriensz. Moijman, ten
W: Jan Jansz. de Jonge, strekkende van de Slinksloot zuidwaarts tot in de Zwet. Belast met een rente
van f 12 per jaar toekomende het convent van St. Jeronimus Doel te Delft. Prijs f 1.000 aan contant
geld en een een rentebrief van f 800.
Nr. 23 folio 19 d.d. 12-03-1633.
Isbrant Willemsz. Oosterveen bekent verkocht te hebben aan Jan Cornelisz. Ouwerkerck een losrente
van f 32 van 40 groten Vlaams per jaar. Hij verbindt hieraan 4 morgen ½ hond patrimoniaal land, als
restant van de koop waaruit deze rente is spruitende. Gemeen gelegen in een kamp van 9 morgen,
belend in het geheel ten O: de rentgever zelf en Arien Ariensz. Moijman en ten W: Jan Jansz. de
Jonge, strekkende van de Slinksloot zuidwaarts tot in de Zwet.
Nr. 24 folio 19v. d.d. 20-04-1633.
Aeffgen Pieters weduwe en boedelhoudster van Adriaen Dircxz. van der Meer in leven secretaris van
Zouteveen, heeft verkocht aan Claes Claesz. gerechtsbode van Vlaardingen, zekere boomgaard zoals
die tegenwoordig beheind en bepaald is, gelegen aan de Oudendijk omtrent de Vlaardingse
korenmolen, belend ten Z: en O: Cornelis Jacobsz. Bieman met zijn eigen boomgaard en een kamp
land, ten N: Pieter Ariensz. en ten W: de Oudendijk. Vrij en niet belast. De oude brief in dato 10-101620. Betaald met een kustingbrief.
Nr. 25 folio 20 d.d. 20-04-1633.
Claes Claesz. gerechtsbode van Vlaardingen is schuldig aan Aeffgen Pieters weduwe Adrijaen Dircxz.
van der Meer, in leven secretaris van Zouteveen, de somme van f 380 carolus van 40 groten Vlaams
spruitende uit de koop van een boomgaard aan de Oudendijk bij de Vlaardingse korenmolen. Te
betalen f 130 contant en de rest op termijnen. Hij verbindt hieraan de voorn. boomgaard, belend ten Z;
en O: Cornelis Jacobsz. Bieman met zijn boomgaard en een kamp land, ten N: Pieter Ariensz. en ten
W: de Oudendijk.
Nr. 26 folio 20v. d.d. 25-08-1632.
Aerien Cornelisz. jongeman toekomende bruidegom geassisteerd door Annitjen Sijmonsdr. zijn
moeder en Jan Sijmonsz. Hoochstadt zijn oom ter ene zijde en Lijsbet Dircxdr. toekomende bruid
geassisteerd door Maertgen Hillebrants haar moeder, mitsgaders Cornelis en Jan Meesz. haar omen
ter andere zijde. Aerien Cornelisz. toekomende bruidegom zal in het huwelijk brengen de somme van f
1.000 contant geld en daarboven met zijn moeder Annitjen Sijmons gebruiken de halve woning
waarop zijn moeder woont, mits dat Aerien Cornelisz. voor de eigen landen, zijn moeder
toebehorende, zal betalen de pacht en ongelden van de bruiklanden voor de tijd van 3 jaar. Lijsbet
Dircxdr. toekomende bruid zal inbrengen haar vaderlijk bewijs en erfenis volgens de uitkoopbrief in de
ambachtskist berustende, daarboven ⅓ part van de hoofdsom van f 400 gekomen van de erfenis van
zaliger Trijntgen Meesdr. en van haar vaders kleding met enige verlopen intresten. De winsten en
verlies zal half om half genoten worden. Bij overlijden zonder kinderen na te laten, gaan de goederen
weer naar de gerechte erfgenamen van de zijde waarvan het gekomen is.
Nr. 27 folio 21 d.d. 11-06-1633.
Jacob Sasbout met procuratie in dato 11-05-1633 onder het zegel van de stad Culemborg, van Mr.
Johan Meerhouts als vader en voogd van zijn kinderen verwekt bij Catharina Sasbouts zaliger, heeft
verkocht aan Joris Jansz. Quack 3 morgen patrimoniaal land in de Noordbuurt, gemeen in een kamp
van 12 morgen, belend in het geheel ten W: de Zouteveenseweg, ten O: de Keen, ten N: Jan
Willemsz. en ten Z: Jan Dircxz. van Ceulen’s erfgenamen. De oude brief in dato 21-03-1536. Prijs f
1.100 carolus, contant geld.
Nr. 28 folio 21v. d.d. 27-08-1633.
Cornelis Leendertsz. Voorburgh weduwnaar Trijntgen Dircxs voor de ene helft, mitsgaders Leendert
Cornelisz. Voorburgh zoon, Cornelis Jansz. wonende Schiedam gehuwd met Maertgen Cornelis en

Pieter Gerritsz. gehuwd met Trijntgen Cornelis, allen kinderen van Trijntgen Dircxz verwekt bij de
voorn. Cornelis Voorburgh, voor de andere helft, hebben verkocht aan Jan Cornelisz. den Boer een
huis en erf met plantage daarop staande, gelegen bij de kapel, belend ten O: ‘s-herenweg, ten W: en
Z: Jacob Pietersz. van Vliet en ten N: de weduwe van Arent Cornelisz. van Leeuwen. Vrij en niet
belast. De oude brief in dato 01-05-1609. Prijs f 475 carolus, contant geld.
Nr. 29 folio 22v. d.d. 04-07-1633.
Grietgen Arentsdr. weduwe en boedelhoudster van Jan Isbrantsz. geassisteerd door Cornelis Arentsz.
van Leeuwen haar broeder en Pieter Pouwelsz. haar schoonbroeder als gekozen voogden ter ene
zijde en Jacob IJsbrantsz. broeder en Cornelis Aeriensz. schoonbroeder omen en bloedvoogden van
de nagelaten kinderen van de voorn. Jan Isbrantsz. verwekt bij Machtelt IJsbrants zijn eeste
huisvrouw, beiden zaliger, genaamd Isbrant Jansz. oud 13 jaar, Aeffgen Jansdr. 11 jaar en Cornelis
Jansz. 9 jaar, ter presentie van Pieter Cornelisz., Henrick Cornelisz. en Aerien Cornelisz. omen en
bloedvoogden van moederszijde, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens de vaderlijke erfenis.
De weduwe belooft ipv. onderhoud van de kinderen, hun te betalen een som van f 900 carolus met
daarin begrepen hun moederlijk bewijs als bruidstuk volgens de uitkoopbrief van 27-02-1630 verleden
voor schepenen van Vlaardinger-ambacht. Deze brief is hiermee afgekocht en voldaan, mits
reserverende de kinderen de actie van f 100 wat was beloofd aan een impotente nicht. De voogden
hebben op hun genomen de kinderen te onderhouden en alimenteren, laten leren lezen en schrijven
en een vak te leren. Boven de vaderlijke erfenis heeft de weduwe aan de kinderen belooft te betalen
de somme van f 1.350 carolus, waarvan f 625 gereed ende andere helft over een jaar. Aan ieder kind
nog een dukaatje of f 4-15-00, met een sermoenboek. De weduwe blijft bezitten de verdere boedel en
goederen, in- en uitschulden, levende have, bouwgereedschappen, bekend en onbekend, indien
gemaakt in het 1° huwelijk van Jan IJsbrantsz. dan half om half. Zij verzekert dit op haar woning met
3½ morgen land gelegen bij de kapel, belend ten W: de Kapelweg, ten Z: de Zwet, ten O: Pieter
Jansz. Verhouck te Delft en ten N: de Oostveenseweg.
Nr. 30 folio 22v. d.d. 29-07-1634. (kanttekening).
Compareerde Joris Cornelisz. den Boer gehuwd met Grietgen Arentsdr. die weduwe was van Jan
IJsbrantsz. en heeft aan de voogden, in de tekst gesteld, ten volle voldaan en betaald wat de kinderen
volgens de uitkoopbrief enigzins competeren, zowel de f 900 voor de alimentatie als de f 1.350
alsmede het dukaatje en sermoenboek.
Nr. 31 folio 24 d.d. niet gedateerd.
Annitgen Pietersdr. weduwe Willem Claesz. Slotman, in leven schoolmeester te Zouteveen,
geassisteerd door Jan Pietersz. en Jan Jacobsz. haar broeder en zwager respectivelijk en Cornelis
Arentsz. van Leeuwen haar gekozen voogd, ter ene zijde en jonge Jan Claesz. oom en bloedvoogd
van de 2 nagelaten weeskinderen, genaamd Niesgen Willemsdr. oud 8 jaar en Pieter Willemsz. 6 jaar,
ter presentie van Leendert Jorisz. Vockestaert hun neef, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd inzake
de nagelaten goederen en het vaderlijk bewijs. De weduwe zal haar 2 kinderen onderhouden tot hun
mondige dag of huwelijke staat en tevens een vak laten leren en aan ieder kind laten volgen de
somme van f 400. Speciale conditie is dat zoland de kinderen nog niet tot hun mondige dag zijn
gekomen, zij van deze f 800 de jaarlijkse rente zal genieten.
Nr. 32 folio 25 d.d. 03-05-1634.
Aerien Aeriensz. van Rhijn wonende alhier heeft verkocht aan Jan Arijensz. van Rijn zijn broeder,
tegenwoordig wonende te Overschie, zijn woning, schuur, barg en geboomte met 4 morgen eigen
land, te weten 3 morgen patrimoniaal eigen land en de resterende ene morgen vlietland. Het huis en
erf is belend ten Z: de Gatweg, ten N: Joris Cornelisz. Decker, ten W: de Vlaardingse vaart of kade en
ten O: Dirck Cornelisz. Segwaert. De 3 morgen zijn belend ten Z: de Zwet, ten N: de Gatweg of rijweg,
ten O: de verkoper zelf met bruikwaar en ten W: Dirck Cornelisz. Segwaert met eigen. De ene morgen
vlietland is belend ten O: Adriaen Mostaert, ten W: de weduwe en erfgenamen van Dirck Sijmonsz.
Mostaert met eigen, ten Z: Lenert Cornelisz. met eigen en ten N: de kinderen van Jan Franchoijsz,
met bruikwaar. De koop zal nog volgen de bruikwaar van 6 morgen 3 hond en de mest van beide
langstallen, mitsgaders enige kaasplanken en zoutbakken. Belast met £ 46 groten Vlaams hoofdsom
toekomende de weduwe van Bastiaen Cornelisz. in de Bel te Delft, verzekerd op de 3 morgen en nog
£ 16 groten Vlaams hoofdsom, verzekerd op het vlietland. De oude brief in dato 04-05-1612. Betaald
met een kustingbrief.
Nr. 33 folio 25v. d.d. 03-05-1634.
Jan Adriaensz. van Rijn is schuldig aan Aerijen Aerijensz. van Rhijn zijn broeder de somme van f
3.725 carolus ter zake van de vorige koop en verkoop. Hiervan betaald hij f 2.000 contant en de rest
op termijnen.
Nr. 34 folio 27v. d.d. 20-07-1634.

Jan Jansz. wonende op het Hoekje alhier als principaal en Cornelis Jansz. zijn zoon als borg hebben
verkocht aan Neeltgen Arijensdr. weduwe Gerrit Thijssen van ‘t Weijlant, een losrente van f 15-12-08
per jaar met een hoofdsom van f 250. Hij verbindt hieraan zijn woning en erf staande op de hoek van
de Oudendijk alhier, belend ten W: de Holierhoekseweg, ten O: de erfgenamen van Gerrit Jansz.
Broeck, ten N: Pieter Blasiusz. Dijcxhoorn en ten Z: de Ketelweg.
Nr. 35 folio 27v. d.d. 02-06-1653. (kanttekening).
Abraham Buijck schout van Vlaardinger-ambacht als possesseur van de vorenstaande hijpotheek,
exhibeerde de originele rentebrief, welke voldaan en betaald was.
Nr. 36 folio 28 d.d. 01-08-1634.
De jonkheren Nicolaes en Cornelis van Teijlingen voor hunzelf en vervangende jonkheer Joan van
Teijlingen hun broeder, mitsgaders Mr. Anthonij Tesman gehuwd met Elisabet van Teijlingen hun
zuster, maken machtig Cornelis Arentsz. van Leeuwen om uit hun naam als erfgenamen van jonkheer
Joan van Teijlingen, hun grootvader, gifte winnen van een half vierendeel van de helft van 27 morgen
land, zijnde groot 1 morgen 4 hond 12 roeden 6 voeten met de aktie tot het huis, bargen en geboomte.
Zij geven opdracht om brieven van opdracht te passeren t.b.v. Mr. Franck van der Meer van
Berendrecht advocaat Hof van Holland.
Nr. 37 folio 28v. d.d. 12-08-1634.
Cornelis Arijensz. van Leeuwen met procuratie van de jonkheren Nicolaes en Cornelis van Teijleingen
voor hunzelf en in deze vervangende jonkheer Johan van Teijlingen hun broeder, mitsgaders Mr.
Anthonij Tesman gehuwd met jonkvrouw Elisabet van Teijlingen hun zuster, de procuratie verleden op
01-08-1634 te Zouteveen, heeft verkocht aan Mr. Vranck van der Meer van Berendrecht advocaat Hof
van Holland, een half vierendeel van de helft van 27 morgen land, groot 1 morgen 4 hond 12 roeden 6
voeten met de aktie tot het huis, bargen en geboomte. Zij zijn erfgenamen van hun grootvader
jonkheer Joan van Teijlingen. De woning en landen worden tegenwoordig gebruikt door Jan Jansz.,
gemeen gelegen in de 27 morgen. Prijs f 400 contant geld.
Nr. 38 folio 29 d.d. 28-10-1634.
Jan Cornelisz. Ouwerkerck en Cornelis Foppen van Ackersdijck schepenen van Zouteveen,
mitsgaders Jacob van Dijck schout, Gabriel Dircxz. van der Houff en Claes Pietersz. van
Schellinckhout, schepen van Dorp, bekennen dat gecompareerd is Joan van Beest wonende te Delft
voogd van Quiring Henricxz. van der Meer, mitsgaders met procuratie van Eeuwout van Bleiswijck
raad en vroedschap van Delft zijn mede voogd, de procuratie verleden op 27-10-1634 voor Joan van
Roon notaris te Delft, dewelke met autorisatie van de weesmeesters van Delft als oppervoogden over
dezelve van der Meer, verleden op 27-10-1634, heeft verkocht aan Arent Jansz. de Jonge 3 morgen 5
hond 14 roeden land, gelegen in de Zouteveense polder in het ambacht van Dorp, de voorn. Quiringh
van der Meer opgedragen door de kerkmeesters van Schipluiden, hiervan zijn 2 morgen gemeen
gelegen in 14 morgen en waarvan de abdij van Rijnsburg de andere 12 morgen toekomen, strekkende
aan 2 strekweren nevens de andere, van de Vlaardingse vaart tot de Zouteveense weg. De andere 1
morgen 5 hond 14 roeden zijn gemeen gelegen met de Heilige Geest van Schipluiden in een stuk
genaamd “het Noortwaertsche Weer”, belend zoals weergegeven in de opdrachtbrief van 15-06-1629.
Nog 2½ morgen leenland, gemeen volgens de oude opdrachtbrief met de nagenoemde verkochte 4½
morgen. De leenbrief vermeld gemeen in een kamp van 7 morgen 4½ hond. Bij generale meting van
de Zouteveense polder zijn de 2½ en 4½ morgen samen groot bevonden 6 morgen 5 hond 29 roeden
in het ambacht van Dorp en de 2 morgen 3 hond 10 roeden in Zouteveen. Nog de gerechte helft van
een strekweer genaamd “den Hengstcamp”, bij de voorsz. meting groot bevonden 7 morgen 1 hond
91 roeden, gelegen in 3 kampen ten einde en annex de andere in het ambacht van Dorp, belend ten
W: de Zouteveense weg, ten N: Cornelis Foppen met bruikwaar, ten O: de Keen en de naastvolgende
11 morgen en ten Z: dezelfde 11 morgen. De weg wordt gebruikt voor 10 st. erfpacht volgens de
jongste opdrachtbrief van 17-01-1589. Nog de gerechte helft van de woning als huis, bijhuis, schuren,
bargen en geboomte, mitsgaders de helft van de 11 morgen waar de voorsz. woning opstaat, gelegen
annex de andere in Zouteveen, belend ten W: de Zouteveense weg, ten N: de voorn. Hengstkamp,
Keen en Keenwatering, ten O: de Keenwatering en ten Z: Jan Willemsz. De 11 morgen zijn bij de
generale meting groot bevonden 10 morgen 5 hond 96 roeden. Mitsgaders nog de helft van de
bovengenoemde 4½ morgen waar de 2½ morgen leen gemeen mee ligt.
Johan van Beest in de voorn. kwaliteit en bij de voorsz. procuratie mede machtig gemaakt door de
voorsz. Eeuwout van Bleijswijck in zijn prive als gehuwd met Maria Heijndricxs van der Meer, door
Joannis Taurinus gehuwd met Margaretha Hendricxdr. van der Meer en beiden vervangende Adriaen
Henricxz. van der Meer, voorkinderen van zaliger Quirina van der Meer en in die kwaliteit voor 4/18
parten, nog dezelve voorkinderen als erfgenamen van Pieter Henricxz. van der Meer hun volle
broeder, tezamen voor nog 1/72 part, makende samen 19/72 parten in de wederhelft, mitsgaders is hij
nog volmachtig door Adriaen van der Dussen, door Cristiaen Couwenburg gehuwd met Elisabeth van

