OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM
Gifteboek, inv.nr. 344 (1655-1659)
door
H.J. van der Waag

1. 02-01-1655. Pietertgen Ariensdr. weduwe Michiel Cuijp wonende binnen dezer stede schuldig
aan Dirck van der Mast, te lossen met 25 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de
Coninckstraat over de Schie, belend O Joris Galeijnsz. Keijser en W Bastiaen Cornelisz. de Graef,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
1v. 07-01-1655. Jacob Bollaert gezworen klerk ter secretarie alhier als gesubtitueerd van Carel
Outerman notaris te Leiden en Pieter Geuvels wijnkoper mede wonende aldaar verklaart dat
gisteren ter secretarie alhier gepasseerd zijnde de voorsz. Outermans volmacht van Jacques en
Adriaan Hennebo mitsgaders Jacob Leman volgens procuratie op 5 december 1655 gepasserde
voor nts Pieter Gerritsz. van Tielt en hij Geuvels geconstiueerd van Jannetgen Ruischer op 2
december voor Outermans verleden. Zij verklaren dat Adriaen en Jan Hennebo in hun leven in het
openbaar hebben verkocht Johan Franchoys Tartarolus en mitsdien tbv deszelfs kinderen en
erfgenamen opdragen 2/3e parten eerst in een watermolen genaamd de Oude Molen met een huis
en erf gelegen bij de Vlaardinger poort, belend in zijn geheel volgens de jongste opdrachtbrief O
het erf van Jan Adriaensz. Suijkerbosch en W de stadswal waarop de watermolen voor een
gedeelte gebouwd is, strekkende de molen en huis voor van ‘s-heren straat tot achter aan de sloot
responderende in de Zijlsloot en stadsgracht toe en 2/3e parten van een watermolen en huis
genaamd de nieuwe molen annex de Vlaardinger poort op dezelfde stads vest wal, daarvan de
grond van de stad is en waarvan de koper de rest of 1/3e part is toekomende met alle werken en
gereedschappen tot het vollen van laken dienende, belast de 2/3e parten met een recognitie van
132 gld per jr tbv de burgemeesters van Schiedam en 2/3e parten in een jaarlijkse rente van 12 gld
10 st tbv Jan Ariensz. Suijckerbosch te lossen de penning 16, volgens contract van 02-01-1635
hierna geroerd mede tlv de oude molen en 2/3e van een recognitie van 300 gld per jr tbv de
gemelde burgemeesters over het gebruik van het water uit de Nieuwe Haven of de westvest ten
dienste van de nieuwe molen, onder verwijzing naar de opdrachtbrief van 02-11-1634, alsmede 3
accoorden tussen burgemeesters en Jan en Adriaen Hennebo mitsgaders Joost van Santwech van
16-9 en 04-11 beide van 1634 en 22-08-1636 en een contract tussen Jan Adriaensz. Suijckerbosch
ter eenre en Mr Aert Fonck timmerman als lasthebber van Jan en Adriaen Hennebo c.s. van 0201-1635. Voldaan met 6666 gld 13 st 6 p boven de belasting.
3v. 07-01-1655. Hendrick Sandra ridder en Abraham van Baarssenburch en Johan van Heussen
tezamen executeurs van het testament van Johan Franchoys Tertarolus verkopen in het openbaar
Adriaen Oudwater mr timmerman een watermolen genaamd de Oude Molen met een huis en erf
mitsgaders nog een huis daar naast hetwelk tot een herberg wordt gebruikt gelegen bij de
Vlaardinger poort, belend in zijn geheel volgens de jongste opdrachtbrief O het erf van Jan
Adriaensz. Suijkerbosch en W de stadswal waarop het huis en de watermolen gebouwd is,
strekkende de molen en huis voor van ‘s-heren straat tot achter aan de sloot responderende in de
Zijlsloot en stadsgracht toe en een watermolen en huis annex de Vlaardinger poort op dezelfde
stads vest wal, daarvan de grond van de stad is met alle werken en gereedschappen tot het vollen
van laken dienende, belast met een recognitie van 132 gld per jr tbv de burgemeesters van
Schiedam en in een jaarlijkse rente van 12 gld 10 st tbv Jan Ariensz. Suijckerbosch te lossen de
penning 16, volgens contract van 02-01-1635 hierna geroerd en de nieuwe molen met een
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recognitie van 150 gld per jr tbv de gemelde burgemeesters over het gebruik van het water uit de
Nieuwe Haven of de westvest ten dienste van de nieuwe molen, onder verwijzing naar de
opdrachtbrief van 02-11-1634, alsmede 3 accoorden tussen burgemeesters en Jan en Adriaen
Hennebo mitsgaders Joost van Santwech van 16-9 en 04-11 beide van 1634 en 22-08-1636 en een
contract tussen Jan Adriaensz. Suijckerbosch ter eenre en Mr Aert Fonck timmerman als
lasthebber van Jan en Adriaen Hennebo c.s. van 02-01-1635. Voldaan boven de belasting met
3800 gld te betalen 1400 gereed en de rest of 2400 gld op interest tegen de penning 16.