der Dussen en door Aeltgen van der Dussen, tezamen vervangende Henrick van der Dussen,
nakinderen en mede erfgenamen van de voorn. Quirina van der Meer, mitsgaders kinderen en
universele erfgenamen van Frans Adriaensz. van der Dussen, in leven burgemeester van Delft, in die
kwaliteit voor 13/18 parten en als mede erfgenamen van de voorn. Pieter Henricxz. van der Meer, hun
halve broeder, tezamen voor het resterende 1/72 part. De nakinderen zijn overzulks gerechtigd voor
53/72 parten in de wederhelft. Uitbrengende met de portie van de voorkinderen, tezamen de voorsz.
wederhelft. Uit die kracht heeft hij verkocht aan Arent Jansz. de Jonge de wederhelft van de
Hengstkamp, gelegen in Dorp. Nog de wederhelft van de woning als huis, bijhuis, schuren, bargen en
geboomte mitsgaders de wederhelft van de voorsz. 11 morgen waar de woning opstaat, gelegen in
Zouteveen. Laatstelijk de wederhelft van de voorn. 4½ morgen. Uitbrengende alles tezamen 29
morgen 30 roeden. Belast met zijn jaarlijkse tijns welke zal komen ten laste van de koper. Nog met 2 x
48 st. per jaar, waarvan de ene wordt betaald van de £ 10 erfpacht in de Hengstkamp en de andere
toekomt de pastorie van Schipluiden. Nog met f 6 per jaar losrente toekomende het convent van St.
Aachten te Delft. Gelijke f 6 per jaar toekomende het convent van de Karthuizers te Delft. Nog f 12 per
jaar toekomende de Oude en Nieuwe Kerk te Delft. Nog f 12 per jaar toekomende de Memorie in de
Oude Kerk te Delft. Nog f 6 per jaar toekomende de Armen van Schipluiden. Belopende tezamen
buiten de tijns, f 46-16-00 per jaar. De koper neemt dit tot zijn last. De verkopers beloven de koper
kosteloos en schadeloos te houden en bekennen daarvoor zijn kooppenningen te hebben gekort met f
148-16-00. Betaald met een schuldbrief over de rest van de kooppenningen.
Nr. 39 folio 31 d.d. 28-10-1634.
Compareerde voor schepenen van Zouteveen en Dorp, Arent Jansz. de Jonge die bekende schuldig
te zijn aan Quiring Henricxz. van der Meer, Adriaen Henricxz. van der Meer, Johannes Taurinus
gehuwd met Margreta Henricxs van der Meer, Adriaen van der Dussen, Cristiaen van Couwenbergh
gehuwd met Elisabet van der Dussen en Aeltjen van der Dussen, boven het kapitaal van f 148-16-00,
welke hij tot zijn last heeft genomen, de somme van f 14.864-15-00 van 40 groten Vlaams over de
voorgaande koop.
Nr. 40 folio 31 d.d. 22-07-1653. (kanttekening).
Arent Jansz. de Jonge tegenwoordig schepen alhier exhibeerde de originele schuldbrief, zijnde
doorsneden en afgelost.
Nr. 41 folio 33 d.d. 23-01-1635.
Neeltgen Leenderts van der Meer jonge dochter mondig en bejaard geassisteerd dootr Willem Jansz.
Thou van der Burgh haar schoonvader, Cornelis Pietersz. Roodenburgh gehuwd met Maertgen
Leendertsdr. van der Meer op het Woud, Dirck Ariensz. in Kethel gehuwd met Leentgen Leendertsdr.
van der Meer, Arien Jorisz. van Oldenbroeck in de Zuidbuurt van Maasland gehuwd met jonge
Neeltgen Leendertsdr. van der Meer, elk voor hunzelf voor een gerechte 1/6 part en Willem Jorisz.
wonende te Schipluiden en Cornelis Foppen van Ackersdijck op Zouteveen, beiden testamentaire
voogden van Annetgen Willems Touwen van der Burgh mede voor 1/6 part. Gezamenlijk hebben zij
het recht verkregen bij scheiding verleden voor notaris Heijndrick Vockestaert in dato 04-08-1634 van
Arien Lenertsz. van der Meer van het resterende 1/6 part. Allen geïnstitueerde erfgenamen van Lijsbet
Cornelisdr. hun moeder en schoonmoeder respectivelijk, jegens de voorn. Willem Jansz. Touw van
der Burgh het nabeschrevene aangenomen. Zij geven gifte aan Gerrit Jansz. Blanckert brouwer in de
Bril te Rotterdam van de woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte en eigen landen,
begroot volgens de oude brieven op 34 morgen 96 roeden 6 voeten. Daarboven de helft van een laan
waarvan de wederhelft toebehoord Aelbrecht Jansz. van der Meer, volgens het contract verleden
tussen de voorn. van der Burgh en van der Meer voor schout en schepenen van Zouteveen, groot
omtrent 3 hond, bij en aan de woning tussen deze belendingen, ten N: Jan Cornelisz. en de weduwe
van Sijmon Ariensz. van Groenewegen met het meer toekomende de heer van Mathenesse en de
meertuinen van Aelbrecht Jansz., ten O: Dirck Cornelisz. Segwaert, de weg en Gillis Leendertsz., ten
Z: en W: Aelbrecht Jansz. voorn. en de Vlaardingse vaart. Nog 4 morgen gemeen gelegen met 5
morgen, belend ten N: de Slinksloot, ten O: de acht Westsluizen, ten Z: de Zwet en ten W: Joris
Cornelisz. en de advocaat Berendrecht van der Meer met Pieter Pouwelsz. De voorn. Blanckert zal de
landen op zijn kosten door een gezworen landmeter laten nameten en betalen naar advenant de
meting. Belast in het geheel met 2 rentebrieven, de ene van 15 st. en de andere met 22½ st. per jaar,
welke de voorn. Blanckert tot zijn last neemt. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 42 folio 34 d.d. 23-1-1635.
Gerrit Jansz. Blanckert brouwer in de Bril te Rotterdam is schuldig aan Neeltgen Leendertsdr. van der
Meer jonge dochter mondig en bejaard, Cornelis Pieterssen Roodenburg gehuwd met Maertgen
Leenderts van der Meer op het Woud, Dirck Arijensz. in Kethel gehuwd met Leentgen Leenderts van
der Meer, Adriaen Jorissen van Oldenbrouck in de Zuidbuurt van Maasland gehuwd met jonge
Neeltgen Leenderts van der Meer, elk voor hunzelf voor 1/6 part, Willem Rochusz. wonende te

Schipluiden en Cornelis Foppensz. van Ackersdijck op Zouteveen als testamentaire voogden over
Annetgen Willems Touwen van der Burgh voor 1/6 part, item met hun allen vervangende Adriaen
Leendertsz. van der Meer voor het resterende 1/6 part, alle geïnstitueerde erfgenamen van Elisabeth
Cornelisdr. hun moeder en schoonmoeder, de somme van f 22.022-18-10, uit zake van de voorn.
koop. Iedere morgen f 640. Hij betaalt in 2 termijnen, in april toekomende f 10.000 en het restant in
augustus daaraan volgende.
Nr. 43 folio 34 d.d. 15-08-1635.(kanttekening).
De erfgenamen van Elisabeth Cornelisdr. bekennen van de schuld voldaan te zijn van de prijs van f
12.022-18-10 met de betaling van f 9.249-06-00 daar bij meting van Jan Pietersz. Douw landmeter te
Leiden, minder land is bevonden, te weten 1 morgen 1 hond 25 roeden 5 voeten.
Nr. 44 folio 35v. d.d. 27-01-1635.
Bruno van der Dussen koopman te Schiedam met procuratie van Catharina en Anna de Wilde
gezusters en ongehuwde personen, burgeressen van Rotterdam, de procuratie verleden op 23-011635 voor notaris Aernout van Wagensvelt te Rotterdam, heeft verkocht aan Gerrit Jansz. Blanckert
brouwer in de Bril te Rotterdam 4 morgen land gemeen in een partij van 9 morgen waarvan de andere
5 morgen toebehoren, een morgen (niet ingevuld) en de andere 4 morgen de voorn. Blanckert. Het
land was hun aanbestorven door Neeltgen Cornelisdr. van der Dussen die weduwe was van Pieter
Claessen Pesser, overleden te Schiedam, belend ten N: de Slinksloot, ten O: de acht Westsluizen, ten
Z: de Zwet en ten W: Joris Cornelisz., de advocaat Berendrecht en Pieter Pouwelsz. Het land is zo
groot als het bevonden zal worden zoals het hun is aanbestorven door Neeltgen Cornelis van der
Dussen hun oud moeie. Vrij en niet belast. Betaald met een obligatie.
Nr. 45 folio 36v. d.d. 21-04-1635.
Cornelis Cleijwech raad en vroedschap van Schiedam mitsgaders Maarten Sluijs oud burgemeester
van Schiedam en Pieter van der Elst, regenten van het Oude Manhuis van Schiedam en Pieter
Jacobsz. Bonstoe burgemeester van Schiedam vervangende Maerten Coij, hebben verkocht aan
Michiel van Mierevelt wonende te Delft een kamp alodiaal land, gelegen voor 7 morgen en bij meting
van Jan Jansz. Stampioen de jonge gezworen landmeter groot bevonden 6 morgen 75 roeden, belend
ten W: Arijen Arijensz. Moijman en Isbrant Willemsz. Oosterveen, ten Z: de Zwet, ten O: Lenert
Cornelisz. Heijman met eigen en Ghijsbrecht Damen met bruikwaar en ten N: Joanna van Sneeck
weduwe Mr. Jacob van der Burch van Oudaen. Vrij en niet belast. Prijs f 2.572-10-00, contant geld.
Nr. 46 folio 37v. d.d. 27-05-1635.
Jan Janssen van der Vecht wonende te Leiden met procuratie van Erard de Cotereau heer van
Eerdtbrugge, verleden op 16-04-1635 voor schepenen van de heerlijkheid Westmalle en Soersele
gelegen onder de landen van Antwerpen, heeft verkocht aan Jan Janssen de Jonge onze broeder in
offitio 6 morgen 12½ roeden land in Zouteveen gelegen in 2 weren, samen groot 21 morgen 8 roeden
volgens de akte van meting door Johan van Beest gezworen landmeter wonende te Delft in dato 16
en 18-04-1635. Belend de gehele partij van 21 morgen 8 roeden waarin verschillende verkochte
landen zijn gelegen, ten W: het Weeshuis van Delft, ten O: Claes Ghijsen met bruikwaar, Sijmon
Claessen met bruikwaar en Cornelis Burgersz. met eigen, strekkende uit de Zwet noordwest op over
het Tanthof tot in de oude Slinksloot. Vrij en niet belast. Prijs f 2.530-08-00 contant geld.
Nr. 47 folio 38v. d.d. 27-05-1635.
Jan Janssen van der Vecht wonende te Leiden met procuratie van Erard de Cotereau heer van
Eerdtbrugge, verleden op 16-04-1645 voor schepenen van de heerlijkheid Westmalle en Soersele
gelegen onder de landen van Antwerpen, heeft verkocht aan Isbrant Willemssen Oosterveen onze
broeder in offitio 2 morgen 4 hond 42 roeden land gelegen in 2 weren, samen groot 21 morgen 8
roeden volgens meting door Johan van Beest gezworen landmeter te Delft in dato 16 en 18-04-1635.
Belend de gehele partij van 21 morgen 8 roeden waarin het verkochte is gelegen, ten W: het
Weeshuis van Delft, ten O: Claes Ghijsen en Sijmon Claessen met bruikwaar en Cornelis Burgersz.
met eigen, strekkende uit de Zwet noordwest over het Tanthof tot in de Slinksloot. Vrij en niet belast.
Prijs f 1.176-17-00, contant geld.
Nr. 48 folio 39v. d.d. 27-05-1635.
Jan Janssen van der Vecht wonende te Leiden met procuratie van Erard de Cotereau heer van
Eerdtbrugge, verleden op 16-04-1645 voor schepenen van de heerlijkheid Westmalle en Soersele
gelegen onder de landen van Antwerpen, heeft verkocht aan Jan Pietersen Verdoes wonende in de
voorn. heerlijkheid, 1 morgen 4 hond 49 roeden lande gelegen in 2 weren, samen groot 21 morgen 8
hond volgens de meting door Johan van Beest gezworen landmeter te Delft in dato 16 en 18-04-1635.
Belend de gehele partij van 21 morgen 8 roeden waarin het verkocht is gelegen, ten W: het Weeshuis
van Delft, ten O: Claes Ghijsen en Sijmon Claessen beiden met bruikwaar en Cornelis Burgertsz. met
eigen, strekkende uit de Zwet noordwest over het Tanthof tot in de oude Slinksloot. Vrij en niet belast.
Prijs f 752-03-00, contant geld.

Nr. 49 folio 40 d.d. 27-05-1635.
Dirck Dircxsen gehuwd met Jannetgen Jans, Joris Cornelisz. Decker gehuwd met Leentgen Jans voor
hunzelf en als voogden van de weeskinderen van jonge Jan Jansen Ham, mitsgaders Arijen
Leendertsz. schoonvader en voogd van de kinderen van Arijen Jansz. Ham verwekt bij Claesgen
Cornelisdr., nog Pieter Cornelisz. en Joost Cornelisz., vervangende Maertgen Cornelis, Trijntgen
Cornelis en Jan Cornelissen hunlieder zusters en broeders respectivelijk, allen kinderen van Maertgen
Jans zaliger waar vader van is Cornelis Janssen in de Kethel-polder, nog de voorn. Dirck Dirckxsen
en Joris Cornelissen Decker voogden van de kinderen van Lijsbeth Jans zaliger verwekt bij Cornelis
Arrijensen van Leeuwen haar eerste man en Mees Janssen haar tweede man, tezamen vervangende
de kinderen van Phillips Jansz., allen kinderen en kindskinderen van Jan Jansz. de ouden Ham en
Jannetge Phillips, beiden zaliger. Zij hebben in die kwaliteit verkocht aan Isbrant Willemssen
Oosterveen onze broeder in offitio, een kamp patrimoniaal land, groot volgens meting door Joan van
Beest gezworen landmeter te Delft, 2 morgen 2 hond 2 roeden op de Oostveen, belend ten O: Jan
Jansz. de Jonge, ten W: de koper zelf, ten N: Leendert Cornelisz. Heijman en ten Z: de Veenweg. Vrij
en niet belast. Prijs f 1.226-10-00 contant geld.
Nr. 50 folio 41v. d.d. 27-05-1635.
Dirck Dircxsen gehuwd met Jannetgen Jans, Joris Cornelissen Decker gehuwd met Leentgen Jans,
voor hunzelf en als voogden van de weeskinderen van jonge Jan Jansz. Ham, mitsgaders Arijen
Leendertsen als schoonvader en voogd van de kinderen van Arijen Jansz. Ham verwekt bij Claesge
Cornelis, nog Pieter Cornelisz. en Joost Cornelisz. vervangende Maertge Cornelis, Trintge Cornelis en
Jan Cornelissen, hunlieder zusters en broeder, allen kinderen van Maertge Jans zaliger waar vader
van is Cornelis Jansen in de Kethel-polder, nog de voorn. Dirck Dircxsen en Joris Cornelisz. Decker
als voogden van de kinderen van Lijsbeth Jans zaliger verwekt bij Cornelis Arijenssen van Leeuwen
haar eerste man en Mees Jansz. haar tweede man, tezamen vervangende de kinderen van Phillips
Jansz., allen kinderen en kindskinderen van Jan Jansen den ouden Ham en Jannetgen Phillips beiden
zaliger. Zij hebben verkocht aan Jan Willemssen van Overriet wonende te Zouteveen, een kamp
patrimoniaal eigen land, groot volgens meting door Joan van Beest gezworen landmeter wonende te
Delft, 2 morgen 2 hond 3 roeden op de Oostveen, belend ten N: Pieter Arijensz. met bruikwaar, ten O:
Jannetge Maertens en Jan Pietersz. Verdoes met eigen, ten Z: de Veenweg en ten W: de weduwe
van Cornelis Janssen den Boer met bruikwaar. Vrij en niet belast. Prijs f 1.286 contant geld.
Nr. 51 folio 42v. d.d. 27-05-1635.
Anderies Leendertsen wonende in Papsou gehuwd met Lijsbeth Cornelis Cornelis die weduwe was
van Gerrit Cornelissen, heeft verkocht aan Adriaen Dircxsen Mostert onze inwoner 2 morgen land,
belend ten Z: de Zwet, ten W: Arijen Arijenssen Moijman, ten N: de Veenweg en ten O: Jan Janssen
de Jonge. Vrij en niet belast. Prijs f 1.125 carolus van 40 groten.
Nr. 52 folio 43 d.d. 27-05-1635.
Burgert Janssen van der Haseren wonende te Vlaardingen heeft verkocht aan Gerritge Huijbrechts
weduwe Sijmon Joris de Nelssen geassisteerd door Dirck Heijndricksen van der Brugge haar gekozen
voogd, een gerecht derde part van een tuin of boomgaard aan de dijk van Vlaardingen, belend ten N:
Mr. Joan Pietersz., ten Z: Jacob Burgersz. en Machteltgen Balten met een doorgang, strekkende van
de dijk tot in de watering. Vrij en niet belast. Prijs f 140 contant geld.
Nr. 53 folio 43v. d.d. 13-02-1635.
Cornelis Cleijwech raad en schepen van Schiedam als oude manhuismeester van Schiedam,
vervangende Maarten Willemsz. Sluijs oud burgemeester en Pieter van der Elst zijn mede broeders
ter ene zijde en Dingman van Bushuijsen rentmeester van juffrouw Johanna van Sneeck weduwe Mr.
Jacob van der Burg van Oudaen ter andere zijde. Zij verzoeken te grondkavelen de navolgende
partijen land welke onverdeeld zijn gelegen, te weten: 8 morgen 3 hond gebruikt wordende door
Lenert Jaspersz., strekkende ten N: uit de oude Slinksloot of scheiding van Zouteveen tot over het
Tanthof zuidwaarts tot de volgende 7 morgen toe en Gijsbrecht Damen met bruikwaar, belend ten W:
Sijmon Claesz. met bruikwaar mitsgaders Lenert Jorisz. Vocxstaert en Arijen Arijensz. Moijman met
eigen en ten O: de voorn. Vocxstaert en Gijsbrecht Damen beiden met eigen. De voorn. 7 morgen
worden gebruikt door Pieter Arijensz. van Oosterveen, belend ten W: de voorn. Moijman en Isbrant
Willemsz. Oosterveen beiden met eigen, ten Z: de Zwet, ten O: Lenert Cornelisz. Heijman met eigen
en Gijsbrecht Damen met bruikwaar en ten N: de voorn. 8 morgen 3 hond. Deze 8 morgen 3 hond
worden waardig bevonden ieder morgen f 450 en de 7 morgen ieder morgen f 425. De 8 morgen 3
hond is bij blinde loting te beur gevallen aan Dingman van Bushuijsen in de voorn. kwaliteit en de 7
morgen aan het Oude Manhuis.
Nr. 54 folio 44v. d.d. 09-06-1635.
Cornelis Claesz. en Willem Claesz. mitsgaders Jan Arijensz. van der Marel gehuwd geweest met
Maertgen Claesdr. als vader en voogd van de 6 nagelaten kinderen, waarvan de oudste van de

kinderen (zijnde een dochter) gehuwd is met Harpert Jansz. mede alhier present, als oppervoogden
van de andere kinderen volgens akte van autorisatie, voorts Jan Aertsz. op Polanen gehuwd met oude
Trijntgen Claesdr. en Jacob Jansz. van der Arent gehuwd met jonge Trijntgen Claesdr., allen kinderen
en kindskinderen van Claes Cornelisz. en Jannetgen Willems beiden alhier overleden. Zij hebben de
nagelaten boedel vereffend. Voor de weeskinderen hun portie is overgeschoten f 290 welke zijn
belegd op Willem Claesz. voorn. De landpachten en enige juwelen en het zilverwerk blijven in
gemeen. De volgende onroerende goederen door Claes Cornelisz. en Jannetgen Willems nagelaten,
blijven is gemeen; eerst een woning als huis, schuur, barg en geboomte, staande op 11 morgen land,
belend ten N: Jan Willemsz. met eigen en bruikwaar, ten Z: de navolgende 10 morgen, strekkende
voor van de Zouteveense weg tot in de Vlaardingse vaart. Nog de 10 morgen, belend ten N: de voorn.
11 morgen en ten Z: de Heilige Geest te Delft, strekkende van de Zouteveense weg tot de
Vlaardingse vaart. Nog 2 morgen 3 hond gemeen gelegen in een weer van 9 morgen waar jonkheer
Johan van Alckemade 5 morgen 3 hond in heeft en de resterende ene morgen de Acht
Westambachten, belend in het geheel ten O: Adriaen Dircksz. Mostaert, Aelbrecht Jansz. van der
Meer en Jacob Pietersz. van Vliet met bruikwaar en eigen, ten W: Frans Sijmonsz. met eigen en
bruikwaar, strekkende van de meertuinen tot in de Zwet. Alles gelegen in Zouteveen. Voorts in het
ambacht van Dorp een kamp van 2 morgen 3 hond zijnde leenland, te leen gehouden van het Huis
van Polanen, gemeen met 2 morgen 3 hond in een weer van 5 morgen waarvan de andere 2 morgen
toebehoren het Gasthuis van Delft, belend ten N: Joris Cornelisz. den Boer, ten Z: de erfgenamen van
Mathijs Jacobsz. Holierhouck, strekkende van de Keensloot tot de uiterdijken van het Tanthof. Nog 4
morgen 3 hond onder Schipluiden, gemeen in 11 morgen waarvan Cornelis Arijensz. Coudenhove
toebehoord gelijke 4 morgen 3 hond en de resterende 2 morgen Anthonij Lintlage te Delft, belend ten
N: de weduwe van Cornelis Lenertsz. van der Houve en ten Z: Joris Claesz. te Schipluiden,
strekkende van de weg tot in de Vlaardingse vaart. De boedel is belast met een hoofdsom van f 600
verbonden op 16 morgen in de twee weren naast elkaar gelegen in Zouteveen. Nog een rente van 15
st. per jaar op hetzelfde verbonden land, mitsgaders nog een rente van f 6-15-00 per jaar waarvan
jaarlijks betaald wordt f 2-05-00 t.b.v. het convent van St. Barbera te Delft en de resterende f 4-10-00
aan de pastorie van Schipluiden.
De woning en de naastgelegen weren van 10 en 11 morgen land, mitsgaders de voorn. 2 morgen 3
hond, allen gelegen in Zouteveen, zijn te beur gevallen aan Cornelis en Willem Claesz., mitsgaders
Jan Arijensz. van Polanen en Jacob Jansz. van der Arent, mits aannemende tot hun last de voorn.
hoofdsom van f 600 en de 15 st. per jaar.
De kinderen van Maertgen Claesdr. zijn te beur gevallen de voorn. 2 morgen 3 hond over de Keen,
mitsgaders de voorn. 4 morgen 3 hond onder Schipluiden, mits nemende tot hun last de rente van f 615-00 per jaar verbonden op de 4 morgen 3 hond voorsz.
Nr. 55 folio 46v. d.d. 09-06-1635.
Cornelis Claesz. en Willem Claesz. mitsgaders Jan Arentsz. op Polanen gehuwd met oude Trijntgen
Claes, Harpert Jansz. gehuwd met Trijntgen Jansdr. de oudste dochter van Maertgen Claes waar
vader van is Jan Arijensz. van der Marel, voor hunzelf en als voogden nevens de voorn. Jan Arijensz.
die mede compareerde van de 5 ongehuwde kinderen van Maertgen Claes, alle kinderen en
kindskinderen van Claes Cornelisz. en Jannetge Willemsdr. beiden zaliger, hebben verkocht aan
Jacob Jansz. van der Arent gehuwd met jonge Trijntgen Claes, mede een dochter van de voorn.
Claes Cornelisz. en Jannetgen Willemsdr., 4/5 parten van een woning als huis, barg en geboomte,
mitsgaders 2 weren land gelegen naast elkaar in de Noordbuurt van Zouteveen, voor 21 morgen,
belend ten N: Jan Willemsz. met eigen en bruikwaar en ten Z: de Heilige Geest van Delft, strekkende
van de Zouteveenseweg tot de Vlaardingse vaart en waarvan de koper 1/5 part zelf toekomt. Belast in
het geheel met een hoofdsom van f 600 en met een opstal van 15 st. per jaar. Prijs f 11.160 contant
geld.
Nr. 56 folio 47v. d.d. 09-06-1635.
Cornelis Claesz., Willem Claesz. mitsgaders Jacob Jansz. van der Arent gehuwd met jonge Trijntgen
Claes en Harpert Jansz. gehuwd met Trijntgen Jansdr de oudste dochter van Maertgen Claes zaliger
waar vader van is Jan Arijensz. van der Marel, voor hunzelf en als voogden nevens de voorn. van der
Marel die mede compareerde, van de 5 ongehuwde kinderen van de voorn. Maertgen Claes, allen
kinderen en kindskinderen van Claes Cornelisz. en Jannetgen Willemsdr. beiden zaliger, hebben
verkocht aan Jan Arijensz. op Polanen gehuwd met oude Trijntgen Claesdr. dochter van de voorn.
Claes Cornelisz. en Jannetgen Willemsdr. 4/5 parten van 2 morgen 3 hond land gemeen gelegen in
een kamp van 3 morgen waarvan de resterende 3 hond de Acht West-Ambachten toebehoren. Belend
in het geheel ten O: Jacob Pietersz. van Vliet met eigen en bruikwaar, ten W: Frans Sijmonsz. met
eigen en bruikwaar, strekkende van de Zweth tot de Gatweg. Jan Arentsz. komt zelf het resterende
1/5 part toe. Het land is vrij en niet belast. Prijs f 1.440 contant geld.

Nr. 57 folio 48 d.d. 20-10-1635.
Isbrant Willemsz. Oosterveen onze broeder in officio heeft verkocht aan Arijen Arijensz. Moijman
wonende in Spaland een kamp van 2 morgen 4 hond 42 roeden patrimoniaal land, gemeen in 2 weren
tezamen groot 21 morgen, belend de gehele partij, ten W: het Weeshuis van Delft, ten O: Claes
Ghijsen en Sijmon Claesz. met bruikwaar en Cornelis Burgertsz. met eigen, strekkende uit de Zwet
noordwaarts op over het Tanthof tot over de oude Slinksloot. Vrij en niet belast. Prijs f 1.176-17-0,
contant geld.
Nr. 58 folio 49 d.d. 12-04-1636.
Jacob Cornelisz. van Lodesteijn schepen van Delft en Franchois Jorisz. van der Houve met procuratie
van de heren Joost Duijst van Voorhout, Dirck Duijst van Voorhout, Francois van Santen officier van
Delft, Francois Crijnen griffier Hof van Holland, allen nazaten van Geertruijt Dirckx van Beest,
mitsgaders nog van de heren Geraldo Welhouck en Bruijn Jacobsz. van der Dusse kerkmeesters van
Delft, vervangende hun mede broeders in de bediening, de procuratie verleden op 01-01-1634 voor
notaris Jan van Steland te Delft, hebben in die kwaliteit verkocht aan Claes Jansz. de Bloot 2½
morgen vrij en alodiaal land in de Noordbuurt te Zouteveen, gemeen in de woning en landen van
zaliger Jan Dircxz. van Ceulen, groot in het geheel 37 morgen. Vrij en niet belast. Prijs f 675 contant
geld.
Nr. 59 folio 49v. d.d. 26-04-1636.
Cornelis Jansz., Lenert Jansz. en Jacob Cornelisz. gehuwd met Neeltgen Jansdr., allen kinderen en
erfgenamen van Jan Jansz. opt Hoockgen en Hilletgen Lenertsdr., beiden zaliger, hebben verkocht
aan Jan Arijensz. een huis, erf met schuur, barg, boomgaard en plantage, staande en gelegen op de
hoek van de Oudendijk te Zouteveen, belend ten W: de Holierhoekseweg, ten O: de erfgenamen van
Gerrit Jansz. Brouck, ten N: Pieter Blasiusz. Dijcxhoorn en ten Z: de Ketelweg. Vrij en niet belast. De
oude brief in dato 08-06-1618. Prijs f 362-10-00 contant geld.
Nr. 60 folio 50v. d.d. 26-04-1636.
Neeltgen Pietersdr. weduwe Lenert Jaspersz. geassisteerd door Pieter Jacobsz. haar zoon en
gekozen voogd, heeft verkocht aan Arijen Jacobsz. mede haar zoon, zekere woning als huis, schuur,
barg en geboomte, staande op 8 morgen land toebehorende juffrouw Joanna van Sneeck weduwe Mr.
Jacob van der Burch van Oudaen, mitsgaders alle koeien, een paard en het meestendeel van de
huisraad. De koper zal nog volgen de toegift van 13 morgen bruikwaar, te weten 8 morgen van de
voorn. juffrouw van Sneeck en de resterende morgentalen zijn gelegen in Abswoude. De woning is vrij
en niet belast. Betaald met een kustingbrief.
Nr. 61 folio 51 d.d. 26-04-1636.
Arijen Jacobsz. is schuldig aan zijn moeder Neeltgen Pietersdr. weduwe Lenert Jaspersz.
geassisteerd door Pieter Jacobsz. mede haar zoon en gekozen voogd, de somme van f 1.850 van 40
groten Vlaams, spruitende uit de koop van zekere woning als huis, schuur, barg en geboomte,
staande op 8 morgen toekomende Joanna van Sneeck weduwe Mr. Jacob van der Burch van
Oudaen, mitsgaders alle koeien, een paard, huisraad en bouwgereedschap. De koper zal nog volgen
de toegift van 13 morgen bruikwaar. Hij belooft te betalen f 600 contant en de rest op termijnen. Hij
belooft zijn moeder haar leven lang te onderhouden. Indien hij voor zijn moeder komt te overlijden, zal
de verplichting tot onderhoud overgaan op zijn huisvrouw.
Nr. 62 folio 51v. d.d. 15-12-1636.
Jan Cornelisz. Ouwerkerck onze broeder in officio weduwnaar Ariaentgen Lenertsdr. ter ene zijde
mitsgaders Claes Willemsz. wonende Schipluiden gehuwd met Neeltgen Jansdr. voor zichzelf voor de
ene helft en Maertgen Amen nagelaten weduwe Cornelis Jansz., beiden kinderen van de voorn.
Ariaentgen Lenertsdr. verwekt bij de voorn. Jan Cornelisz. Ouwerkerck, geassisteerd door Aem
Joppen haar vader, Adriaen Joppen haar oom en Abraham Jacobsz. mede wonende te Schipluiden,
als haar gekozen voogden, voor ¼ part, mitsgaders Cornelis Lenertsz. en de voorn. Claes Willemsz.
Outhoorn oom respectivelijk en dienvolgende voogden van de 2 nagelaten kinderen van dezelfde
Cornelis Jansz. gewonnen bij de voorn. Maertgen Amen, met namen Lenert Cornelisz. en Arijaentgen
Cornelis, voor het resterende ¼ part, tezamen voor de wederhelft, ter andere zijde. Zij zijn
geaccordeerd nopens de voorn. Neeltgen Jans en Cornelis Jansz. zaliger matrimonie en moederlijke
erfenis. Te weten dat Jan Cornelisz. Ouwerkerck mitsdien belooft boven de klederen en enig geld van
zijn zaliger huisvrouw Arijaentgen Lenertsdr. bij zijn kinderen genoten en gedeeld, op mei toekomende
anno 1637 uit te reiken en betalen tot voldoening der zelver de somme van f 8.000 carolus van 40
groten Vlaams, contant geld, mits dat dezelven in mindering aan hun moeten nemen en in volle
eigendom zullen genieten, mitsdesen 6 morgen land waarvan 4 morgen gelegen zijn in Roderijs onder
Berkel, belend ten N: Gabriel Arijensz. en ten Z: Hillebrant Jacobsz., strekkende voor van de Hoorweg
af tot achter aan het land van Teunis Jansz. De andere 2 morgen zijn gelegen onder Schipluiden,
belend te N: Joris Claesz. en ten Z: Willem Dircxz. van den Bosch, strekkende voor van de

Schipluidenseweg tot achter met 4 voet in de Platvoetse vaart. Iedere morgen voor f 600 carolus,
totaal f 3.000 carolus, contant geld. Het restant tot de voorn. som van f 8.000 wordt gesupleerd. De
landen worden aangenomen door Claes Willemsz. in mindering op zijn erfportie. De weduwnaar zal
behouden de verdere nagelaten boedel als huis, schuur, barg en geboomte, staande in de Noordbuurt
met eigen en huurland.
Nr. 63 folio 53 d.d. 15-12-1636.
Maertgen Amen weduwe en boedelhoudster van Cornelis Jansz. Ouderkerck geassisteerd door Aem
Joppen haar vader, Adriaen Joppen haar oom en Abraham Jacobsz. wonende Schipluiden, ter ene
zijde, mitsgaders Jan Cornelisz. Ouderkerck en Claes Willemsz. grootvader en oom respectivelijk van
de 2 nagelaten kinderen van zaliger Cornelis Jansz. Ouderkerck verwekt bij de voorn. Maertgen
Amen, met namen; Lenert Cornelisz. oud 2 jaar en Ariaentgen Cornelisdr. 1 jaar, ter andere zijde. Zij
hebben de staat en inventaris geëxamineerd en zijn geaccordeerd nopens de voorsz. kinderen hun
vaderlijk bewijs, in manieren hierna volgende. Te weten dat tot behoef van de kinderen en op rente
gesteld worden de penningen gekomen van de openbare verkoping van de kleding ten lijve van de
voorn. Cornelis Jansz. behoord hebbende, begroot op f 250 carolus. Bovendien op mei 1637 de
somme van f 3.534-05-00 van 40 groten Vlaams, gekomen van hun grootmoeders erfenis, volgens de
uitkoop gedaan door Jan Cornelisz. Ouderkerck grootvader van de kinderen.
Nr. 64 folio 54 d.d. 21-04-1637.
Pieter Pouwelsz. schoonzoon van Jannitgen Arijens weduwe Arijen Cornelisz. Stam van Leeuwen als
mondeling last hebbende van de voorn. Jannetgen Arijensdr., heeft verkocht aan Jan Cornelisz. den
Boer, een huis en erf bij de Kapel te Zouteveen, belend ten O: en N: ‘s-herenweg, ten W: en Z:
Maertgen Mees weduwe Jacob Pietersz. van Vliet. Vrij en niet belast. Prijs f 150 contant geld.
Nr. 65 folio 54v d.d. 21-04-1637.
Geertgen Huijbrechtsdr. weduwe Sijmon Jorisz. den Elsen voor ⅔ part en Wijve Lenerts huisvrouw
van Louris Cornelisz. tegenwoordig op zee zijnde, voor ⅓ part, hebben verkocht aan Jacob Burgersz.
een stukje erf aan de Oudendijk bij Vlaardingen, belend ten N: de voorn. Gerritgen Huijbrechts en ten
Z: de koper zelf, strekkende voor van de Oudendijk tot achter aan de koper. Vrij en niet belast. Prijs f
60 contant geld.
Nr. 66 folio 55 d.d. 21-04-1637.
Machtelt Balten weduwe Arijen Pietersz. Rechtop heeft getransporteerd aan Jacob Burgersz. een huis
en erf aan de Kortedijk in Zouteveen bij de Vlaardingen, belend ten N: Leuntgen Huijgensdr. weduwe
Jacob Pietersz. schuitvoerder en ten Z: de koper zelf, strekkende van de Kortendijk tot achter aan de
kopers erf. Vrij en niet belast. De jongste brief in dato 10-02-1617. Prijs f 320 carolus van 40 groten
Vlaams, contant geld.
Nr. 67 folio 55v. d.d. 29-04-1637.
Joris Jansz. Quack wonende in de Noordbuurt van Zouteveen transporteert aan Reijer van der Burch
brouwer in de Bel te Delft, 8 morgen 5 hond en 93 roeden land, zoals gemeten op 28-04-1637 door
Johan van Beest landmeter te Delft, gelegen in 4 kampen annex de anderen in de Noordbuurt, belend
ten N: voor de kooltuinwerf, koebocht en kampeland van de verkoper en achter het land van Jan
Willemsz., ten Z: de erfgenamen van Jan Dircxz. van Ceulen, strekkende voor uit de Zouteveenseweg
oostwaarts op tot achter aan de Keenwatering. Vrij en niet belast. De koper zal nog volgen een vrij
uitpad en uitvaart van alle 4 de stukken land, over en nevens het land van de verkoper. Ter zake van
het vrije uitpad verbindt de verkoper de voorn. kooltuin, koebocht, werf en kampeland, groot 3 morgen,
met huis, schuur. Barg, boomgaard en plantage. Prijs iedere morgen f 550, in totaal f 4.943-12-00
carolus, contant geld.
Nr. 68 folio 56v. d.d. 29-04-1637.
Jacob Burgersz. gehuwd met Maertgen Mees die weduwe was van Jacob Pietersz. van Vliet voor de
ene helft en Jan Jacobsz. enige zoon van de voorn. Jacob Pietersz. voor de andere helft, hebben
verkocht aan Aelbrecht Jansz. van der Meer schepen alhier, een kamp land van 14 hond, gelegen bij
de kade van de Vlaardingse vaart, belend ten Z: de rij- of Gatweg, ten N: O: en W: Dirck Cornelisz.
Segwaert. Het land is tijdens hun possessie en die van Jacob Pietersz. niet bezwaard geweest. De
jongste brief in dato 08-09-1569, verleden voor de gezworenen van Zouteveen en die van Hoogeveen,
inzake 14 gelijke honden die onder Hoogeveen gelegen zijn en verbonden waren. Prijs f 1.925
carolus, contant geld.
Nr. 69 folio 58 d.d. 29-04-1637.
Nicolaes Jansz. Haselaer met last van zijn vader Mr. Jan Pietersz. Haselaer tafelhouder van de Bank
van Lening te Vlaardingen, heeft verkocht aan Pieter Heijndricxz. wonende tegenwoordig aan de
Oudendijk onder de ambacht van Kethel, een huis, erf en boomgaard aan de Oudendijk bij
Vlaardingen, belend ten N: de boomgaard van Frans Dircxz. en Joris Pietersz. en ten Z: de
erfgenamen van Leuntgen Huijgensdr. weduwe Huijbrecht Arijensz. schuitvoerder, strekkende voor

van de Oudendijk tot achter in de ambachts watering. De oude brief in dato 09-05-1625. Vrij en niet
belast. Prijs f 1.500 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 70 folio 59v. d.d. 28-06-1637.
Jacob Jansz. van der Arent wonende in de Noordbuurt voor zichzelf en met procuratie van Arent
Jansz. zijn broeder, mitsgaders van Joris Cornelisz. van der Molewerff weesman van Monster,
vervangende de andere confraters en baljuw als oppervoogden van de 2 onmondige weeskinderen
van Jan Arijensz. van der Arent, verwekt bij Trijntgen Claesdr., met namen Pieter en Dirck Jansz. van
der Arent, volgens de procuratie verleden voor schout en schepenen van Monster op 03-06-1637,
mede nog vervangende Lenert Arijensz. de Bije gehuwd met Maertgen Jans van der Arent, zijn
comparants zuster, mondige en getrouwde kinderen van Jan Arentsz. van der Arent, verwekt bij
Aertgen Jacobsdr. de eerste huisvrouw van Jan Arentsz. Zij hebben in die kwaliteit verkocht aan de
voorn. Trijntgen Claesdr., de helft van 2 morgen 3 hond land waarvan de wederhelft Trijntgen Claes
zelf toekomt. Het is gemeen gelegen in een kamp van 3 morgen waarvan de resterende 3 hond de 8
Westambachten zijn toebehorende, gelegen bij de Kapel, belend in het geheel ten O: Jan Jacobsz.
van Vliet, ten W: Frans Sijmonsz. met eigen en bruikwaar, strekkende van de Zwet tot de Gatweg. Vrij
en niet belast. De oude waarbrief in dato 09-06-1635. Prijs f 900 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 71 folio 60v. d.d. 05-08-1637.
Jacob Burgersz. gehuwd met Maertgen Meessen die weduwe was van Jacob Pietersz. van Vliet ter
ene zijde en Jan Jacobsz. van Vliet, enige nagelaten zoon van de voorn. Jacob Pietersz., verwekt bij
de voorn. Maertgen Meessen zijn moeder, ter andere zijde. Zij hebben de boedel en goederen van
Jacob Pietersz. ontruimd die bij het herhuwelijken van Maertgen Meessen in het gemeen was
gekomen. Zij hebben gekaveld en gedeeld, te weten: Jacob Burgersz. zal in de voorn. kwaliteit
bezitten 7½ morgen patrimoniaal land, gelegen in 3 kampen in Zouteveen en de Holierhoekse polder.
Het eerste kamp land in de Holierhoekse polder is groot 4 morgen, belend ten N: de Zwet, ten Z: Dirck
Jansz., ten O: de weduwe van Cornelis Arijensz. van Leeuwen en ten W: Arijen Cornelisz. van der
Burg. Het tweede kamp gelegen in de Holierhoekse polder, groot 7 hond, belend ten N: Frans
Sijmonsz., ten Z: de Woudweg, ten O: het Kapelland en ten W: de weduwe van Cornelis Arijensz. van
Leeuwen voorn. Het derde kamp is gelegen te Zouteveen, belend ten N: de Gatweg, ten Z: de Zwet,
ten O: Jan Pietersz. Coning met bruikwaar en ten W: Annetgen Sijmons weduwe Cornelis Jansz. Boer
met bruikwaar.
Jan Jacobsz. van Vliet zal bekomen de woning waarop zijn vader is overleden, als huis, schuur, barg
en geboomte, mitsgaders 5½ morgen vrij patrimoniaal land, gelegen in 2 kampen bij de Kapel. Het
eerste kamp waar de woning opstaat, groot 3½ morgen, belend ten N: de Gatweg, ten Z: de Zwet, ten
O: de Kapelweg en ten W: Jacob Jansz. van der Arent. Het tweede kamp groot 2 morgen, belend ten
N: de Gatweg, ten Z: de Zwet, ten W: Gillis Lenertsz. met bruikwaar en ten O: Aelbrecht Jansz. van
der Meer. Nog de toegift van 6 morgen bruikwaar, toebehorende de 5 Oostambachten. Jan Jacobsz.
zal nog volgen de levende have en hetgeen tot de bouwnering behoord. Jan Jacobsz. zal nog aan
Jacob Burgersz. betalen f 400 carolus van 40 groten Vlaams het stuk. De meubels zullen half gedeeld
worden.
Nr. 72 folio 62 d.d. 21-01-1638.
Mr. Cornelis van der Hooch en Mr. Franck van der Meer van Berendrecht executeurs van het
testament van juffrouw Petronella van Dorp zaliger, mitsgaders met procuratie van juffrouw Anna van
der Hooch, een van de erfgenamen van Petronella van Dorp, de procuratie verleden op 02-01-1638
voor notaris Cornelis Schorel te Haarlem. Zij willen verkopen 3 morgen land van Petronella van Dorp,
gelegen te Zouteveen in een kamp van 11 morgen, belend in het geheel ten W: de Zouteveenseweg,
ten N: de Hencxte Camp, Keen en Keenwatering, ten O: dezelve Keenwatering en ten Z: Jan
Willemsz. Het land is door de kinderen van zaliger Henrick Joosten brouwer de eerste man van
Quirina van der Meer zaliger en van zaliger Frans Adriaensz. van der Dusse, haar tweede man,
abusivelijk in het geheel verkocht op 28-10-1634 voor schepenen van Zouteveen, aan Arent Jansz. de
Jonge, mitsgaders hebben zij comparanten dezelfde 3 morgen land aan de voorn. Arent Jansz. de
Jonge getransporteerd. Prijs f 1.200 die de voorn. kinderen van Hendrik Joosten, Quirina van der
Meer en van Frans Adriaensz. van der Dusse, aan hem gerestitueerd hebben.
Nr. 73 folio 63 d.d. 31-03-1634.
Jan Willemsz. van Overrijt weduwnaar Aeltgen Ariens geassisteerd door Isbrant Willemsz. broeder in
offitie en Franck Willemsz. zijn broeder, ter ene zijde en Franck Willemsz. zijn broeder ter ene,
mitsgaders Arijen Pietersz. Olijslager wonende te Bergschenhoek grootvader, vervangende Andries
Arijensz. zijn zoon, oom en bloedvoogden van de 2 nagelaten weeskinderen van Aeltgen Arijens,
verwekt bij de voorn. Jan Willemsz., genaamd: Willem Jansz. oud 10 jaar en Pleuntgen Jans oud 7
jaar, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd ter zake de matrimonie goederen en hebben
geëxamineerd de inventaris, te weten dat de weduwnaar de weeskinderen blijft onderhouden en