Kanttekening 28-05-1659 heeft Arie Oudwater verklaard dat de 200 gld aan de voogden van de
weeskinderen van Jan Ariensz. Suijckerbuijck met het verloop van de rente zijn voldaan en zulks
geroyeerd. Kanttekening 29-10-1667. Arie Oudwater vertoont de originele rentebrief die afgelost
is.
6. 11-01-1655. Jacob Gerritsz. Schouten zo voor hem zelve en hem sterk makende voor Meesgen
Meesdr. zijn zuster beiden erfgenamen van Pouwels Meesz. overleden in het Proveniershuis
alhier verkopen Jan Veen klerk ter secretarie 3 spinbanen daaronder een dubbelde gelegen in de
Lange Kerkstraat, belend O de banen van Lijsbeth Florisdr. en W Hugo van Bleijswijck raad en
schepen, strekkende voor van ‘s-heren bansloot tot achter in de Luijs, alles volgens de oude
waarbrief van 18-03-1628, voor 122 gld in gereed geld ontvangen.
6v. 16-01-1655. Hendrick van der Heijmen brouwer alhier verkoopt Pieter Beijs raad en
vroedschap zekere brouwerij genaamd de Witte Leeu met de erven van dien mitsgaders de
woonhuizen daarbij, item een kuiphuis en moutvloer met een stenen vergietbak achter en annex
de brouwerij aan de Dam bij de sluis of naast de kolk, belend de voorsz. brouwerij en woonhuizen
O dezer stede steeg of doorgang en W de voorsz. sluis of kolk en het voorsz. kuiphuis en
moutvloer belend O de Holsteeg en W de voorsz. steeg en brouwerij, strekkende voor van de
Kolkstraat tot achter aan het erf van Cornelia Muijs, alles volgens de oude waarbrievem, daarvan
de jongste is van 20-08-1644, voor 12.000 gld waarvan 4000 gld gereed en 8000 gld op
hypotheek tegen een rente van 5% per jr en aflossingen van 1000 gld per jr. Kanttekening 18-121691 Johan Hodenpijl possesseur van het hypotheek vertoont de originele rentebrief die afgelost
is.
7v. 16-01-1655. Hugo van Bleijswijck raad en schepen dezer stede verkoopt Hendrick van der
Heijmen kapitein der schutterij zekere brouwerij en woonhuis, loodshuizen en erven gelegen op
de Haven over de Spui van ouds genaamd de Hellebaert met alle gereedschappen, belend O
Abraham van Cleeff regerend burgemeester en W Bouwen Cornelisz. molenaar, strekkende voor
van de straat tot achter aan de Molenstraat, voor 25.000 gld, waarvan 10.000 gld gereed en 15.000
gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 1000 gld per jr. Koper moet verkoper of zijn vrouw
levenslang 4 tonnen 8 gld bier per jr leveren. Kanttekening 22-11-1670 Adam van der Heijm
regerend schepen vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
8v. 01-02-1655. Pieter Dircksz. zeevarende man verkoopt Francijntgen Adolfsdr. weduwe een
huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend W Grietgen
Bastiaensdr. weduwe en O Gerrit Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan zeker huis
van Annetgen Hendricksdr., belast met 20 st per jr tbv onbekend, voor 60 gld in gereed geld
ontvangen.
9. 05-02-1655. Cornelis Thijsz. Roos zeevarende man wonende binnen dezer stede schuldig aan
Claes Pietersz. van Rosse houtkoper wonende Rotterdam een jaarlijkse losrente van 12 gld 10 st
(hoofdsom 200 gld) de penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend O
Willem Sluijs en W kapitein Backer, strekkende voor van de straat tot achter aan de schuur van
Hubrecht Jansz. Deijl.
9v. 06-02-1655. Dirck Ariensz. Ouwerkerck verkoopt Thomas Jansz. Wright dienaar der justitie
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een huis en erf gelegen in de Westmolenstraat, belend O de erfgenamen van Maycken van Loo
Fredericksdr. en W Adriaen Hissingh, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van
Jacob van Gesel, voor 300 gld, waarvan 25 gld gereed en verder met aflossingen van 25 gld per jr.