alimenteren tot hun 18° jaar en alsdan uitreiken f 1.950 carolus van 40 groten Vlaams en in plaats van
een uitzet, ieder f 100. De weduwnaar zal behouden de woning als huis, schuur, barg en geboomte bij
de Kapel waarin hij tegenwoordig woont, mitsgaders 12 morgen 2 hond patrimoniaal eigen land,
waarvan 10 morgen is gelegen voor en achter de voorn. woning, gemeen in 2 weren met Pieter Jansz.
landmeter te Delft. De andere 2 morgen 2 hond is gelegen op de Oostveen bij de huizing van Jan
Pietersz. Verdoes. Met nog de toegift van 20 morgen 4 hond bruikwaar, gebruikt wordende van
verschillende eigenaren. Item alle levende have, bouwgereedschappen, huisraad en meubele
goederen met de in- en uitschulden.
Nr. 74 folio 64v. d.d. 13-04-1639.
Leendert Cornelis van Velde heeft verkocht aan Cornelis Leendertsz. van Velden zijn zoon, een
woning als huis, schuur, barg en geboomte op de Oostveen, staande op 25 morgen land door dezelve
gebruikt wordende van het Weeshuis van Delft. Deze bruikwaar zal de koper volgen evenals de
bouwgereedschappen. Vrij en niet belast. De koper dient tbv. de verkoper en zijn vrouw aan de
zuidoostmuur een erfspanning te maken, welke beiden tot hun dood mogen blijven gebruiken. De
koper dient de verkoper nog jaarlijks van diverse goederen te voorzien. Prijs f 4.200 van 40 groten
Vlaams waarvan f 2.000 contant en de rest op termijnen.
Nr. 75 folio 65v. d.d. 13-04-1639.
Annetge Sijmonsdr. weduwe Cornelis Jansz. den Boer geassisteerd door Cornelis Sijmonsz. haar
broeder, heeft verkocht aan Arij Cornelisz. den Boer haar zoon, een woning als huis, bijhuis, schuur,
barg en geboomte in de Noordbuurt, mitsgaders 1 morgen patrimoniaal land en de toegift van 10
morgen erfpacht land, gemeen met de voorn. 1 morgen patrimoniaal land, belend ten Z: en N: Jan
Cornelisz. Ouwerkerck, ten W: de Vlaardingse vaart en ten O: de Zouteveense weg. De 10 morgen
erfpacht zijn belast met f 24 carolus per jaar welke de koper tot zijn last neemt. Mede nog met een
kapitaal van f 100 carolus. De koper zal nog volgen 19 morgen bruikwaar waarvan de eigendom
verschillende eigenaren toekomen, mitsgaders nog de helft van de levende have en
bouwgereedschap. Prijs f 7.000 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 76 folio 67 d.d. 13-04-1639.
Adriaen Cornelisz. den Boer wonende in de Noordbuurt als koper van de woning en landen van
Anneken Sijmons weduwe Cornelis Jansz. den Boer zijn moeder, verklaarde dat zijn moeder haar
leven lang op de woning mag blijven wonen en jaarlijks bepaalde vruchten en andere goederen van
de boerderij zal bekomen. Zij zal blijven behouden 3 morgen van de bruikwaar gedurende haar leven,
mits betalende de huurpenningen.
Jan Cornelisz. den Boer, broeder van de comparant zal krijgen zo lang Annetgen Sijmons leeft, een
koe zonder daar iets voor te betalen, welke zal weiden op de voorn. 3 morgen. Verder worden nog
meer voorwaarden gesteld.
Nr. 77 folio 68 d.d. 11-06-1639.
Jan Willemsz. van der Meer gewezene weduwnaar van Leentgen Cornelisdr. die weduwe en
boedelhoudster was van Adriaen Willemsz. die gehuwd is geweest en boedelhouder is gebleven van
de weduwe en boedelhoudster van Andries Cornelisz., in die kwaliteit voor de ene helft, Willem
Adriaensz. van Couwenhoven voor zichzelf en met de voorn. Jan Willemsz. procuratie hebbende van
Cornelis Adriaensz. Couwenhoven voor zichzelf, nog van Adriaen Adriaensz. van Rijn gehuwd met
Grietgen Adriaensdr., Adriaen Joppen gehuwd met Ariaentgen Adriaensdr., Dirck Claesz. van
Overgaeuw gehuwd met Trijntgen Jansdr., mitsgaders met procuratie van Dirck Cornelisz. Goutappel
als vader, de voorsz. Cornelis Couwenhoven, Adriaen van Rijn en Dirck Claesz. Overgaeuw, tezamen
voogden van de kinderen van zaliger Meijnsgen Adriaensdr., kinderen en kindskinderen, mitsgaders
erfgenamen voor 1/6 part van de voorsz. Leentgen Cornelisdr., in die kwaliteit tezamen voor de
wederhelft. De procuratie verleden voor notaris Johan van Beest te Delft op 03-12-1638. Zij hebben
verkocht aan Jan Jansz. de Jonge een woning als huis, schuur, bargen, geboomte en een welgelegen
vogelkooi met de landen waar de woning en vogelkooi opstaat, mitsgaders de landen die daar annex
aan gelegen zijn aan 4 verscheiden kampen, tezamen groot volgens meting van Johan van Beest
gedaan op 09-04-1639, de somme van 24 morgen 5 hond 34 roeden land, hier onder 1 morgen 5
hond erfhuur die de koper is aannemende. Het gehele land is belend ten Z: Joris Jansz. Quack met
eigen en bruikwaar en ten N: Arent Jansz. de Jonge, strekkende uit de Veenweg noordwaarts op tot
achter in de Keenwatering. Getransporteerd wordt nog de gerechte helft van ene partij land, op 09-041639 gemeten door Johan van Beest en groot bevonden 7 morgen 5 hond 90 roeden, waarvan de
wederhelft aan de woning in huur wordt gebruikt, gelegen over de Keen, belend in het geheel ten Z:
Dirck Henricksz. met bruikwaar en ten N: Arent Jansz. de Jonge voorn. en Pieter Cornelisz.,
strekkende van het land van Arent Jansz. voorn. oostwaarts op tot achter aan Sijmon Claesz.
Mitsgaders nog wordt getransporteerd 1 morgen 3 hond, gemeen in een strekweer, groot in het
geheel 8 morgen 4 hond 20 roeden, gelegen voor de woning, bij meting is de strekweer groot

bevonden 8 morgen 4 hond 13 roeden, zodat van de voorn. 1 morgen 3 hond maar overblijft 1 morgen
2 hond 98½ roeden. Het strekweer is in het geheel belend ten Z: Jacob Jansz. van der Arent en ten N:
Arent Dircxz. Mostaert met bruikwaar, strekkende uit de voorn. Veenweg westwaarts over de
Vlaardingse kade tot in de Vlaardingse vaart.
Totaal wordt getransporteerd 30 morgen welke zijn gelegen in Zouteveen. Belast met f 3-10-00 per
jaar over de erfpacht van de voorn. 1 morgen 5 hond, die de koper moet voldoen conform de
erfpachtbrief. Hiervoor zal hij korten f 80. Het verkochte is nog belast met een rente van f 42 per jaar,
met een rente van f 12 per jaar en met een rente van f 6 per jaar, alles tezamen komen deze ten laste
van de koper.
De comparanten bekennen van deze koop voldaan en betaald te zijn met het passeren van een
obligatie tbv. enige erfgenamen.
Nr. 78 folio 70 d.d. 17-06-1639.
Jan Jansz. de Jonge broeder in officie heeft verkocht aan Pieter Jansz. de Jonge zijn zoon, zijn
woning als huis, bijhuis, schuren, bargen en geboomte met 15/16 parten van een strekweer, vrij
patrimoniaal land waar de woning opstaat en waarin Mr. Franck van der Meer advocaat Hof van
Holland het resterende 1/16 part toekomt. Het strekweer is bij generale poldermeting door landmeter
Jan Pietersz. Dou, groot bevonden 17 morgen 3 hond 36 roeden, bedragende voor 15/16 parten 16
morgen 2 hond 77 roeden, gelegen annex de andere aan de wederzijden van de Oostveense weg,
belend ten O: het Weeshuis van Delft en ten W: Arijen Dircksz. Mostert, Isbrant Willemsz. van Overrijt,
Lenert Cornelisz. en het land dat Pieter Adriaensz. gebruikt, strekkende uit de Zwet noord op tot
achter aan de Slinksloot. De koper zal nog volgen de bruikwaar van 10 morgen land. De koper zal aan
de verkoper en zijn tegenwoordige huisvrouw jaarlijks moeten leveren 4 buitelaren boter, een halve
ton appelen en een halve ton peren. De koper en zijn huisvrouw zullen hebben het haksel van het
tuintje, gelegen over de woning. Het land is niet belast. Prijs f 4.000 carolus, contant ontvangen en
een schuldrentebrief van f 5.877-10-00.
Nr. 79 folio 72 d.d. 17-06-1639.
Pieter Jansz. de Jonge wonende op de Oostveen is schuldig aan zijn vader Jan Jansz. de Jonge, de
somme van f 5.877-10-00 carolus van 40 groten Vlaams, spruitende over het restant van de
kooppenningen van de hierna verbonden woning en 15/16 parten van een strekweer land waar de
woning opstaat. Hij verzekert dit op de voorn. woning als huis, bijhuis, schuren, bargen en geboomte
met 15/16 parten van een strekweer vrij patrimoniaal land, waarin Mr. Vranck van der Meer advocaat
Hof van Holland het resterende 1/16 part toekomt. Zijnde groot in het geheel 17 morgen 3 hond 36
roeden, gelegen aan weerszijden van de Oostveense weg, belend ten O: het Weeshuis van Delft en
ten W: Adriaen Dircksz. Mostert, Isbrant Willemsz. van Overrijt, Lenert Cornelisz. en het land dat
Pieter Arijensz. gebruikt, strekkende uit de Zwet noord op tot de Slinksloot.
Nr. 80 folio 72 d.d. 22-07-1653.(kanttekening).
Pieter Jansz. de Jonge exhibeerde de originele schuldrentebrief van het kapitaal in de text genoemd,
zijnde doorsneden en zonder zegel.
Nr. 81 folio 73 d.d. 04-01-1640.
Dirck Cornelisz. Segwaert schepen van Zouteveen heeft verkocht aan Mees Dircksz. Leeuwerschilt
zijn behuwde zoon, 5 hond 71 roeden land aan de Gatweg, gemeen met 3 morgen welke de koper ten
huwelijk zijn gegeven toende hij huwde met Neeltgen Fransdr. Belend ten O: de weduwe van Frans
Sijmonsz. en ten W: Jan Arijensz. van Rijn met bruikwaar, strekkende uit de Gatweg zuid op tot de
Zwet. Vrij patriminiaal land. Prijs f 666-03-00 carolus.
Nr. 82 folio 74 d.d. 04-01-1640.
Jan Pietersz. Harlaer zoon en enig erfgenaam van Pieter Jansz. Verhouck te Delft voor de helft en
Samuel Both van de Eem voor zichzelf en als voogd over de minderjarige kinderen van Margrieta
Cornelisdr. van der Meer, verwekt bij Willem Cornelisse van der Burch en nog als voogd benevens
Pieter Sieren Middelhouck over de minderjarige kinderen van Adriaen van der Meer, nog de voorn.
Samuel Both vervangende Pieter Sieren als procuratie hebbende van Willem Cornelisz. van der
Burch, Casper van Wesick wijnkoper gehuwd met Grietgen Cornelis van der Burch, Bruijn Dircksz.
van der Dusse als mede voogd over de onmondige kinderen van de voorn. Margrieta van der Meer,
voorts nog van dezelve van der Dusse en Mr. Jacob van Schilperoort als mede voogden over de
minderjarige kinderen van Adriaen van der Meer, de procuratie verleden voor notaris Adriaen van der
Blocq op 24-12-1639, nog de voorn. Both als gesubstitueerde door de voorn. van der Dusse volgens
de voorn. procuratie, die procuratie heeft van Jacob Maire gehuwd met Cornelia van der Meer,
dochter van de voorn. Adriaen van der Meer, inhoudende o.a. de clausule van substitutie, item
Robbert Schatvelt die procuratie heeft van Clara van der Meer weduwe Pieter van Velsen, de
procuratie verleden voor notaris Cornelis van Vliet te Delft op 03-09-1639, tezamen gesubstitueerde
erfgenamen van Geertruijt van der Meer die huisvrouw was van de voorn. Pieter Jansz. van der

Houck, voor de andere helft. Zij hebben verkocht aan Joris Cornelisz. den Boer 2 morgen land in een
kamp van 5 morgen, gemeen met Cors Heijndricxz., waarvan bruiker is Pieter Pouwelsz. en mede
mert Annitgen Sijmons weduwe Cornelis Jansz. den Boer die heden 1½ morgen daarin heeft en wat
mede opgedragen is, belend ten O: Jan Willemsz. van Overrijt en Claes Jansz. Bloot en ten W: Pieter
Pouwelsz. voorn. en Adriaen Dircksz. Mostert, strekkende van de Zouteveense weg tot de Slinksloot.
Mitsgaders nog een kamp van 3 morgen 14 roeden land, gelegen als voren in een stuk of slenk van 9
morgen, belend in het geheel ten O: Gerrit Jansz. Blanckert brouwer te Rotterdam en ten W: Pieter
Pouwelsz. en de koper zelf, strekkende van de Slinksloot tot de Zwet. Vrij en niet belast. Prijs f 2.96907-00 carolus van 40 groten Vlaams, contant geld.
Nr. 83 folio 75v. d.d. 04-01-1640.
De voorn. verkopers zoals in de vorige akte omschreven, verkopen aan Annitgen Sijmons weduwe
Cornelis Jansz. den Boer 1½ morgen land in een kamp van 5 morgen, gemeen met Cors Heijndricksz.
en waar bruiker van is Pieter Pouwelsz. en mede met Joris Cornelisz. den Boer, die 2 morgen gekocht
heeft. Belend ten O: Jan Willemsz. van Overrijt en Claes Jansz. Bloot en ten W: Pieter Pouwelsz.
voorn. en Adriaen Dircksz. Mostert, strekkende van de Zouteveense weg tot de Slinksloot. Vrij en niet
belast. Prijs f 795 carolus van 40 groten het stuk, contant geld.
Nr. 84 folio 77 d.d. 04-01-1640.
Jan Pietersz. Harlaer zoon en enig erfgenaam van Pieter Jansz. Verhouck te Delft overleden, voor de
ene helft en de geïnstitueerde erfgenamen van Geertruijt van der Meer die huisvrouw was van de
voorn. Pieter Jansz. Verhouck, voor de andere helft, hebben verkocht aan Jan Willemsz. Overrijt, 7
morgen land in de woning van de koper, gemeen in twee negen morgens, strekkende van de
Slinksloot tot in de Zwet. Belend ten O: de Heilige Geest van Delft en ten W: het Gemene Land. Vrij
en niet belast. Prijs f 3.438 carolus, contant geld en een rentebrief van f 300.
Nr. 85 folio 77v. d.d. 04-01-1640.
Jan Willemsz. van Overrijt wonende bij de Kapel heeft verkocht aan Jan Pietersz. Harlaer, zoon en
enig erfgenaam van Pieter Jansz. Verhouck, overleden te Delft, voor de ene helft en de geïnstitueerde
erfgenamen van Geertruijt van der Meer die huisvrouw was van de voorn. Pieter Jansz. Verhoucq,
voor de andere helft, een losrente van f 18-15-00 van 40 groten Vlaams per jaar, met een hoofdsom
van f 300. Hij verbindt hieraan 7 morgen land zoals omschreven in de vorige akte.
Nr. 86 folio 78v. d.d. 19-04-1640.
Jan Jacobsz. van Vliet wonende bij de Kapel heeft verkocht aan Cornelis Pieck procureur Hof van
Holland, een losrente van f 47-05-00 carolus van 40 groten het stuk per jaar, met een hoofdsom van f
900. Hij verbindt hieraan zijn woning als huis, schuur, barg en plantage en 3½ morgen vrij
patrimoniaal land waar de woning opstaat. Belend ten N: de Gatweg, ten Z: de Zwet, ten O: de
Kapelweg en ten W: Jacob Jansz. van der Arent.
Nr. 87 folio 79v. d.d. 03-05-1640.
Pieter Heijndricksz. wonende aan de Oudendijk bij Vlaardingen heeft verkocht aan Pieter Lenertsz.
molenaar, een huis, erf, hollebarg en boomgaard, staande aan de Oudendijk bij Vlaardingen, belend
zoals omschreven in de brief van 29-04-1637. Niet belast. Prijs f 900, contant geld.
Nr. 88 folio 80v. d.d. 03-05-1640.
Pieter Lenertsz. molenaar is schuldig aan Pieter Heijndricksz. de somme van f 500 carolus van 40
groten het stuk, als restant van de voorgaande koop. Hij verbindt hieraan het voorgaande gekochte,
belend ten N: de boomgaard van Frans Dircksz. en Joris Pietersz. en ten Z: de erfgenamen van
Leuntgen Huijgendr. weduwe Huijbrecht Arijensz. schrijnwerker, strekkende voor van de Oudendijk tot
achter in de ambachts watering.
Nr. 89 folio 81 d.d. 03-05-1640.
Jannetgen Maertens weduwe Jan Jansz. jonge Jan Ham heeft verkocht aan Jacob Jansz. de Vette
haar schoonzoon, haar woning als huis, schuur, barg en geboomte, mitsgaders 6 morgen 3 hond
geestelijk of kloosterland waar de woning opstaat, gelegen aan de Oostveense weg. Belend ten O: de
erfgenamen van Pieter Pietersz. van der Burch en ten W: de verkoopster zelf, strekkende van de
Slinksloot tot aan de Oostveense weg. De koop zal nog volgen de toegift van 25 morgen bruikwaar,
gebruikt wordende van diverse eigenaren. Verder levende have van koeien, paarden, schapen, mest,
enig hooi, bouwgereedschap etc. De verkoopster zal haar leven lang de hoogkamer van de woning
gebruiken, verder zal de koper jaarlijks moeten leveren een achtendeeltje boter, twee schapenkazen
en 2 koeienkazen. Vrij en niet belast. De oude waarbrief in dato 07-06-1619. Prijs f 7.000 carolus,
contant geld.
Nr. 90 folio 81v. d.d. 10-10-1640.
Jan Jacobsz. van Vliet heeft verkocht aan Gillis Lenertsz. wonende aan de Gatweg 2 morgen vrij
patrimoniaal land bij de Kapel, belend ten N: de Gatweg, ten Z: de Zwet, ten W: Gillis Lenertsz. met
bruikwaar en ten O: Aelbrecht Jansz. van der Meer. Vrij en niet belast. De oude waarbrief in dato 05-

08-1637 waarin zijn schoonvader en hij een kaveling gemaakt hebben. Hij bekent van deze koop
voldaan te zijn, mits dat de koper tot zijn last neemt en belooft te voldoen aan Jan Cornelisz.
Ouwerkerck, de hoofdsom van f 1.400 carolus, alles volgens de rentebrief in dato 15-08-1640.
Nr. 91 folio 82v. d.d. 10-10-1640.
Joris Cornelisz. den Boer met procuratie van Franchois van der Meer van Berendrecht advocaat Hof
van Holland, de procuratie verleden op 10-05-1640 voor notaris Johan van Beest te Delft, heeft
verkocht aan Jan Jansz. de Jonge schepen van Zouteveen, een kwart van de helft van 27 morgen
land, met een gelijk gedeelte in het huis, bargen en geboomte, hoewel Jan Jansz. voorn. ontkende dat
de verkoper daarin het verkochte gedeelte toekomt en waarvan het resterende gedeelte Jan Jansz. de
Jonge zelf toekomt. Staande en gelegen op de Oostveen, bedragende het voorn. gedeelte 1 morgen 4
hond 12 roeden 6 voeten, gemeen in de voorsz. 27 morgen. Voorgaande waarbrief in dato 12-041634. Vrij en niet belast. Prijs f 1.000, contant geld.
Nr. 92 folio 83v. d.d. 03-04-1641.
Pieter Leendertsz. molenaar te Vlaardingen heeft verkocht aan Leendert (Pietersz.) Coppert wonende
te Vlaardingen, een huis, erf, hollebarg en boomgaard, gelegen aan de Oudendijk, belend zoals
omschreven in de oude opdrachtbrieven, waarvan de laatste in dato 03-05-1640. De koper zal tot zijn
last moeten nemen een oude kustingbrief die Pieter Heijndricxz. als voorgaande possesseur, op het
verkochte sprekende heeft, inhoudende de somme van f 500 carolus, af te lossen met f 50. Prijs f
1.050 carolus, contant geld.
Nr. 93 folio 84 d.d. 03-04-1641.
Joris Cornelisz. den Boer heeft verkocht aan Annetgen Sijmonsdr. zijn moeder, 2 morgen land,
gelegen in een kamp van 5 morgen met Cors Heijnricxz., waar bruiker van is Pieter Pouwelsz. en
mede nog Adriaen Dircksz. Mostert met 1½ morgen, belend ten O: Jan Willemsz. van Overrijt en
Claes Jansz. Bloot en ten W: Pieter Pouwelsz. en Adriaen Dircksz. Mostert voorn., strekkende van de
Zouteveense weg af tot de Slinksloot toe, zoals het de verkoper op 04-01-1640 door de erfgenamen
van Pieter Jansz. Verhouck en Geertruijt van der Meer is opgedragen. Niet belast. Prijs f 1.400
carolus, contant geld.
Nr. 94 folio 85 d.d. 03-04-1641.
Annetgen Sijmonsdr. weduwe Cornelis Jansz. den Boer geassisteerd door Arijen Cornelisz. den Boer
haar zoon als gekozen voogd, heeft verkocht aan Arijen Dircksz. Mostert 1½ morgen land, gelegen in
een kamp van 5 morgen, gemeen met Cors Heijnricksz., waar bruiker van is Pieter Pouwelsz. en
mede Joris Cornelisz. den Boer, belend en strekkende zoals omschreven in de oude opdrachtbrief in
dato 04-01-1640. Niet belast. Prijs f 1.018 carolus, contant geld.
Nr. 95 folio 86 d.d. 04-04-1641.
Compareerde voor de schepenen van Zouteveen en Vlaardinger-ambacht Maertgen Willemsdr.
weduwe en boedelhoudster van Frans Sijmonsz. wonende alhier, geassisteerd door Aelbrecht Jansz.
van der Meer haar gekozen voogd en heeft verkocht aan Mees Dircxz. Leeuwerschilt haar
schoonzoon, haar woning als huis, schuur, barg en geboomte met 10 morgen en ½ hond land,
gelegen in de kampen en jurisdictie hierna genomineerd. Eerst 2 morgen 1 hond 50 roeden gemeen in
een kamp van 9 morgen waar de woning opstaat en waarin de erfgenamen van de zuster van meester
Joost 3 morgen 4½ hond in hebben en de resterende 3 morgen de koper zelf toekomt. Belend in het
geheel ten N: de Slinksloot, ten O: Jan Jacobsz. van Vliet met bruikwaar en Jacob Jansz. van der
Arent mede met bruikwaar, ten Z: de Zwet en ten W: Dirck Cornelisz. Segwaert en de koper komt zelf
nog 4 morgen 5 hond 54 roeden, gelegen in Vlaardinger-ambacht, belend ten O: doorgaans de koper
zelf met de navolgende 3 morgen 1 hond 81 roeden en ten W: Arij Pietersz., strekkende uit de Zwet
zuidwaarts op tot aan het land van Arij Pietersz. voorn. Nog 3 morgen 1 hond 81 roeden land, mede
gelegen in Vlaardinger-ambacht, strekkende uit de Zwet zuidwaarts op tot aan het land van Jacob
Burgertsz., belend ten O: het Kapel land en ten W: de koper zelf met de voorn. 4 morgen 5 hond 50
roeden, zijnde de voorn. 3 morgen 1 hond 81 roeden belast met een kapitaal van f 700 die Pieter
Claesz. Vercroft, wonende te Vlaardingen, daarop sprekende heeft. De koper zal nog volgen de
levende have van koeien en paarden en alles wat tot de bounering behoord. Nog zal volgen de toegift
van 7 morgen bruikwaar, gebruikt wordende van diverse eigenaren. De laatste opdrachtbrief in dato
08-04-1622. Betaald met een rentebrief van f 2.000 kapitaal en f 5.500 contant geld.
Nr. 96 folio 86. d.d. 29-09-1674 (kanttekening).
Op 29-09-1674 is voor de secretaris van Zouteveen vertoond de originele rentebrief, welke was
voldaan en betaald. Was getekend Ad. van Jor..m.
Nr. 97 folio 87v. d.d. 03-04-1641.
Jan Jacobsz. van Vliet wonende aan de Kapel heeft verkocht aan Jan Cornelisz. Ouwerkerck onze
broeder in offitio, een losrente van f 35 carolus van 40 groten het stuk, met een hoofdsom van f 700.
Hij verbindt hieraan zijn woning als huis, schuur, barg en geboomte, mistgaders een kampje land van

3½ morgen vrij patrimoniaal land waar de woning opstaat bij de Kapel, belend ten N: de Gatweg, ten
Z: de Zwet, ten O: de Kapelweg en ten W: Jacob Jansz. van der Arent.
Nr. 98 folio 88 d.d. 17-07-1641.
Maertgen Meesse weduwe Claes Claesz., in leven gerechtsbode van Vlaardingen, geassisteerd door
(niets ingevuld) haar broeder en gekozen voogd, heeft verkocht aan Cornelis Pietersz. Coppert, een
boomgaard aan de Oudendijk bij de Vlaardingse korenmolen, belend ten Z: en O: Cornelis Jacobsz.
Bieman met zijn boomgaard en met een kamp land, ten N: Pieter Arijensz. en ten W: de Oudendijk.
Niet belast. De oude waarbrief in dato 20-04-1633. Prijs f 200 carolus, contant geld.
Nr. 99 folio 89 d.d. 06-08-1641.
Cornelis Pietersz. weduwnaar Maertgen Joosten ter ene zijde en Gerrit en Jan Joosten, hele en halve
broeder van Maertgen Joosten, omen en bloedvoogden van het nagelaten weeskind van de voorn.
Maertgen Joosten, verwekt bij de voorn. Cornelis Pietersz., genaamd: Sijtgen Cornelisdr. oud 1½ jaar,
ter andere zijde. Zij zijn in de minne geschikt nopens het weeskinds moederlijke erfenis. Cornelis
Pietersz. belooft Sijtgen eerlijk te alimenteren, kleden, reden in eten en drinken, lijfsbehoeften etc. Bij
volwassenheid zal hij betalen f 50 carolus, te versterven bij overlijden, de helft op Cornelis Pietersz.
zelf en de wederhelft op de erfgenamen van Sijtgen Cornelisdr. en bloedverwanten van moeders
zijde. Hij zal de boedel en goederen blijven bezitten en verbindt hieraan zijn persoon en goederen.
Nr. 100 folio 90 d.d. 22-11-1641.
Bastiaen Bolleman en Bruno van der Dusse, beide oud burgemeesters, Gillis van der Eijck raad en
vroedschap, tezamen vaders en regenten van het St. Jacobs Gasthuis van Schiedam, hebben ten
overstaan van Anthonij van der Brugge en Abraham van Cleeff burgemeesters van Schiedam,
verkocht aan Pieter Pouwelsz. wonende bij de Kapel, 7 morgen 1 hond 3 roeden land, gelegen in
kampen zoals hierna beschreven. Eerst 2 morgen 4 hond 29 roeden gemeen in een kamp van 8
morgen 19 roeden waar de woning van Pieter Pouwelsz. opstaat, gelegen bij de Kapel en ten O: voor
Joris Cornelisz. den Boer en achter Arijen Joosten van Overrijt, beiden met bruikwaar, strekkende
voor van de Oostveenseweg tot achter aan de Slinksloot. Zijnde op de poldermeting getekend met nr.
XXVII en XXVIII en op de kaart van het St. Jacobs Gasthuis kaartboek gequoteerd met de letter A.
Het tweede kamp, groot 1 morgen 3 hond 34 roeden, gelegen aan de Slinksloot, belend ten W: Arijen
Dircxz. Mostaert, ten O: Claes Jansz. Bloot, beiden met bruikwaar, strekkende achter van de
Slinksloot zuid op tot aan het land van Adriaen Dircxz. Mostert. Op de poldermeting getekend met nr.
LII en in het voorsz. kaartboek gequoteerd cum litera B. Nog een kamp groot 2 morgen 5 hond 40
roeden, gelegen aan de Oostveenseweg, belend ten W: Jan Willemsz. van Overrijt en ten O: Pieter
Adriaensz. Treutgen, beiden mede met bruikwaar, strekkende voor van de Oostveenseweg tot achter
aan het land van Joris Adriaensz. Grijp. Op de poldermeting getekend met nr. LIX en in het voorsz.
kaartboek gequoteerd met de letter E. Uitbregende tezamen de voorsz. 7 morgen 1 hond 3 roeden.
Vrij en niet belast. Prijs f 4.300 carolus, welke in het jaar 1642 betaald zal moeten worden met contant
geld en bovendien een oortje stuiver of 4 penningen per gulden tot rantsoen, een rozenobel of 12
gulden voor de rentmeester, alsmede een rozenobel voor het Gasthuis.
Nr. 101 folio 91v. d.d. 08-01-1642.
Arijen Arijensz. van der Meulen bode van Zouteveen met procuratie van Lenert Huijgensz. van der
Elst en Jacob Francken van Velden, beiden wonende te Naaldwijk, erfgenamen van Cornelis Jacobsz.
Bieman, aldaar overleden, dewelke heeft verkocht aan Abraham Lenertsz. Buijck schout van
Vlaardinger-ambacht, een boomgaard bij de Oudendijk bij de Vlaardingse korenmolen, van ouds
genaamd de Karelrijcke, belend ten O: en Z: de koper zelf, ten W: de dijksloot en ten N: de
boomgaard van Pieter Arijensz. Plaet. Belast met een jaarlijkse gans en 30 stuivers per jaar volgens
de oude opdrachtbrief in dato 23-02-1595. Hierover is een proces geweest voor het Hof van Holland
tussen de eigenaren van het land van de graaf van Aerdenberge. Verder niet belast. De laatste met
de eerste penning is door de koper voldaan.
Nr. 102 folio 92 d.d. 13-04-1642.
Cornelis Cornelisz. Groenewegen wonende alhier heeft verkocht aan Cornelis Pietersz. van der Houff
wonende mede alhier, zekere kooltuin, gelegen bezijden de woning van de verkoper aan de
Noordbuurtse watering, belend ten O: en Z: Joris Jansz. Quack, ten W: de voorn. watering en ten N:
de verkoper. Vrij en niet belast. Prijs f 96 carolus, contant geld.
Nr. 103 folio 93 d.d. 13-04-1642.
Maertgen Joris weduwe Jan Jansz. de Jonge geassisteerd door Dirck Cornelisz. Groenewegen haar
gekozen voogd, voor de ene helft en Arent Jansz. de Jonge onze broeder in offitio, Arijen Jansz. en
Pieter Jansz. de Jonge, mitsgaders Cornelis Cornelisz. Groenewegen gehuwd met Neeltgen Jans de
Jonge en Arijaentge Jans de Jonge bejaarde ongehuwde dochter geassisteerd door haar voorsz.
broeders, kinderen en erfgenamen ieder voor 1/5 part van de voorn. Jan Jansz., tezamen voor de
andere helft. Zij hebben verkocht aan Isbrant Willemsz. Overrijt, 6 morgen 1 hond 92 roeden land op

de Oostveen, belend ten O: de koper zelf en ten W: Jacob Jansz. de Vette, strekkende uit de
Slinksloot tot de Veenweg, hebbende hiervoor gelegen tot 2 kampen of werven die tezamen groot
waren 27 morgen, nu toebehorende Pieter Jansz. de Jonge. Vrij en niet belast. Het land is van tijd tot
tijd in diverse partijen aangekocht. De oudste brief in dato 17-06-1526, de tweede van 01-01-1553, de
derde van 27-03-1561, de vierde van 03-01-1572, de vijfde van 19-02-1584, de zesde van 29-031590, de zevende van 29-11-1590, de achtste van 04-08-1595, de negende van 15-07-1604, de
tiende van 15-04-1611, de elfde van 27-02-1623, de twaalfde van 02-11-1629, de dertiende van 2705-1635 en de veertiende van 10-11-1640. De verkopers beloven de verkochte 6 morgen 1 hond 92
roeden te vrijen en waren als recht is, zoals Jan Jansz. de Jonge en zijn ouders het bezeten hebben.
Prijs f 3.319, contant geld., zijnde iedere morgen f 525.
Nr. 104 folio 94 d.d. 13-04-1642.
Maertgen Joris weduwe Jan Jansz. de Jonge wonende in de Noordbuurt geassisteerd door Dirck
Cornelisz. Groenewegen en Isbrant Willemsz. van Overrijt onze broeder in offitio als haar gekozen
voogden, heeft verkocht aan Cornelis Cornelisz. Groenewegen 11/16 parten in een woning als huis,
schuur, bargen en geboomte en een welgelegen vogelkooi, met de landen waar de woning en
vogelkooi opstaat, mitsgaders de landen die dara annex aan gelegen zijn, tezamen groot 30 morgen
in diverse kampen in de Noordbuurt. Zijnde de 11/16 parten haar bij kaveling te beur gevallen tegen
de kinderen en erfgenamen van Jan Jansz. de Jonge. De koper competeert vanwege zijn huisvrouw
Neeltgen Jans, dochter van de voorn. Jan Jansz. de Jonge, de verdere 5/16 parten. Belend en
strekkende als de oude waarbrieven vermelden in dato 10-6-1639. Betaald met een rentebrief van f
11.000.
Nr. 105 folio 95 d.d. 13-04-1642.
Cornelis Cornelisz. Groenewegen heeft verkocht aan Maertgen Jorisdr. weduwe Jan Jansz. de Jonge,
overleden in de Noordbuurt, een losrente van f 495 carolus van 40 groten het stuk met een hoofdsom
van f 11.000. Hieraan wordt verbonden 11/16 parten in de woning als huis, schuur, bargen, geboomte
en een welgelegen vogelkooi met de landen tot de vogelkooi behorende en nog de landen daar annex
aan gelegen, groot in het geheel 13 morgen en gelegen in diverse kampen in de Noordbuurt.
Nr. 106 folio 95 d.d. 23-10-1658.(kanttekening).
Arien Gerritsz. Klapwijck als possesseur van de hijpotheek exhibeerde de originele rentebrief,
doorsneden en zonder zegel als zijnde ten volle voldaan en betaald.
Nr. 107 folio 96 d.d. 04-06-1642.
Maertgen Cornelis nagelaten weduwe van Willem Vrancken van der Houff aan de Maasdijk onder de
jurisdictie van Hoenderland, wonende tegenwoordig alhier geassisteerd met Arijen Cornelisz. den
Boer haar broeder, ter ene zijde en Jacob van der Houff voor zichzelf en vervangende Cornelis
Vrancken van der Houff en Jan Vrancken zijn broeder, omen en bloedvoogden van de 2 nagelaten
kinderen van Willem Vrancken van der Houff, genaamd: Cornelis Willemsz. van der Houff oud 11 jaar
en Sijmon Willemsz. van der Houff 5 jaar, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd nopens hun
patrimoniale erfenis, nadat aan Jacob van der Houff de staat van de boedel van zijn broeder bekend
was gemaakt, waarbij bleek dat deze met meer lasten bezwaard was dan de waarde van de boedel.
Maertge Cornelis blijft gehouden haar kinderen te alimenteren en op te voeden zoals een goed
moeder behoord te doen.
Nr. 108 folio 96v. d.d. 5-7-1642.
Jan Jacobsz. van Vliet heeft verkocht aan Dirck Duijst van Voorhout wonende te Delft, een partij vrij
patrimoniaal land gelegen bij de kapel, groot volgens meting door Joan van Beest 3 morgen 34
roeden, belend ten N: de werf van de verkoper waar dit verkochte land zijn uitpad over heeft tot op de
Gatweg, ten O: de Kapelweg, ten W: Jacob Jansz. van der Arent en ten Z: de Zwet. Het land is de
koper bij kaveling te beur gevallen tegen Jacob Burgertsz. gehuwd met Maertgen Meessendr. zijn
moeder die weduwe was van Jacob Pietersz. van Vliet, zijn overleden vader, breder volgens de
kavelbrief in dato 5-8-1637 en de oude waarbrief van 20-1-1611 waar het land aan Jacob Pietersz.
van Vliet werd opgedragen. Prijs f 1.834 carolus van 40 groten het stuk.
Nr. 109 folio 97v. d.d. 10-03-1643.
Jan Jacobsz. van Vliet heeft verkocht aan Jacob Claesz. Nieuweveen wonende te Nootdorp een
woning als huis, schuren, bargen en timmerage, groot ½ morgen, staande bij de Kapel aan de
Gatweg, belend ten N: de Garweg, ten Z: Dirck Duijst van Voorhout, ten O: Jan Cornelisz. den Boer
en ten W: Jacob Jansz. van der Arent. De koper zal nog volgen 17 morgen bruikwaar, toebehorende
verschillende eigenaren en de mest die deze winter gevallen is. Vrij en niet belast. Prijs f 3.350
carolus van 40 groten het stuk.
Nr. 110 folio 98v. d.d. 10-03-1643.
Jan Pietersz. Haselaer wonende te Vlaardingen met procuratie van Annetgen Govertsdr. weduwe en
boedelhoudster van Lenert Pieterss. Coppert, de procuratie verleden voor schout en schepenen van