Kanttekening 15-05-1668. Willem Bisschop vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
10. 08-02-1655. Cornelis Duijnevelt als procuratie hebbende van zijn vader Jan Leendertsz.
Duijnevelt gepasseerd voor nts Johan Denis te Delfshaven op 03-08-1654 verkoopt Jacob Bernou
gerechtsbode alhier een huis en erf gelegen aan de Markt, belend N ‘s-heren straat en Z Geertgen
Hendricksdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Rochus
Dammasz. raad en vroedschap, alles volgens de oude waarbrief van 24-04-1651. Voldaan door
overwijzing van een rentebrief van 600 gld die Gillis van der Eijck raad en schepen op het voorsz.
huis en erf sprekende had.
10v. 20-02-1655. Lubbert Wolphertsz. van Vollenhoven als armbezorger van de Mennoniste
Gemeente verkoopt Jacob Cornelisz.zeevarende man een huis en erf gelegen in de Breestraat,
belend O de weduwe van Aem Cornelisz. Witte en W Wessel Jansz., strekkende voor van de
straat tot achter aan de Zijlstraat, alles volgens de oude decreet waarbrief van 20-11-1602, voor
600 gld te betalen in termijnen van 25 gld per jr.
11. 05-03-1655. Annetgen Theunisdr. weduwe Frans Maertensz. den Oudeman wonende alhier
schuldig aan Jacob Cornelisz. Marckenburgh een jaarlijkse losrente van 10 gld (hoofdsom 200
gld) tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen
in de Zijlstraat, belend N Pieter Ariensz.’en Z Elias Ariensz., strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot.
11v. 06-03-1655. Jacob Bollaert 1e klerk ter secretarie alhier verklaart dat Jan Thijsz. van
Tendeloo in gebreke was gebleven de koopprijs te voldoen van het huis en erf hierna genoemd op
29-08 lestleden door hem van dezelfde Bollaert als gestelde curator over de desolate boedel van
Matthijs van Tendelo gekocht, draagt nu op Jan Bongaerts des voorsz. Tendelo zijn huis en erf
gelegen op het Marktveld van ouds genaamd het Vliegende Hart, belend O Hendrick Barentsz.
Oosthoff en W Mr Wouter Cnol, strekkende voor van de straat tot achter aan met een vrije
uitgang responderende over de baan, alles volgens de oude waarbrief van 26-08-1630, belast met
28 st per jr waarvan 21 st tbv het Gasthuis en 7 st tbv de Kerk beide dezer stede alsmede een
rentebrief van 500 gld met een rente van 5% per jr tbv Jan Walbeecq advocaat Hof van Holland,
voor 75 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen te leveren bij willig decreet.
Kanttekening 14-03-1719 Jan van Eijcke vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
12v. 20-03-1655. Arie Maen timmerman verkoopt Cornelis van der Dusse president weesmeester
als lasthebber van Bastiaentgen Hendricksdr. Spieringman weduwe Abraham Jansz. Hanselaer
zekere vrije eigen gang gelegen aan het huis van verkoper aan de Gooistraat voor dato dezes aan
hetzelfde huis gespecteerd, strekkende uit de zuidzijde muur alwaar de verkoper en koopster met
haar muren jegens de andere aankomen, belend N de koopster c.s. en Z de weduwe van Pieter
Jansz. Monck, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
13. 20-03-1655. Arie Andriesz. Hissingh verkoopt Gillis Pietersz. van der Heijde wijnkoper een
huis, tuin en erf genaamd het Oude Vermaenhuis gelegen in de Walvisstraat, belend N Leonard
Mathol raad ter admiraliteit en Z kapitein Adriaen Danen de Jager, strekkende voor uit de
Walvisstraat met zekere gang tot aan het huis van Jacob Drouvert, alles volgens de oude
waarbrief van 07-02-1654, belast met 300 gld tegen 5% per jr tbv de Armenbezorgers van de
Mennonisten Gemeente daarop sprekende hebben, voor 140 gld in gereed geld ontvangen.
14. 08-04-1655. Adriaen Jansz. van der Helm en Willem van Swieten secretaris van Segwaard
mitsgaders Hugo van Bleijswijck raad en schepen en Johan Weijmans tezamen voogden ex
testamento over de nagelaten weeskinderen van Pieter Jansz. van der Helm grutter en bakker
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alhier en Elisabeth Hendricksdr. van Swieten zijn huisvrouw beiden zalr verkopen Joris van
Vollenhoven koopman alhier een huis en erf met een grutmolen daarin staande alsmede schuur en
paardenstal, grutterij en bakkerij met alle gereedschappen gelegen over de Haven in het West
Nieuwelant, belend N Johan Dominicusz. van Blenckvliet en Z Annetgen Cornelisdr. weduwe,
strekkende voor van het huis van Blenckvliet tot achter aan de straat van Cornelis van der Dusse
president weesmeester c.s. en voorts met een vrije in- en uitgang aan de stads veste, alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 06-05-1651, alsmede een goed sterk Ruys paard
tot heden toe in de voorsz. molen gebruikt, voor 1806 gld, waarvan 1006 gld gereed en 800 gld
tegen een rente van 5% per jr, af te lossen met 200 gld per jr.
15. 10-04-1655. Jan Kimmingh schotsman verkoopt Hugo van Bleijswijck raad en schepen een
huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Jan Leendertsz. zeevarende man en Z de weduwe
van Pieter Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Arie Jansz. Bont,
alles volgens de oude waarbrief van 25-03-1645, belast met 5 st 4 p per jr tbv het Weeshuis dezer
stede, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
15v. 10-04-1655. Joris Galeijnsz. Keijser als lasthebber van Weijntgen Maertensdr. weduwe
Walingh Ariensz. Banck verkoopt Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer een huis
en erf gelegen in de Holsteeg, belend N zekere gang van kapitein Willem Juijst en N Pieter
Ariensz. Swart, strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz. gang, voor 150 gld als 45
gld over verstrekte penningen voor verponding en de rest of 105 gld in mindering van 185 gld die
koper pro resto van verschenen custingpenningen alsnog resterende en competerende zijn.
16. 12-04-1655. Burgemeesters en regeerders dezer stede verkopen Mr Dirck Duval chirurgijn het
huis en erf van Dammas Gerritsz. gelegen in het Cleijn Groenendal, belend O de koper met zeker
ander huis en W Jacob Bonstoe baljuw en schout dezer stede, strekkende voor van de straat tot
achter aan het erf van de koper, voor 24 gld in gereed geld ontvangen.
16v. 24-04-1655. Jannetgen Willemsdr. bejaarde dochter verkoopt Cornelis Vrericksz. wonende
op het Hooft dezer stede een huis en erf gelegen in het grote Groenendal, belend O het erf van
Robbert Jansz. en W de stads erven, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker ander erf
toekomende het Gasthuis, alles volgens de oude waarbrief van 08-06-1641, belast met 29 st per jr
tbv het Gasthuis voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
17. 26-04-1655. Arie Willemsz. van den Bosch en Cornelis Willemsz. van den Bosch, Pieter
Willemsz. van den Bosch en Pieter Janszn. van Oosten man en voogd van Maertgen Willemsdr.
van den Bosch mitsgaders tezamen voogden over de nagelaten kinderen van Dirck Willemsz. van
den Bosch, allen kinderen en kleinkinderen en enige erfgenamen van Willem Dircksz. van den
Bosch za verkopen Dirck Maximiliaensz. (van Waert) stierman een huis en erf gelegen in de
Lange Kerkstraat, belend O Gabriel Ruth Engelsman en W het Oude Manhuis, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 05-05-1646,
belast met een opstal van 15 st per jr tbv de Kerk en 24 st per jr tbv het St Jacobs Gasthuis dezer
stede, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
18. 26-04-1655. Adriaen Hoochmoet oud burgemeester en Cornelis van der Dussen president
weesmeester als benevens Jacob Alewijnsz. gestelde executeurs van het testament van Daniel
Oosterbaen burgemeester dezer stede alsmede Jacob van Gesel als lasthebbende van Willemina
van Gesel weduwe van Daniel Oosterbaen verkopen Jacob Sijmonsz. Gijse en Jacob Alewijnsz.
kooplieden 1/3e part in een Soutkeet gelegen over de Haven in het West Nieuwelant met de grond
en erve van dien, daarvan de resterende 2/3e parten Mr Willem Nieupoort en Frans Denick zijn
competerende, belend in zijn geheel N Lourens Puth herbergier en Z Anthonie Lubbersz. van
Vollenhoven, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren veste, voor 600 gld in gereed
geld ontvangen.