Vlaardingen op 20-10-1642, heeft verkocht aan Gerrit Jacobsz. ‘t Jonch, een huis, erf en tuin of
boomgaard daaraan, gelegen en staande aan de Oudendijk bij Vlaardingen, belend ten N: de
boomgaard van Frans Dircksz. en Joris Pietersz. en ten Z: Jacob Burgertsz., strekkende voor van de
Oudendijk tot achter in de ambachtswatering. De jongste opdrachtbrief in dato 03-04-1641. Prijs f
1.550 carolus van 40 groten het stuk, contant geld.
Nr. 111 folio 99v. d.d. 10-03-1643.
Gerrit Jacobsz. Tjongh wonende alhier heeft verkocht aan Jan Jacobsz. van Vliet een huis en erf met
tuin of boomgaard daaraan, staande en gelegen aan de Oudendijk bij Vlaardingen. Prijs f 1.700
carolus van 40 groten het stuk.
Nr. 112 folio 100 d.d. 08-07-1643.
Aelbrecht Jansz. van der Meer heeft verkocht aan Cornelis Aelbrechtsz. van der Meer zijn zoon, een
woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte, waarop Cornelis Aelbrechtsz. tegenwoordig is
wonende, mitsgaders 18 morgen 5 hond eigen land en de toegift van 12 morgen 5 hond bruikwaar,
alsmede het meertje, belend ten W: de vaart anders genaamd de Platvoetse vaart, ten Z: de
Slinksloot en ten O: en N: de erfgenamen van Gerrit Jansz. Blanckert, in leven brouwer in de Bril te
Rotterdam. Onder de eigen landen zijn begrepen de 2 meertuinen welke belend zijn ten N: het meer,
ten O: Arent Dircksz. Mostert, ten Z: de oude Slinksloot en ten W: Lenert Arentsz. Nog 4 morgen 250
roeden geconfiskeerd en de rest patrimoniaal land. In het geheel belast met f 24 carolus per jaar,
toekomende het Gemene Land van Holland, verbonden op het voorsz. gekonfiskeerde land. De koper
zal nog volgen alle levende have als melkkoeien, vaarsen, hokkelingen, kalveren, paarden en het
bouwgereedschap. Mede nog de meubelen en huisraad volgens de staat. De opdrachtbrief van de
woning en het patrimoniale land is van d.d. 26-06-1619, van het gekonfiskeerde land van dato 01-031600 en van de 3 morgen 4 hond gekomen van Jan Cornelisz., in dato 01-05-1632. Prijs f 20.000
carolus van 40 groten het stuk, betaald met een obligatie.
Nr. 113 folio 101v. d.d. 26-01-1643.
Maertgen Willemsdr. weduwe Rijmbrant Jansz. Schagen geassisteerd door Arijen Willemsz. wonende
te Naaldwijk haar broeder, ter ene zijde en Dirck Dircksz. van der Houff wonende op Maassluis
gehuwd met Geertgen Rijmbrants en Jacob Jacobsz. Noordervliet, benevens de voorn. van der Houff,
gestelde voogden over de nagelaten weeskinderen van Jan Rijmbrantsz. Schagen waar moeder van
is Meijnsgen Jacobs, voorkinderen van de voorn. Rijmbrant Jansz. verwekt bij Maertgen Jacobs,
mitsgaders Willem Jansz. van der Vaert vervangende Joost Jansz. Schagen, omen en bloedvoogden
van de 6 onmondige nagelaten weeskinderen van de voorn. Rijmbrant Jansz. Schagen, genaamd:
Maertgen Rijmbrants oud 16 jaar, Willem 14 jaar, Pieter 12 jaar, Dirck 8 jaar, Jannetgen 6 jaar en
Arijen Reijmbrantsz. 3 jaar, verwekt bij de voorn. Maertgen Willemsdr., ter andere zijde. Zij zijn in de
minne geschikt en geaccordeerd nopens de grootvaders en vaderlijke erfenis. De weduwe belooft de
kinderen op te voeden tot hun mondige dag en alsdan een uitzet te geven naast een bruidstuk van f
12 carolus. Verder belooft de weduwe op mei toekomende te betalen aan de voorn. Dirck Dircxz. t.b.v.
de weeskinderen, elk een som van f 42 carolus. De weduwe zal daartegen de goederen behouden.
Nr. 114 folio 102v. d.d. 13-04-1644.
Jan Cornelisz. Ouwerkerck mede schepen alhier met procuratie van Dirck Duijst van Voorhout
wonende te Delft, de procuratie verleden voor notaris Joan van Steelant te Delft op 30-06-1643, heeft
verkocht aan Jacob Claesz. Nieuweveen een partij vrij patrimoniaal land bij de Kapel, groot volgens
de meting van Joan van Beest, 3 morgen 34 roeden, belend ten N: de werf van de verkoper waarover
dit verkochte land zijn uitpad heeft tot op de Gatweg, ten O: de Kapelweg, ten W: Jacob Jnasz. van
der Arent en ten Z: de Zwet, breder uitwijzende de jongste waarbrief in dato 05-07-1642. Vrij en niet
belast. Prijs f 2.140 carolus van 40 groten het stuk, contant geld.
Nr. 115 folio 103 d.d. 13-04-1644.
Arijen Claesz. den ouden wonende op het Vrouweweer heeft verkocht aan Cornelis Cornelisz. een
huis en erf, mitsgaders schuur, barg en poting daarop staande, staande en gelegen op het
Vrouweweer, belend ten O: Jan Cornelisz. met bruikwaar, ten W: ‘s-herenweg genaamd het
Vrouweweer en ten Z: de werf of tuintje van de voorn. Jan Cornelisz., zijnde het erf waarop al hetgene
voorsz. op staat. (De belending ten noorden wordt niet genoemd). De koper dient te maken een sloot
bezijden de weg van de zwetheul af tot Jan Cornelisz. werf toe, breder uitwijzende en in conformite
van de erfpachtbrief in dato 22-10-1595. Voorts vrij en niet belast. Prijs f 550 carolus van 40 groten het
stuk, waarvan f 200 gereed en de rest op termijnen. Nopens de verdere waring transporteert hij nog 2
oude waarbrieven, de ene in dato 15-03-1587 en de andere in dato 10-04-1615. De koper zal de
verkopers huisvrouw moeten betalen een rijksdaalder tot speldegeld en aan de armen 30 stuivers.
Cornelis Maertensz. wonende te Schiedam, vader van de koper stelt zich borg voor de te voldoene
penningen.
Nr. 116 folio 104v. d.d. 13-04-1644.

Jan Jacobsz. van Vliet wonende aan de Oudendijk bij Vlaardingen, heeft verkocht aan Jan Cornelisz.
Ouwerkerck mede schepen alhier, een losrente van f 40 carolus van 40 groten het stuk per jaar. Hij
verbindt hieraan zijn huizing en erf met de tuin en boomgaard daaraan gelegen, staande en gelegen
aan de Oudendijk bij Vlaardingen, belend ten N: Pieter Arijensz. Plaet en ten Z: Jacob Burgertsz.,
strekkende voor van de Oudendijk tot in de ambachts watering.
Nr. 117 folio 105 d.d. 13-04-1644.
Frans Dircksz. Boogaert wonende te Vlaardingen heeft verkocht aan Jan Jacobsz. van Vliet een tuin
of boomgaard aan de Oudendijk bij Vlaardingen bij de korenmolen, belend ten N: Pieter Arijensz.
Plaet en ten Z: de koper zelf met zijn tuin en erf, strekkende voor van de Oudendijk tot achter in de
ambachts watering. Vrij en niet belast. De jongste opdrachtbrief in dato 23-06-1617. Prijs f 900,
contant geld.
Nr. 118 folio 106 d.d. 13-04-1644.
Jan Cornelisz. den Boer wonende bij de Kapel heeft verkocht aan Mr. Phillips Pietersz. Pijnacker
schoolmeester wonende in de Kapel, de helft van een erf, de voorn. Jan Cornelisz. den Boer
toebehorende, gelegen recht tegenover Kapel aan de Kapelweg. De koper heeft daarop getimmerd
een nieuw huis, belend ten N: de Gatweg en ten Z: het erf van de verkoper met de wederhelft,
strekkende voor van de Kapelweg tot achter aan de werf van Jacob Claesz. Nieuweveen. Vrij en niet
belast. Prijs f 150, contant geld.
Nr. 119 folio 106v. d.d. 20-04-1644.
Leentgen Crijnen weduwe Cornelis Leenertsz. Heijman, overleden op de Oostveen geassisteerd door
Thonis en Jan Crijnen van sGravenmade, Lenert Joosten van Sprinckhuijse en Jan Cornelisz. van der
Lee, haar gekozen voogden, ter ene zijde en Arijen en Cornelis Leenertsz. Heijman omen en voogden
van Jacob Cornelisz. Heijman oud 10 jaar en Arijaentgen Cornelisdr. 7 jaar, nagelaten kinderen van
de voorsz. Cornelis Leenertsz. verwekt bij de voorn. Leentgen Crijnen, ter andere zijde. Zij zijn
geaccordeerd. De weduwe zal haar kinderen alimenteren en onderhouden tot hun mondige dag en
alsdan betalen f 600 carolus van 40 groten het stuk, te versterven van het ene kind op het andere en
bij vooroverlijden van beiden, op de naaste vrienden van vaders zijde. De weduwe zal het zoontje
laten volgen de wagenschotte kist, gekomen van zijn vader en het dochtertje de penningen komende
van de verkoop van de kleding van Cornelis Lenertsz. De weduwe zal blijven bezitten de gehele
boedel en goederen. Zij verbindt hieraan de woning als huis, schuur, barg en geboomte op de
Oostveen waarin zij woont.
Nr. 120 folio 108 d.d. 28-04-1644.
Cornelis Cornelisz. Groenewegen wonende alhier heeft verkocht aan Adriaen Gerritsz. van Clapwijck,
een woning als huis, schuren, bargen, geboomte en een welgelegen vogelkooi met de landen waar de
woning en vogelkooi opstaan, mitsgaders de landen daar annex aangelegen, tezamen groot 30
morgen, gelegen in diverse kampen in de Noordbuurt waaruit de evrkoper verkocht heeft aan Cornelis
Pietersz. van der Hooff, een tuintje gelegen aan de weg, groot 80 roeden. Onder het verkochte is
begrepen 11 hond erfhuur waar jaarlijks voor betaald moet worden f 3-10-00. Verder vrij en niet
belast. De oude brieven in dato 10-06-1639 en de andere van 13-04-1642. De koper zal nog volgen
verschillende bruikwaren welke aan de woning worden gebruikt. Betaald met een schuldbrief van f
13.500.
Nr. 121 folio 109 d.d. 28-04-1644.
Adriaen Gerritsz. van Clapwijck wonende alhier is schuldig aan Cornelis Cornelisz. Groenewegen de
somme van f 13.500 van 40 groten het stuk, als restant van de koop van een speciaal verbouwde
woning, volgekooi en landen. Hij verbindt hieraan 27 morgen 5 hond 34 roeden land met de woning
als huis, schuur, barg en geboomte en een vogelkooi op land staande, belend ten Z: Joris Jansz.
Quack met eigen en bruikwaar en ten N: Arent Jansz. de Jonge, strekkende uit de Veenweg
noordwaarts op tot in de heemwatering. Nog de helft van 7 morgen 95 roeden land waar de wederhelft
door de comparant gebruikt wordt, gelegen over de Keen, belend in het geheel ten Z: Dirck Heinricxz.
met bruikwaar en ten N: Arent Jansz. de Jonge en Pieter Cornelisz., strekkende van het land van de
voorn. Arent Jansz. oostwaarts op tot achter aan Sijmon Claesz. Nog 1 morgen 3 hond land, gemeen
in een strekweer, groot in het geheel 8 morgen 4 hond 20 roeden, gelegen voor de voorsz. woning,
belend in het geheel ten Z: Jacob Jansz. van der Arent en ten N: Arent Dircxz. Mostert met bruikwaar,
strekkende uit de Veenweg westwaarts op over de Vlaardingse kade tot in de vaart.
Nr. 122 folio 109 d.d. 23-10-1658. (kanttekening).
Arien Gerritsz. Clapwijck exhibeerde de originele schultbrief, zijnde doorsneden en zonder zegel,
afgelost en daarom geroyeerd.
Nr. 123 folio 110 d.d. 14-10-1644.
Jacob Jansz. van der Arent weduwnaar Trijntgen Claes ter ene zijde en Cornelis en Willem Claesz.
Perveen, mitsgaders Pieter Pietersz. Schellingerhout wonende te Schipluiden, omen en voogden van

de nagelaten weeskinderen van de voorn. Trijntgen Claes, ter andere zijde. Zij zijn geaccordeerd
inzake de erfenis van Trijntgen Claes, te weten dat Jacob Jansz. gehouden zal zijn de kinderen,
genaamd: Arent Jacobsz. oud maart 1644 toekomende (?) 15 jaar, Pieter oud Pinksteren 14 jaar,
Claes en Cornelis Jacobsz. tweelingen oud februari 11 jaar, Aeltgen Jacobs oud 8 jaar en Jan
Jacobsz. oud Vrouwendag 6 jaar, te alimenteren en onderhouden in eten, drinken en kleding, leren
lezen en schrijven en een handwerk laten leren. Bij hun mondige dag te betalen aan hun allen de
somme van f 5.650 gulden. De kist met de kleding van Trijntgen Claes zal worden verkocht ten
voordele van de kinderen. Dit alles te versterven van het ene kind op het andere en bij overlijden van
allen op de erfgenamen van moederszijde. Jacob Jansz. zal daartegen blijven bezitten de nagelaten
boedel. Hij verbindt hieraan zijn woning als huis, schuur, barg en geboomte met 11 morgen land waar
de woning opstaat, gelegen in Negenhuizen of Noordbuurt, belend ten N: Arijen Gerritsz. Clapwijck en
Z: de voorn. van der Arent, strekkende voor van de weg tot in de Vlaardingse vaart.
Nr. 124 folio 111v. d.d. 09-03-1645.
Rusgen Ariensdr. laatst weduwe van Claes Jansz. de Bloot geassisteerd door Huijch Ariensz. Coppert
haar broeder en gekozen voogd ter ene zijde en Jan Willemsz. de Bloot en Arent Jansz. van der
Sweth neven en bloedvoogden van Annetgen Claes oud 17 jaar dochter van de voorn. Rusgen
Ariensdr., ter andere zijde. Zij zijn in de minne geschikt inzake de vaderlijke erfenis, te weten dat
Rusgen Ariensdr. gehouden is haar dochter te alimenteren en onderhouden tot haar mondige dag. De
moeder zal aan de dochter voldoen voor 01-05-1645 de somme van f 1.652, onverminderd hetgeen
dat komt van de kleding van Claes Jansz. de Bloot. De moeder zal blijven bezitten de boedel en
goederen.
Nr. 125 folio 112v. d.d. 07-06-1645.
Rusgen Ariens weduwe en boedelhoudster van Claes Jansz. de Bloot geassisteerd door Huijch
Arijensz. Coppert haar broeder en gekozen voogd, heeft verkocht aan Cornelis Cornelisz. Stelman
haar zoon, 2½ morgen vrij en allodiaal land in de Noordbuurt gemeen in de voorn. woning en landen
gekomen van Jan Dircxz. van Ceulen, groot in het geheel 37 morgen. Vrij en niet belast op enige
kleine opstallen na welke de verkoopster onbekend zijn, uitwijzende de opdrachtbrief van 12-04-1636.
De koper zal nog volgen enig huisraad, bougereedschap, de levende have als 2 merrie paarden, een
winter en 20 oude en jonge koeien, 9 hokkelingen en 7 schapen, 2 wagens, 2 schuiten, boen en
koelketels en 2 bedden met toebehoren. De koper zal nog volgen de toegift en melioratie (=
grondverbetering inzake afwatering of bevloeiïng) van de woning als huis, schuur, bargen en
geboomte met 37 morgen bruikwaar, welke aan de woning gebruikt worden, naar uitwijze de
huurcedullen. Prijs f 4.500 carolus van 40 groten Vlaams, contant geld.
Nr. 126 folio 113v. d.d. 21-06-1645.
Adriaen van Vliet notaris en procureur te Delft met procuratie van Franchoijs van Santen officier van
Delft, mede erfgenaam van Nicolaes van Santen, in leven kapitein zijn broeder, van dhr. Pieter Duijst
van Voorhout secretaris van de weeskamer van Delft en met procuratie van Andreas Vermeulen
gehuwd met Machtelt Catharina van Santen, verleden voor notaris Willem van Galen te Utrecht op 3105-1645, heeft verkocht aan Pieter Ariensz. Oosterveen een woning als huis, schuur, barg en poting
met 11 morgen 1 hond 75 roeden vrij patrimoniaal land, waarvan 8 morgen 3 hond 25 roeden gemeen
in een kamp van 36 morgen en 16½ hond op zichzelf. De 16½ hond zijn belend ten O: Pieter Jansz.
de Jonge, ten Z: Leendert Cornelisz., ten W: Isbrant Willemsz. van Rijt en ten N: de Slinksloot. De 8
morgen 3 hond 25 roeden met de andere landen in 4 strekweren, strekkende van de Zwet
noordwaarts over de weg tot de Slinksloot, belend ten O: Jacob Jansz. de Vette en Jan Pietersz.
Verdoes en ten W: Jan Touw met 4 morgen, Joris Ariensz. met 2 morgen, het weeshuis van Delft met
16 hond en Pieter Pouwelsz. met 3 morgen. Vrij en niet belast. Het land is tijdens de possessie van de
verkopers ouders en broeders niet belast geweest. De opdrachtbrieven van de woning en landen zijn
met de Delftse stadhuisbrand van 1618 verbrand. Prijs f 3.700, contant geld en een kustingbrief.
Nr. 127 folio 115 d.d. 21-06-1645.
Pieter Ariensz. Oosterveen als principaal, Jan Cornelisz. schepen van Zouteveen en Arien Jansz. de
Jonge, borgen en mede principalen, zijn schuldig aan Francois van Santen officier van Delft, de
somme van f 2.400 carolus van 40 groten Vlaams, spruitende als restant uit de koop van de woning
en landen. De principaal verzekert dit op de woning en 11 morgen 1 hond 75 roeden waarvan 8
morgen 3 hond 25 roeden gemeen in een kamp van 36 morgen en 16½ hond op zichzelf gelegen,
belend de 16½ hond ten O: Pieter Jansz. de Jonge, ten Z: Leendert Cornelisz., ten W: Isbrant
Willemsz. van Rijt en ten N: de Slinksloot. De 8 morgen 3 hond en 25 roeden met de andere landen
gelegen in 4 strekweren, strekkende van de Zwet noordwaarts over de weg tot de Slinksloot, belend
ten O: Jacob Jansz. de Vette en Jan Pietersz. Verdoes, ten W: Jan Touw met 4 morgen, Joris
Ariensz. met 2 morgen, het weeshuis van Delft met 16 hond en Pieter Pouwelsz. met 3 morgen.
Nr. 128 folio 115 d.d. 29-05-1652. (kanttekening).