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18v. 30-04-1655. Jan Maertensz. Baen wonende binnen dezer stede schuldig aan Nelletgen
Pietersdr. weduwe Isbrandt Hubrechtsz. Sparenburch een jaarlijkse losrente van 20 gld (hoofdsom
400 gld) tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf met dubbelde spinbaan staande
het huis en erf in de Lange Kerkstraat, belend O en W Nelletgen Pietersdr. voorsz., strekkende
voor van de straat tot achter aan Nelletgen Pietersdr., en de voorsz. baan in St Sebastiaens Doelen
belend O de schuldenaar met zekere andere baan en W Claesgen Salomonsdr., strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 23-05-1685. Pieter Jansz. Baen
vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
19. 04-05-1655. Jeroen Dircksz. van Wijck wonende alhier schuldig aan Maerten Couwenhoven
188 gld ter zake en pro resto van verschenen landpacht te betalen uiterlijk 02-06-1655, zonder
onderpand.
19v. 08-05-1655. Pieter Maertensz. Hoogendam vervangende Arie Maertensz. beiden enige
erfgenamen van Maertgen Ariensdr. verkopen Arent Jansz. van der Houve timmerman wonende
Vlaardingen een huis en erf gelegen in de Raembruggestraat, belend N Arie Dircksz. Breur en Z
Claes Cornelisz. Decker, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met
een opstal van 15 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 85 gld in gereed geld ontvangen.
20v. 08-05-1655. Dingnum Govertsdr. (de Vosch) weduwe Gerrit Centen verkoopt Trijntgen
Cornelisdr. als lasthebber van haar broer Aldert Cornelisz. wonende in Noord-Holland, zijnde de
procuratie gepasseerd voor schepenen alhier op 01-05-1655 een huis en erf gelegen aan de
westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Maertgen Dircksdr. en Z Jan Gobes Schotman,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 400 gld, te betalen met 200
gld gereed en de rest met 36 gld per jr.
21. 08-05-1655. Sijmon Claesz. metselaar wonende binnen dezer stede als lasthebber van Andries
Ramp nomine uxoris universeel erfgenaam van Maria van der Burch weduwe Dirck Panser
verkoopt Hendrick Maertensz. brouwersknecht een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend N
Cornelis Willemsz. en Z Claes Ariensz. zoutmeter, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 19-01-1613, voor 150 gld, waarvan 50 gld
gereed en 100 gld op rente tegen 5% per jr te lossen binnen 4 jr.
21v. 08-05-1655. Jacob Claesz. Muijs timmerman wonende alhier als lasthebber van Mr Thomas
Vallensus verkoopt Jacob Bollaert als procuratie hebbende van Margaretha van Clootwijck
weduwe Jacobus Valensus med. dr. van zijne hoogheid volgens procuratie gepasseerd op 23-041655 voor nts Frans van Hurck te Delft verleden een huis en erf gelegen over de Haven in het
West Nieuwelant, belend N Jacob van Gesel en Z Ds Johannes Soete predikant alhier c.s.,
strekkende voor van de straat tot achter aan zekere waterlozing van de voorsz. van Gesel, alles
volgens de oude waarbrief van 08-11-1649, belast met 43 st 14 p per jr tbv de Kerk dezer stede,
met conditie dat de originele verkoper bij afsterven van Margaretha van Clootwijck zijn moeder
om het voorsz. huis en erf weder af te staan voor dezelfde verkoopprijs van 3500 gld door
Vallensus in gereed geld ontvangen.
22v. 08-05-1655. Pieter Leendertsz. Schiebrugge en Joris Galeijnsz. Keijser voogden over
Jannetgen Hubrechtsdr. enig erfgename van Willem Hubrechtsz. haar broer verkopen Jems
Giddens Schotsman een huis en erf gelegen op de Dam op de hoek van de Breestraat, belend W
deze straat en O de weeskinderen van Jan Sijmonsz. Rijerkerck, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van de kinderen van Jacob Crijnsz., alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 26-08-1634, belast met 4 st 8 p per jr. tbv de Grafelijkheid, voor 225
gld, waarvan 100 gld gereed en de rest tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
Kanttekening 18-05-1673 Maertgen Hendricksdr. vertoont de originele kwitantie van de belasting
hier nevens geroerd luidende: Ontvangen van Cornelis Bouwensz. door handen van Maertgen
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Hendricksdr. (de Groeije) weduwe Harmen Jansz. van Diemen de rente van de 4 st 8 p per jr om
25 jr rente van 1647-1671 met de volledige aflossing, gerekend tegen 4% per jr.