Arien Corsz. als possesseur van de hiervoor genoemde hijpotheek, exhibeerde de originele rentebrief,
zijnde doosneden zonder zegel en aldus geroyeerd.
Nr. 129 folio 115v. d.d. 31-08-1645.
Pieter Ariensz. Oosterveen onze buurman heeft verkocht aan dhr. Willem van Ruijtenburch
ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaardinger-ambacht, een losrente van f 180 carolus van 40 groten
het stuk per jaar met een hoofdsom van f 4.000 carolus. Hij verbindt hieraan zijn woning als huis,
schuur, bargen en geboomte met 8 morgen 3 hond land, gemeen met 36 morgen land, belend in het
geheel ten Z: de Zwet, ten N: de Slinksloot, ten O: de weduwe van Jan Jansz. Ham en ten W: Pieter
Pouwelsz.
Nr. 130 folio 116 d.d. 29-05-1652. (kanttekening).
Arien Corsz. als possesseur van de voorn. hijpotheek, exhibeerde de originele rentebrief, zijnde
doorsneden zonder zegel en aldus geroyeerd.
Nr. 131 folio 117 d.d. 16-03-1645.
Guilljame de Graeff executeur van de uiterste wil van wijlen Adriaen Jansz. Groenlant, in leven
secretaris van de weeskamer van Delft, met procuratie van Cornelis Sachariasz. van Ophoven,
Samuel Berckel en Willem Kittesteijn, allen wonende te Delft, zijnde mede executeurs, de procuratie
verleden voor notaris Govert Rota op 16-02-1646, heeft verkocht aan Mr. Pieter van der Meulen
mitsgaders Jan van der Nes als executeur van het testament van Mr. Jacob Lassen, tbv. de boedel
van dezelve Lassen, 1 morgen 75 roeden land gemeen in 36 morgen in de woning en hofstede
gebruikt wordende door Pieter Adriaensz. Oosterveen, welke 36 morgen zijn belend ten Z: de Zwet,
ten N: de Slinksloot, ten O: Jannetgen Maertensdr. weduwe Jan Jansz. en de weduwe en erfgenamen
van Joris Adriaensz. van Pijnaecker en ten W: het weeshuis van Delft. De laatste opdrachtbrief in dato
27-07-1618. Vrij en niet belast. Prijs f 410 carolus van 40 groten Vlaams.
Nr. 132 folio 118 d.d. 16-05-1646.
Louris Cornelisz. Decker, Jan Cornelisz. Decker, Joris Cornelisz. Decker en Jacob Ariensz. gehuwd
met Aeffgen Ariens die een dochter was van Arijen Cornelisz. Decker, tezamen kinderen en
kindskinderen van Cornelis Ariensz. en Liedewij Jans, beiden overleden, hebben verkocht aan Jan
Ariensz. Bacx, een huis en erf op de Zouteveense ambachtskade, strekkende langs de Platvoetse of
Vlaardingse vaart tegenover de vlieten, belend ten N: de ambachtskade, ten O: Dirck Cornelisz.
Segwaert, ten Z: Joris Cornelisz. Decker voorn. en ten W: de Vlaardingse vaart. Vrij en niet belast. De
oudste waarbrief in dato 27-05-1554 stilo corie en de jongste in dato 24-07-1590. Prijs f 750 carolus,
contant geld.
Nr. 133 folio 118v. d.d. 06-06-1646.
Cornelis Aelbrechtsz. van der Meer wonende alhier heeft verkocht aan de burgemeesters van Delft
tbv. de stad Delft, een stuk of het eind van de Zouteveense kade, gelegen benevens de Vlaardingse
vaart voor het land van de verkoper, groot 7 hond en strekkende in de lengte van het land van Arijn
Joosten van Rijt zuidwaarts op tot aan de paal toe waaraan het touw wordt vastgemaakt waarmede de
schouw (met daarin de trekpaarden) wordt overgetrokken. Vrij en niet belast. De verkoper blijft
behouden zijn uitpad over de kade. Prijs f 600 carolus, contant geld.
Nr. 134 folio 119v. d.d. 03-10-1646.
Cornelis Cornelisz. Stelman heeft verkocht aan Abraham Leendertsz. Buijck schout van Vlaardinger
ambacht, zekere boomgaard zoals die tegenwoordig beheind en bepaald is, gelegen aan de
Oudendijk bij de Vlaardingse korenmolen, belend ten Z: en O: de koper zelf met boomgaard en een
kamp land, ten N: Pieter Arijensz. en ten W: de Oudendijk. Vrij en niet belast. De laatste opdrachtbrief
in dato 26-06-1641. Prijs f 225 carolus, contant geld.
Nr. 135 folio 120 d.d. 12-06-1647.
Jan Cornelisz. Vroueweer onze inwoner is schuldig aan de Heilige Geest en Gasthuisarmen van de
stad Vlaardingen, de somme van f 200 carolus van 40 groten Vlaaams, uit zake van geleende
penningen van Cornelis Jansz. zijn vader zaliger, die de Heilige Geest en Gasthuisarmen schuldig is
geweest. Hij verbindt hieraan zijn huis, erf en plantage, staande in Zouteveen bij het Vrouweweer,
belend ten O: de bruikwaarlanden van de comparant, ten W: de Vrouweweerseweg, ten N: Cornelis
Cornelisz. en ten Z: de Woudweg.
Nr. 136 folio 121 d.d. 23-03-1648.
Lijsbeth Dirckxdr. weduwe Arien Cornelisz. den Boer, geassisteerd met Dirck Cornelisz. Segwaert
haar schoonvader en Mees Dircksz. haar broeder, ter ene zijde en Joris Cornelisz. den Boer en Jan
Cornelisz. Ouwerkerck voogden van de 8 nagelaten weeskinderen van de voorn. Arien Cornelisz. den
Boer verwekt bij de voorn. Lijsbeth Dircxdr., met namen: Ariaentgen Ariens oud 14 jaar, Annetgen
Ariens 12 jaar, Cornelis Ariens den Boer 10 jaar, Maertgen Ariens 8 jaar, Neeltgen Ariens 7 jaar,
Claesgen Ariens 5 jaar, Fransgen Ariens 3 jaar en Dirckgen Ariens ¾ jaar, ter andere zijde. Zij zijn
geaccordeerd nopens de kinderen hun vaderlijke erfenis en boedel. De weduwe zal gehouden zijn de

kinderen op te voeden en alimenteren tot hun mondige dag. Zij verbindt hieraan de woning als huis,
bijhuis, schuur, bargen en geboomte met 11 morgen land daaraan, gelegen in de Noordbuurt, belend
in het geheel ten Z: en N: doorgaans Jan Cornelisz. Ouwerkerck, ten W: de Vlaardingse vaart en ten
O: de Zouteveenseweg.
Nr. 137 folio 122 d.d. 05-07-1648.
Cornelis Gijsbrechtsz. van der Burch wonende te Rijswijk geeft te kennen dat Cornelis Gerritsz. van
der Burch zijn comparants grootvader, tegenwoordig de oudste en naaste van het bloed van Aem en
Tou Heijndricxz. en rechte patroon, op hem had geconsereerd, zekere vicarie of kapelrie, eertijds door
Aem en Tou Heijndricxe geconsondeerd op het altaar van St. Chrispijn en Chrispiaen in de kerk van
St. Hijpolitus te Delft, mitsgaders de goederen daartoe specterende, breder volgens de acte van
collatie in dato 18-04-1648, ons vertoond. Hij verzoekt om met hem comparant te gaan op een perceel
land, groot 11½ morgen, gemeen gelegen in een perceel van 23 morgen, belend in het geheel ten O:
Claes Gijsbrechtsz. en Cornelis Borgersz., ten Z: de Zwet, ten W: Pouwels Pietersz. Oosterveen en
ten N: over de Slinksloot en de kade van Tanthof tot in een keurslootje, om dezelve vicarie te
aanvaarden. Cornelis Gijsbrechtsz. van der Burch wordt in de possesie van het land gesteld.

NAAMLIJST
Aalbrechtsz. Cornelis – van der Meer 112-133
Aerdenberge graaf van 101
Adamsdr. Maritgen 62-63
Alckmade Johan van 54
Ackersdijck Cornelis Fopsz. van 38-41-42
Anthonisz. Sebastiaan – van der Piet 11
Arent Aaltgen Jacobsdr. van der 123
Arent Jacobsz. van der 123
Arent Jansz. van der 70
Dirk Jansz. van der 70
Jacob Jansz. van der 54-55-56-70-71-77-86-95-97-108-109-114-121-123
Jan Ariensz. van der 70
Jan Jacobsz. van der 123
Claas Jacobsz. van der 123
Cornelis Jacobsz. van der 123
Maritgen Jansdr. van der 70
Pieter Jacobsz. van der 123
Pieter Jansz. van der 70
Arentsdr. Grietgen 29-30
Arentsz. Jan – op Polanen 54-55-56
Cornelis – Decker 14 -15
Cornelis – van Leeuwen 13-29-31-36-37-49-50-71
Lenert 112
Ariensdr. Aafgen 132
Aaltgen
Agatha 21
Annitgen – den Boer 136
Ariaantgen 21-77
Ariaantgen – den Boer 136
Grietgen 21-77
Jannitgen 64
Ceuntgen 21
Claasgen – den Boer 136
Maritgen 11-12-21
Maritgen – den Boer 136

Meinsgen 77
Neeltgen 34
Neeltgen – den Boer 136
Rusgen – Coppert 124-125
Trijntgen 77
Ariensz. Andries 73
Arien – Feijs 21
Arien – van der Meulen 101
Arien – Moijman 22-23-45-51-53-57
Arien – van Rijn 32-33-77
Dirk 41-42
Dirk – den Boer 136
Feis 21
Frans -den Boer 136
Frans – van der Dussen 38-72
Gabriel 62
Huibrecht 11-69-88
Huig – Coppert 124-125
Jacob 132
Jacob – Seeuw 9-10
Jan 59-81
Jan – van der Arent 70
Jan – Bacx 132
Jan – van der Marel 54-55-56
Jan – van Rijn 32-33
Joris 126-127
Joris – Grijp 100
Joris – Pijnacker 131
Claas 21
Cornelis 21-29-132
Cornelis – den Boer 136
Cornelis – Knechgen 1-13
Cornelis – Coudenhove 54
Couwenhoven 77
Lenert – de Bije 70
Lenert – Wittebol 2
Pieter 24-25-50-78-79-98-134
Pieter – van Oosterveen 53-126-127-129-131
Pieter – Plaet 101-116-117
Pieter – Treutgen 100
Simon – van Groenewegen 41
Willem – Couwenhoven 77
Bacx Jan Ariensz. 132
Baltendr. Machtelt 11-52-66
Bargman Cornelis Pietersz. 11-12
Beest Geertruida Dirksdr. van 58
Johan van 38-46-47-48-49-50-67-77-91-108-114
Berendrecht advocaat 44
Frank van der Meer van 36-37-72-91
Berendrecht van der Meer advocaat 41
Berckel Samuel 131
Bije Huig Lenertsz. de 1
Lenert Ariensz. de 70
Simon Lenertsz. de 1
Bieman Cornelis Jacobsz. 24-25-98-101
Blanckert Gerrit Jansz. 41-42-44-82-112
Blasiusz. Pieter – Dijcxhoorn 9-10-34-59
Bleijswijck Euwout van 38-39
Blocq Arien van der 82
Bloot Annitgen Claasdr. de 124

Jan Willemsz. de 124
Claas Jansz. (de) 58-82-83-93-100-124-125
Boer Annitgen Ariensdr. den 136
Ariaantgen Ariensdr. den 136
Arien Cornelisz. den 75-76-94-107-136
Dirkgen Ariens den 136
Fransgen Ariens den 136
Jan Cornelisz. den 28-64-76-100-109-118
Joris Cornelisz. den 30-54-82-83-91-93-94-136
Claasgen Ariensdr. den 136
Cornelis Ariensz. den 136
Cornelis Jansz. den 50-71-75-76-82-83-94
Maritgen Ariensdr. den 136
Neeltgen Ariensdr. den 136
Bolleman Sebastiaan 100
Bonstoe Pieter Jacobsz. 45
Boogaert Frans Dirkz. 117
Bosch Willem Dirksz. van den 62
Both van de Eem Samuel 82
Broeck Gerrit Jansz. 9-10-34-59
Brouwer Heindrik Joostensz. 72
Brugge Anthonij van der 100
Dirk Heindriksz. van der 52
Mathijs Jansz. van der 9
Burg Annitgen Willemsdr. Touwen van der 41-42
Arien Cornelisz. van der 71
Grietgen Cornelisdr. van der 82
Cornelis Gerritsz. van der 137
Cornelis Gijsbrechtsz. van der 137
Reier van der 67
Pieter Pietersz. van der 89
Willem Jansz. Thou van der 41
Willem Cornelisz. van der 82
Burg van Oudaen Jacob van der 45-53-60-61
Burgersz. Jacob 52-65-66-68-71-95-108-110-116
Jan – Buijs 11-12
Cornelis 46-47-48-57-137
Pieter 2
Bushuijsen Dingeman van 53
Buijck Abraham 35
Abraham Lenertsz. 101-134
Buijs Jan Burgersz. 11-12
Damensz. Gijsbrecht 4-5-6-7-8-45-53
Decker Arien Cornelisz. 132
Jan Cornelisz. 15-132
Joris Cornelisz. 15-32-49-50-132
Cornelis Arentsz. 14-15
Louris Cornelisz. 132
Dirksdr. Geertruida – van Beest 58
Lijsbeth 26-136
Trijntgen 28
Dirksz. Arien – van der Meer 24-25
Arien – Mostert 3-13-51-54-77-78-79-82-93-94-100-112-121
Bruin – van der Dusse 82
Dirk 49-50
Dirk – van der Houff 113
Frans 69-88-110
Frans – Boogaart 117
Gabriel – van der Houff 38
Gerrit – Vechter 13

Gerrit – van der Wolff 6-7
Jan – van Keulen 19-20-27-58-67-125
Mees 136
Mees – Leeuwerschilt 81-95
Willem – van den Bosch 62
Dorp Petronella van 72
Dou Jan Pietersz. 43-78
Dussen Aaltgen van der 38-39
Arien van der 38-39
Bruin Dirksz. van der 82
Bruno van der 44-100
Elisabeth van der 38-39
Frans Ariensz. van der 38-72
Heindrik van der 38-39
Maritgen Cornelisdr. van der 44
Duijst van Voorhout Dirk 58-108-109-114
Joost 58
Pieter 126
Dijck Jacob van 38
Dijcxhoorn Pieter Blasiusz. 9-10-34-59
Eem Samuel Both van de 82
Elsen Simon Jorisz. den 52-65
Elst Lenert Huigensz. van der 101
Pieter van der 45-53
Eijck Gillis van der 100
Feijs Arien Ariensz. 21
Florisdr. Maritgen 4-5
Fopsz. Cornelis – van Ackersdijck 38-41-42
Franchoisz. Jan 32
Fransdr. Neeltgen 81
Gale Willem van 126
Gerritsz. Arien – Klapwijck 106-120-121-122-123
Cornelis – van der Burch 137
Pieter 4-5-28
Goes Anna van der 14
Goutappel Dirk Cornelisz. 77
Govertsdr. Annitgen 110
Graeff Guillame de 131
Gravenmade Anthonis Crijnsz. van ‘s- 119
Jan Crijnsz. van ‘s- 119
Groenewegen Dirk Cornelisz. 103-104
Cornelis Cornelisz. 102-103-104-105-120-121
Simon Ariensz. van 41
Groenlant Adriaan Jansz. 131
Gijsbrechtsz. Claas 8-46-47-48-57-137
Cornelis – van der Burch 137
Ham Arien Jansz. 49-50
Jan Jansz. 129
Jan Jansz. – de jonge 49-50-89
Jan Jansz. – de oude 49-50
Harlaer Jan Claasz. 1
Jan Pietersz. 82-84-85
Haseren Burgert Jansz. van der 52
Haselaer Jan Pietersz. 69-110
Claas Jansz. 69
Heijman Ariaantgen Cornelisdr. 119
Arien Lenertsz. 119
Jacob Cornelisz. 119
Cornelis Lenertsz. 119
Lenert Cornelisz. 45-49-53

Heindriksdr. Margaretha – van der 38-39
Maria – van der Meer 38-39
Heindriksz. Adam 137
Arien – van der Meer 38
Dirk 77-121
Dirk – van der Brugge 52
Cors 82-83-93-94
Pieter 69-87-88-92
Pieter – van der Meer 38
Quiring – van der Meer 38-39
Tou 137
Hillebrantsdr. Maritgen 26
Hoekje Jan Jansz. op het 34-59
Houff Dirk Dirksz. van der 113
Gabriel Dirksz. van der 38
Jacob van der 107
Jan Vrankensz. van der 107
Cornelis Pietersz. van der 102-120
Cornelis Vrankensz. van der 107
Cornelis Willemsz. van der 107
Simon Willemsz. van der 107
Willem Vrankensz. van der 107
Houve Franchois Jorisz. van der 58
Cornelis Lenertsz. van der 54
Hooch Anna van der 72
Cornelis van der 72
Hoogenhouck Jan Maartensz. 1
Hoochstadt Jan Simonsz. 10-26
Huibrechtsdr. Gerritgen 52-65
Huigensdr. Leentgen 11-66-69-88
Huigensz. Lenert – van der Elst 101
Pieter 13
Jacobsdr. Aaltgen – van der Arent 123
Aartgen 70
Maritgen 113
Meinsgen 113
Jacobsz. Abraham 62-63
Alewijn 4-5
Arent – van der Arent 123
Arien 60-61
Bruin – van der Dusse 58
Gerrit – ’t Jong 110-111
Hillebrant 62
Jan 31-68
Jan – van der Arent 123
Jan – van Vliet 70-71-86-90-95-97-108-109-111-116-117
Claas – van der Arent 123
Cornelis – van der Arent 123
Cornelis – Bieman 24-25-98-101
Mathijs – Holierhouck 54
Pieter 60-61
Pieter – van der Arent 123
Pieter – Bonstoe 45
Jansdr. Aafgen 29
Ariaantgen – de Jonge 103
Jannitgen 49-5Leentgen 49-50
Liedewij 15-132
Lijsbeth 7-49-50
Lijsbeth – van der Wolff 4-5-6-8

Maritgen 49-50
Maritgen – van der Arent
Neeltgen 2-59-62
Neeltgen – de Jonge 103-104
Pleuntgen 73
Trijntgen 55-56
Jansz. Aalbrecht 2
Aalbrecht – van der Meer 14-18-41-54-68-71-90-95-112
Anthonis 62
Arent – van der Arent 70
Arent – de Jonge 38-39-40-72-77-103-121
Arent – van der Sweth 124
Arien – Ham 49-50
Arien – de Jonge 103-127
Arien – Groenlant 131
Burgert – van der Haseren 52
Dirk 1-71
Dirk – van der Arent 70
Gerrit – Blanckert 41-42-44-82-112
Gerrit – Broeck 9-10-34-59
Harpert 54-55-56
Jacob – van der Arent 54-55-56-70-71-77-86-95-97-108-109-114-121-123
Jacob – de Vette 89-103-126-127
Jan 37-131
Jan – Ham 129
Jan – Ham de jonge 49-50-89
Jan – Ham de oude 49-50
Jan – op het Hoekje 34-59
Jan – de Jonge 1-22-23-46-49-51-77-78-79-91-103-104-105
Jan – Stampioen de jonge 45
Jan – van der Vecht 46-47-48
Joost – van Schagen 113
Joris – Quack 19-20-27-67-77-102-121
Claas – (de) Bloot 58-82-83-93-100-124-125
Claas – Haselaer 69
Cornelis 28-29-34-49-50-59-62-135
Cornelis – (den) Boer 50-71-75-76-82-83-94
Cornelis – Ouwerkerck 63
Lenert 59
Mathijs – van der Brugge 9
Mees 49-50
Philips 49-50
Pieter 73
Pieter – van der Arent 70
Pieter – de Jonge 78-79-80-103-126-127
Pieter – Verhouck 16-82-84-85-93
Rembrant – Schagen 113
Willem 73
Willem – Touw 2
Willem – Thou van der Burg 40
Willem – van der Vaart 113
IJsbrant 29
Jaspersz. Lenert 7-8-53-60-61
Lenert – Koeijt 4-5
Jong Gerrit Jacobsz. ‘t 110-111
Jonge Arent Jansz. de 38-39-40-72-77-103-121
Ariaantgen Jansdr. de 103
Arien Jansz. de 103-127
Jan Jansz. de 1-22-23-46-49-51-77-78-79-91-103-104-105
Neeltgen Jansdr. de 103-104

Pieter Jansz. de 78-79-80-103-126-127
Joost meester 95
Joostendr. Maritgen 99
Joostensz. Arien – van Overrijt 100
Arien – van Rijt 133
Gerrit 99
Heindrik – Brouwer 72
Jan 99
Lenert – van Sprinckhuijse 119
Joppensz. Adam 62-63
Arien 62-63-77
Jorisdr. Maritgen 103-104-105
Jorisz. Arien – van Oldenbroeck 41-42
Franchois – van der Houve 58
Lenert 6-8
Lenert – Vockestaart 31-53
Simon – den Elsen 52-65
Willem 41
Keulen Jan Dirksz. van 19-20-27-58-67-125
Kittesteijn Willem 131
Claasdr. Annitgen – de Bloot 124
Maritgen 54-55-56
Trijntgen 70-123
Trijntgen – de jonge 54-55-56
Trijntgen – de oude 54-55-56
Claasz. Arien 21
Arien – de oude 115
Dirk – van Overgaeuw 77
Jacob – Nieweveen 109-114-118
Jan – de jonge 31
Jan – Harlaer 1
Joris 54-62
Claas 24-25-98
Cornelis 54-55-56
Cornelis – Perveen 123
Pieter – Pesser 44
Pieter – Vercroft 13-95
Simon 46-47-48-53-57-77-121
Willem 54-55-56
Willem – Perveen 123
Willem – Slotman 31
Klapwijck Arien Gerritsz. 106-120-121-122-123
Cleef Abraham van 100
Cleijwech Cornelis 45-53
Knechgen Cornelis Ariensz. 1-13
Koeijt Lenert Jaspersz. 4-5
Coning Jan Pietersz. 71
Coos Arent Cornelisz. 3
Coppert Huig Ariensz. 124-125
Cornelis Pietersz. 98
Lenert Pietersz. 92-110
Rusgen Ariensdr. 124-125
Cornelisdr. Ariaantgen 62-63
Ariaantgen – Heijman 119
Grietgen – van der Burg 82
Claasgen 49
Leentgen 77
Lijsbeth 41-42-43-51
Maritgen 28-49-50-107
Maritgen – van der Dussen

Margrieta – van der Meer 82
Sijtgen 99
Trijntgen 28-49
Cornelisz. Andries 77
Arent – Coos 3
Arent – van Leeuwen 13-16-28
Arent – Stam van Leeuwen 17-64
Arien 26-29
Arien – den Boer 75-76-94-107-136
Arien – van der Burg 71
Dirk – Goutappel 77
Dirk – Groenewegen 103-104
Dirk – Segwaert 32-68-81-95-132-136
Gerrit 3-51
Heindrik 29
Jacob 59
Jacob – Heijman 119
Jacob – van Lodesteijn 58
Jan 1-18-21-41-49-50-112-115-127
Jan – den Boer 28-64-76-100-109-118
Jan – Decker 15
Jan – van der Lee 119
Jan – Ouwerkerck 22-23-38-62-63-75-90-97-114-116-136
Jan – Vroueweer 135
Joost 49
Joris 41-44
Joris – den Boer 30-54-82-83-91-93-94-136
Joris – Decker 15-32-49-50
Joris – van der Molewerff 70
Claas 54-55-56
Cornelis 115-135
Cornelis – Groenewegen 102-103-104-105-120-121
Cornelis – Stelman 125-134
Lenert 1-32-62-63-78-79-126-127
Lenert – Heijman 45-49-53
Lenert – van Velde 74
Lenert – Voorburgh 28
Louris 65
Pieter 29-49-77-121
Sebastiaansz. 32
Willem – van der Burch 82
Corsz. Arien 128-130
Pieter – van der Wael 20
Cotereau Erard de 46-47-48
Coudenhove Cornelis Ariensz. 54
Couwenhoven Cornelis Ariensz. 77
Willem Ariensz. 77
Couwenburg Christiaan (van) 38-39
Coij Maarten 45
Crijnsdr. Leentgen 119
Crijnsz. Anthonis – van ’s-Gravenmade 119
Franchois 58
Jan – van ’s-Gravenmade 119
Cornelis – Wagenaer 13
Lassen Jacob 131
Lee Jan Cornelisz. van der 119
Leeuwen Arent Cornelisz. van 13-16-28
Arent Cornelisz. Stam van 17-64
Cornelis Arentsz. van 13-29-31-36-37-49-50-71
Leeuwerschilt Mees Dirksz. 81-95

Lenertsdr. Ariaantgen 62
Hilletgen 59
Leentgen – van der Meer 41-42
Maritgen – van der Meer 41-42
Neeltgen – van der Meer 41-42
Neeltgen – van der Meer de jonge 41-42
Wijve 65
Lenertsz. Abraham – Buijck 101-134
Andries 51
Arien 4-49-50
Arien – Heijman 119
Arien – van der Meer 41-42
Gillis 41-71-90
Huig – de Bije 1
Cornelis 62
Cornelis – Heijman 119
Cornelis – van der Houve 54
Cornelis – van Velde 74
Cornelis – Voorburgh 28
Philips 11-12
Pieter 87-88-92
Simon – de Bije 1
Lintlage Anthonij 54
Lodesteijn Jacob Cornelisz. van 58
Maartensdr. Jannitgen 1-50-89-131
Maartensz. Jan – Hoogenhouck 1
Cornelis 115
Maire Jacob 82
Marel Jan Ariensz. van der 54-55-56
Mathijsz. Gerrit – van tWeijlant 34
Meer Aalbrecht Jansz. van der 14-18-41-54-68-71-90-95-112
Arien van der 82
Arien Dirksz. van der 24-25
Arien Heindriksz. van der 38
Arien Lenertsz. van der 41-42
Geertruida van der 82-84-85
Jan Willemsz. van der 77
Clara van der 82
Cornelia van der 82
Cornelis Aalbrechtsz. van der 112-133
Leentgen Lenertsdr. van der 41-42
Margaretha Heindriksdr. van der 38-39
Margrieta Cornelisdr. van der 82
Maria Heindriksdr. van der 38-39
Maritgen Lenertsdr. van der 41-42
Neeltgen Lenertsdr. van der 41-42
Neeltgen Lenertsdr. van der – de jonge 41-42
Pieter Heindriksz. van der 38
Quirina van der 38-72
Quiring Heindriksz. van der 38-39
Vrank van der 78-79
Meer van Berendrecht Frank van der 36-37-72-91
Meerhouts Johan 27
Meesdr. Jannitgen 4-5
Maritgen 64-68-71-98-108
Trijntgen 26
Meesz. Jan 26
Cornelis 26
Meulen Arien Ariensz. van der 101
Pieter van der 131

Middelhouck Pieter Siersz. 82
Mierevelt Michiel van 45
Molewerff Joris Cornelisz. van der 70
Mostert Arien 32
Arien Dirksz. 3-13-51-54-77-78-79-82-93-94-100-112-121
Dirk Simonsz. 32
Moijman Arien Ariensz. 22-23-45-51-53-57
Nes Jan van 131
Nieweveen Jacob Claasz. 109-114-118
Noordervliet Jacob Jacobsz. 113
Oldenbroeck Arien Jorisz. van 41-42
Olijslager Arien Pietersz. 73
Oosterveen Pieter Ariensz. van 53-126-127-129-131
Pouwels Pietersz. 137
IJsbrant Willemsz. 22-23-45-46-49-53-57
Ophoven Cornelis Sachariasz. van 131
Oudaen Jacob van der Burch van 45-53-60-61
Outshoorn Claas Willemsz. 62
Ouwerkerck Jan Cornelisz. 22-23-38-62-63-75-90-97-114-116-136
Cornelis Jansz. 63
Overgauw Dirk Claasz. van 77
Harmen van 1
Overrijt Arien Joostensz. van 100
Jan Willemsz. van 50-73-82-83-84-85-93-100
IJsbrant Willemsz. van 78-79-103-104
Perveen Cornelis Claasz. 123
Willem Claasz. 123
Pesser Pieter Claasz. 44
Philipsdr. Annitgen 1
Jannitgen 49-50
Philipsz. Lenert 11
Pieck Cornelis 86
Piet Sebastiaan Anthonisz. van der 11
Pietersdr. Aafgen 24-25
Annitgen 31
Neeltgen 60-61
Pietersz. Arien 11
Arien – Olijslager 73
Arien – Rechtop 66
Burgert 2
Heindrik 11
Jacob 3-14-66
Jacob – van Vliet 28-54-56-64-68-71-108
Jan 2-31-52
Jan – Dou 43-78
Jan – Harlaer 82-84-85
Jan – Haselaer 69-110
Jan – Coning 71
Jan – Verdoes 48-50-73-126
Jan – Verhouck 29
Joris 69-88-110
Claas – van Schellinckhout 38
Cornelis 99
Cornelis – Bargman 11-12
Cornelis – van der Houff 102-120
Cornelis – Coppert 98
Cornelis – Rodenburg 41-42
Lenert – Coppert 92-110
Philips – Pijnacker 118
Pieter 1

Pieter – van der Burch 89
Pieter – Schellinghout 123
Pouwels – Oosterveen 137
Plaet Pieter Arienz. 101-116-117
Polanen Jan Ariensz. van 54-55-56
Pouwelsz. Pieter 41-44-64-82-83-93-94-100-126-127-129
Pijnacker Joris Ariensz. 131
Philips Pietersz. 118
Quack Joris Jansz. 19-20-27-67-77-102-121
Rechtop Arien Pietersz. 66
Rembrantsdr. Geertgen 113
Jannitgen 113
Maritgen 113
Rembrantsz. Arien 113
Dirk 113
Jan – Schagen 113
Pieter 113
Willem 113
Rochusz. Willem 42
Rodenburg Cornelis Pietersz. 41-42
Roon Johan van 38
Rota Govert 131
Ruijtenburch Willem van 129
Rijn Arien van 14
Arien Ariensz. van 32-33-77
Jan Ariensz. van 32-33
Rijt Arien Joostensz. van 133
IJsbrant Willemsz. van 126-127
Sachariasz. Cornelis – van Ophoven 131
Santen Franchois van 58-126-127
Claas van 1-19-126
Machtelt Catharina van 126
Willem van 19
Sasbout Jacob
Catharina 27
Schagen Jan Rembrantsz. 113
Joost Jansz. van 113
Rembrant Jansz. 113
Schatvelt Robbert 82
Schellinckhout Claas Pietersz. van 38
Pieter Pietersz. 123
Schilperoort Jacob van 82
Schorel Cornelis 72
Seeuw Jacob Ariensz. 9-10
Segwaert Dirk Cornelisz. 32-68-81-95-132-136
Siersz. Pieter – Middelhouck 82
Simonsdr. Annitgen 26-71-75-76-82-83-93-94
Simonsz. Dirk – Mostert 32
Frans 54-56-70-71-81-95
Jan – Hoochstadt 10-26
Cornelis 4-5-75
Willem 6-8
Sluijs Maarten 45
Maarten Willemsz. 53
Slotman Willem Claasz. 31
Sneeck Johanna van 45-53-60-61
Sprinckhuijse Lenert Joostensz. van 119
Stam van Leeuwen Arent Cornelisz. 17-64
Stampioen Jan Jansz. – de jonge 45
Steeland Jan van 58-114

Stelman Cornelis Cornelisz. 125-134
Sweth Arent Jansz. van der 124
Taurinus Johannes 38-39
Tesman Anthonij 36-37
Teijlingen Elisabeth 36-37
Johan van 36-37
Cornelis van 36-37
Nicolaas 36-37
Touw Jan 126-127
Willem 18
Willem Jansz. 2
Touw van der Burgh Annitgen Willemsdr. 41-42
Willem Jansz. 41
Treutgen Pieter Ariensz. 100
Vaart Willem Jansz. van der 113
Vecht Jan Jansz. van der 46-47-48
Vechter Gerrit Dirksz. 13
Velden Cornelis Lenertsz. van 74
Lenert Cornelisz. van 74
Lenert Vrankensz. van der 101
Velsen Jan van 19
Pieter van 82
Verdoes Jan Pietersz. 48-50-73-126
Verhouck Jan Pietersz. 29
Pieter Jansz. 16-82-84-85-93
Vette Jacob Jansz. de 89-103-126-127
Vercroft Pieter Claasz. 13-95
Vermeulen Andreas 126
Vliet Adriaan van 126
Jacob Pietersz. van 28-54-56-64-68-71-108
Jan Jacobsz. van 70-71-86-90-95-97-108-109-111-116-117
Cornelis van 19-82
Vockestaart Heindrik 41
Lenert Jorisz. 31-53
Voorburgh Cornelis Lenertsz. 28
Lenert Cornelisz. 28
Voorhout Dirk Duijst van 58-108-109-114
Joost Duijst van 58
Pieter Duijst van 126
Vrankensz. Jan – van der Houff 107
Cornelis – van der Houff 107
Lenert – van der Velden 101
Willem – van der Houff 107
Wael Pieter Corsz. van der 20
Wagenaer Cornelis Crijnsz. 13
Wagensvelt Aarnout van 44
Walichen Michiel van 16
Weijlant Gerrit Mathijsz. van ‘t 34
Welhouck Geraldo 58
Wesick Casper van 82
Wilde Anna de 44
Catharina de 44
Willemsdr. Annitgen – Touw van der Burg 41-42
Hester 1
Jannitgen 54-55-56
Maritgen 95-113
Niesgen 31
Willemsz. Arien 77-113
Jan 19-20-27-38-54-55-67-72
Jan – de Bloot 124

Jan – van der Meer 77
Jan – van Overrijt 50-73-82-83-84-85-93-100
Claas 62-63
Claas – Outshoorn 62
Cornelis – van der Houff 107
Maarten – Sluijs 53
Pieter 31
Simon – van der Houff 107
Vrank 73
IJsbrant 1-73
IJsbrant – Oosterveen 22-23-45-46-49-53-57
IJsbrant – van Overrijt 78-79-103-104
IJsbrant – van Rijt 126-127
Wittebol Lenert Ariensz. 2
Wolff Gerrit Dirksz. van der 6-7
Lijsbeth Jansdr. van der 4-5-6-8
IJsbrantsdr. Machtelt 29
IJsbrantsz. Jacob 29
Jan 16-17-29-30

GEOGRAFISCHE NAMEN
Bergschenhoek 73
Berkel 62
Brabant 13
Culemborg 27
Delft 1-6-13-14-16-19-22-29-32-38-50-54-55-57-58-67-76-77-79-82-84-85-108-114-126-127131-133137
Doel 13
Dorp 38-39-54
Haarlem 72
Hogeveen 68
Holierhoekse polder 71
Honderdland 107
Kethel 41-42-50-69
Leiden 43
Maasdijk 107
Maasland 41-42
Maassluis 113
Monster 70
Naaldwijk 101-113
Negenhuizen 123
Noordbuurt 19-20-27-55-58-62-67-70-76-104-105-120-123-125-136
Nootdorp 109
Oostveen 50-73-74-79-91-103-119
Overschie 32
Papsou 3-6-51
Polanen 54-55-56
Rodenrijs 62
Roterdam 41-42-44-82-112
Rijswijk 137
Schiedam 1-6-7-8-44-53-100-115
Schipluiden 38-41-42-54-62-63-123
Spaland 56
Tanthof 53-54-57
Utrecht 126
Vlaardingen 2-9-13-24-25-51-65-66-69-87-92-95-101-110-111-116-117-129-134-135

Vlaardinger-ambacht 9-10-13-29-35-95-101-129-134
Vlaardinger-woud 13
Vokkestaart 4-5-6
Vrouweweer 114-135
Vrijenban 13
Windas 4-5
’t Woud 41
Zuidbuurt van Maasland 41-42

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

Ambachtkade 132
Ambachtwatering 88-110-116-117
Het Gat 15
Gatweg 32-67-70-71-81-86-90-97-108-109-114-118
Harreweg 4-5-6-7-8
Heemwatering 121
Hoekje 34-59
Holierhoekse weg 34-59
Hoorweg te Rodenrijs 62
Kapelweg 16-29-71-86-97-108-114-118
Kethelweg 34-59
Keen 19-20-27-38-54-67-72-77-121
Kortendijk 66
Noordbuurtse watering 102
Oostveenseweg 16-29-78-79-89-100
Oudendijk 24-25-34-59-65-69-87-88-92-98-101-110-111-116-117-134
Platvoetse vaart 62-112-132
Schipluidense weg 62
Slinksloot 1-2-22-23-41-44-57-78-82-83-84-89-93-95-100-102-112-126-127-129-131
oude Slinksloot 53
Tanthofkade 4-5-137
Veenweg 50-51-77-102-121
Vlaardingse vaart 18-32-38-41-54-55-67-75-77-121-123-132-133-136
Vrouwe(weer)weg 13-21-135
Woudweg 71-135
Zouteveensedijk 11-13
Zouteveensekade 15-132-133
Zouteveense weg 2-3-19-20-27-38-54-55-67-72-75-82-83-93-136
Zwet 1-13-14-22-23-29-41-44-53-54-56-57-70-71-79-81-84-86-90-95-97-108-114-126-129-131-137
Zwetheul 115

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN
Bel te Delft 32-67
Bril te Rotterdam 41-42-44-112
Hengstcamp 38-72
Kapel te Zouteveen 16-28-29-64-70-71-85-86-90-97-100-108-109-114-118
Karelrijcke 101
Korenmolen te Vlaardingen 11-12-24-25-98-101-117-134
Noortwaertsche Weer 38

INSTELLINGEN
Acht Westsluizen 41-54-56-70
Altaar van St. Chrispijn en Chrispiaan in de kerk St. Hijpolitus te Delft 137
Armen van Schipluiden 38
Compagnie voetknechten 19
Bank van Lening te Vlaardingen 69
Convent van St. Aachten te Delft 38
St. Barbaren te Delft 54
St. Jeronimus Doel te Delft 22
Karthuizers te Delft 38
Rijnsburg 38
Delftse stadhuisbrand 126
Gasthuis van Delft 54
Vlaardingen 9-135
Gemene land van Holland 84-112
Heilige Geest van Delft 1-54-55-84
Schipluiden 38
Vlaardingen 9-135
Hof van Holland 36-37-58-78-79-86-91-101
Huis van Polanen 54
Jacobs Gasthuis van Schiedam 100
Kerk van Delft 6
Vlaardingen 2-13
Memorie van de Oude Kerk van Delft 38
Nieuwe Kerk te Delft 38
Oude Kerk te Delft 38
Oude Manhuis van Schiedam 6-8-53
Overzetplaats te Zouteveen 133
Parochie van Vlaardingen 9
Pastorie van Schipluiden 38-54
Staten van Holland 19
Vicarie St. Chrispijn en Chrispiaan in de St. Hijpolituskerk te Delft 137
Vijf Oostambachten 71
Weeshuis van Delft 13-57-74-79-126-127-131

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES
Advocaat 36-37-41-44-78-79-91
Ambachtsheer 129
Bode 98-101
Brouwer 41-42-44-67-82-112
Burgemeester 38-53-100
Curator 1
Gerechtsbode 24-25
Graaf 101
Griffier 58
Jonkheer 19-36-37-54
Kapitein 19-126
Kerkmeester 58
Koopman 44
Kuiper 1
Landmeter 43-50-67-73-78
Molenaar 87-88-92
Notaris 11-19-38-41-44-58-72-77-82-91-114-126-131

Officier van Delft 58-126-127
Oude manhuismeester 53
Procureur 86-126
Raad 19-3-53-100
Rentmeester 53
Schepen 22-38-40-53-58-114-116-127
Schoolmeester 31-118
Schout 9-10-34-38-101-134
Schrijnwerker 88
Schuitvoerder 11-66-69
Secretaris 24-25-96-126-131
Tafelhouder 69
Vroedschap 38-100
Weesmeester 7