23v. 08-05-1655. Joris Galeijnsz. Keyser als mondeling lasthebber van de erfgenamen ab intestato
van Cornelis Crijnenz. wegens deszelfs vaderlijke grootvader en als lasthebber van de erfgenamen
ab intestato van dezelfde Cornelis Crijnenz. uit hoofde van zijn vaderlijke grootvader (sic) en Jan
Cornelisz. Blanckert gehuwd met Leuntgen Cornelisdr. dochter van Maertgen Cornelisdr. Coeije
en vervangende de verdere kinderen van Maertgen Coeije, mitsgaders van Jan Hendricksz. de
Wijs raad dezer stede en kapitein Cornelis Adriaenszn. Cruijck voogden over de minderjarige
kinderen van Cornelis Cornelisz. Brouwer en nog vervangende de meerderjarige kinderen van de
voorsz. Brouwer en voor Geertgen Cornelisdr. Brouwer wonende Edam tezamen ab intestato de
enige erfgenamen van moederszijde van de voorsz. Cornelis Crijnenz. alhier overleden verkopen
Mr Eeuwout Vermeulen chirurgijn zeker huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Vrederick
Willemsz. van Royen en Z Thonis Corsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de
Achterweg, belast met 7 st 8 p per jr tbv het Weeshuis dezer stede voor 385 gld in gereed geld
ontvangen.
24v. 08-05-1655. De voorsz. Joris Galeijnsz. Keijser handelend als gemeld verkoopt Jan Pietersz.
Schoon een huis en erf gelegen op de Dam, belend W de weduwe van Mees Cornelisz. en O
Trijntgen en Aefgen Ariensdr. Drooch, strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz.
weduwe, alles volgens de oude waarbrief van 12-08-1623, voor 317 gld in gereed geld ontvangen.
25. 08-05-1655. Dezelfde handelend als gemeld verkoopt de voorsz. Jan Pietersz. Schoon een
huis en erf gelegen aan de Dam, belend O Sijmon Claesz. metselaar en W Joris Jansz. van der
Meij, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker erf, belast met 24 st 12 p per jr als 15 st
12 p tbv het Weeshuis en 9 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 245 gld in gereed geld
ontvangen.
25v. 08-05-1655. Goossen Cornelisz. raad en vroedschap vanwege de magistraats kamer en Pieter
van Cleef jegenwoordig schepen wegens de diaconie elk uit zijn kamer gecommitteerd met
authorisatie van de heren van de wet verkopen Adriaen Dircksz. welker huisvrouw door zijn
absentie de gifte is ontvangende van een huis en erf van za Grietgen Jan Broers gelegen in het
Land van Beloften, belend O Warnaert Hendricksz. en W Pieter Minne, strekkende voor van de
straat tot achter aan het erf van Willem Willemsz., voor 140 gld in gereed geld ontvangen.
26. 08-05-1655. Huygh Jorisz. gehuwd met Ariaentgen Claes zegge Cornelis als erfgename van
Cornelis Michielsz. zeevarende man voor de ene helft en Jannetgen Jansdr. weduwe van dezelfde
Cornelis Michielsz.voor de andere helft verkopen tezamen Claes Pietersz. zeevarende man een
huis en erf gelegen op de Nieuwe Erven in de Vergroting aan de Lange Nieuwstraat, belend N
Hubrecht van Altena en Z Jacob Jochemsz. Porre, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Nieuwe Haven, belast met 2 gld 10 st per jr tbv de stad op de stenen kade en een rentebrief van
300 gld speciaal verzekerd op het verkochte huis en erf daarvan 200 gld toekomt aan
Jacomijntgen Jansdr. weduwe Gijsbrecht Hermansz. en 100 gld tbv Jan van Beveren, voor 200
gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
26v. 08-05-1655. Thonis Jorisz. Post zo voor hem zelve en vervangende Jan Jorisz. Post, Arie
Jorisz. Post, item Eldert Pietersz. gehuwd met Trijntgen Jorisdr. allen kinderen en erfgenamen
van Annetgen Teunisdr. verkopen Pieter Cornelisz. van der Burch bezemmaker een huis en erf
gelegen op de Dam omtrent de Ketelsepoort, belend O de dochter van Jannetgen Gorisdr. en W de
Zijlsloot, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Annetgen Cornelisdr., alles
volgens de oude waarbrief van 04-05-1641, voor 240 gld, te betalen met 150 gld gereed en de rest
op hypotheek tegen een rente van 5% per jr.
27v. 08-05-1655. Dorethea Willjamson voor haar zelve en vervangende Maria Willjamson
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kinderen en erfgenamen van Aletta Willjamson als het navolgende te beurt gevallen zijnde
verkoopt Isbrandt Willemsz. van Rijdt schepen van Souteveen een huis en erf met tuin gelegen in
de Zijlstraat, belend NO de sloot lopende nevens de Vuijck en Z Sijbrandt Fransz., strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren veste, voor 2070 gld in gereed geld ontvangen.
28. 08-05-1655. Maerten Ariensz. van Rosse wonende binnen dezer stede schuldig aan Claes
Meesz. van der Raedt een losrente van 20 gld per jr (hoofdsom 400 gld) tegen een rente van 5%
per jr. Waarborg zekere woning met de grond daarop de woning staat, gelegen in de Breestraat,
belend N Gillis Wijnandtsz. van der Eijck en Z de erfgenamen van juffr. Panser, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren sloot.
29. 10-05-1655. Johan Willemsz. de Wijs raad en schepen dezer stede als ontvanger van de
verponding verkoopt met advies van de burgemeesters Claes Bartelsz. grofspinder een huis en erf
van Gerrit den Braber gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Johan
Gerle Schotman en Z de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot,
belast met 2 gld 12 st 8 p per jr tbv het Gasthuis dezer stede, voor 33 gld boven de belasting, in
gereed geld ontvangen. Kanttekening 23-11-1658 Claes Bartelsz. grofspinder vertoont de
volledige kwitantie van de regenten van het St Jacobs Gasthuis waarbij de rente was afgelost.
29v. 10-05-1655. De voorsz. de Wijs verkoopt Harmen Jansz. van Diemen een huis en erf van Jan
Leendertsz. Weuijster gelegen in de Crepelstraat, belend N Maertgen Willemsdr. van Pelt en Z
Johan Kimming, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de weduwe van Arie
Jansz. Bont, alles volgens de oude waarbrief van 29-04-1628, voor 58 gld in gereed geld
ontvangen.
30. 10-05-1655. Ds Gerrardus Palledanus bedienaar goddelijken woords voogd over Laurens
Jacobsz. van der Wiel en Dirck Pietersz. Vosmaer wonende Rotterdam gehuwd met Neeltgen
Jacobsdr. van der Wiel tezamen kinderen van Jacob Laurensz. van der Wiel vervangende
Claesgen Claesdr. mitsgaders Joris Coij als testamentaire voogd over het nagelaten weeskind van
tweede bedde van dezelfde Claesgen Claesdr. gewonnen bij Gerrit Claesz. Wijckman verkopen
dezelfde Gerrit Wijckman de helft van een huis en erf gelegen in de Holsteeg, daarvan de koper
als gehuwd hebbende de voorsz. Claesgen Claesdr. de resterende wederhelft zelf is competerende,
belend N Pieter Ariensz. Swart en Z het erf van Cornelis Maerlandt, strekkende voor van de straat
tot achter aan de plaats van Cornelis Groen, alles volgens de oude waarbrief van 19-04-1639, voor
500 gld in gereed geld ontvangen.
30v. 10-05-1655. Dezelfden verkopen dezelfde Gerrit Claesz. Wijckman de helft van een huis en
erf gelegen op de Dam, belend O de Holsteeg en W Cornelia Muijs weduwe, strekkende voor van
de straat tot achter aan de brouwerij van Pieter Beijs raad en vroedschap dezer stede, alles volgens
de oude waarbrief van 04-05-1647, voor 390 gld in gereed geld ontvangen.
31. 10-05-1655. Dezelfden verkopen dezelfde Wijckman de helft van een huis en erf gelegen aan
de Lange Achterweg daarin koper de resterende helft toekomt, belend N Geertgen Evertsdr. en Z
Jan Cool zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles
volgens de oude waarbrief van 22-04-1645, belast met 6 st 12 p per jr tbv het Weeshuis dezer
stede, voor 80 gld in gereed geld ontvangen.
32. 10-05-1655. Gerrit Claesz. Wijckman bakker als gehuwd geweest met Claesgen Claesdr. voor
de ene helft en Ds Gerrardus Palledanus bedienaar goddelijken woords op Delfshaven voogd over
Laurens Jacobsz. van der Wiel en Dirck Pietersz. Vosmaer wonende Rotterdam gehuwd met
Neeltgen Jacobsdr. van der Wiel tezamen kinderen van Jacob Laurensz. van der Wiel verwekt aan
de voorsz. Claesgen Claesdr. mitsgaders Joris Coij oud schepen als testamentaire voogd over het
nagelaten weeskind van de tweede bedde van dezelfde Claesgen Claesdr. geprocureeerd aan de
voorsz. Gerrit Claesz. Wijckman voor de andere helft verkopen Robbert Gordon een huis en erf
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met een tuin daar benevens gelegen op de Kercksloot, belend W het huis van Jan Dircksz. Muijs
zal. en O de Heilige Geest van Overschie met een huisje, strekkende voor van de straat tot achter
aan het erf van Cornelis Blaes, alles volgens de oude waarbrief van 12-05-1635, voor 215 gld in
gereed geld ontvangen.
32v. 15-05-1655. Sijmon Claesz. metselaar zo voor hem zelve als vervangende Jannetgen
Jacobsdr. weduwe Crijn Cornelisz. verkoopt Aert Pietersz. Mol een huis en erf gelegen aan de
Vlaardingse poort, belend N de koper met een ander huis en Z Basrtiaen Verwel, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met 10 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor
225 gld in gereed geld ontvangen.
33. 15-05-1655. Dezelfde Sijmon Claesz. metselaar verkoopt Jan Leendertsz. Boelingh
schoenmaker een huis en erf gelegen over de Schie, belend O de weduwe van Huygh Jaspersz. en
W Leendert Reynsz. marktschipper op Rotterdam, strekkende voor van de straat tot achter aan het
huis van dezelfde Leendert Reynsz., alles volgens de oude waarbrief van 19-05-1649, belast met 1
gld 4 st 1 p per jr tbv deze stad gesproten uit het maken van de stenen kade, en daarenboven voor
300 gld, waarvan 100 gld gereed en 200 gld op rente tegen 5% per jr. Kanttekening 13-04-1671
Jan Jansz. Boelingh vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
34. 15-05-1655. Adriaen Hoochmoet oud burgemeester en Anthonie Pesser schepen beiden alhier,
tezamen regenten van het weeshuis en vervangende de verdere regenten als in het huis
alimenterende de 2 kinderen van Ariaentgen Daemsdr. mitsgaders Cornelis Woutersz. van der Mij
oom en bloedvoogd over Maertgen Ariensdr. verkopen Jacob Macqbeen het huis en erf van de
voorsz. Ariaentgen Daemen gelegen aan de Lange Achterweg, belend N Coen Amen en Z Gerrit
Jorisz. Backer, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob Maertensz., alles
volgens de oude waarbrief van 30-04-1650, belast met 10 st per jr tbv onbekend en daarenboven
met 270 gld, waarvan 70 gld gereed en 200 gld op rente tegen 5% per jr met aflossingen van 50
gld per jr.
35. 15-05-1655. Adriaen Hoochnmoet oud burgemeester vervangende Hugo van Bleijswijck
jegenwoordig burgemeester beiden alhier tezamen bij de heren van de wet geauthoriseerd tot
verkoop van het huis en erf van Assuerus Willemsz. verkopen Pieter Jansz. Baen zeevarende man
hetzelfde huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Pieter Bartrien en W Maertgen
Michielsdr. van Schilperoort, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast
met 7 st 2 p per jr tbv de Kerk dezer stede mitsgaders met een rentebrief van 100 gld die de
voorsz. Bleijswijck daarop sprekende heeft, voor 125 gld boven de belasting in gereed geld
ontvangen. Kanttekening 16-06-1673. Geertgen Ariensdr. huisvrouw van Pieter Jansz. Baen
vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
35v. 15-05-1655. Dr Jacobus Niesenius gehuwd met Jannetgen Cleijwech voor 1/4, Adriaen van
der Does fabriekmeester als gekoren voogd over Adriana Cleijwech mede voor 1/4e, beiden
kinderen van Maertgen Maertensdr. Coij. mitsgaders Mr Hugo van Rijck advocaat en Johan
Hodenpijl kapitein der schutterij als voogden over de minderjarige erfgenamen van Johan van Eck
gehuwd geweest met Maertgen Coij en nog vervangende en hem sterk makende voor de
meerderjarige erfgenamen van de voorsz. van Eck tezamen voor 2/4e parten verkopen Mr Adriaen
Hofflandt advocaat een huis en erf en haringplaats gelegen op de Haven, belend N met met een
gemene muur, de kinderen en erfgenamen van Bruno van der Dusse burgemeester dezer stede en
Z Willem Bastiaensz. de Man alwaar dit huis een gemene uitgang is hebbende tot op de voorsz.
haven, strekkende voor van de Haven tot achter aan de Gooistraat, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 22-04-1645, belast met 10 st per jr tbv het St Aechten
Convent tot Delft, voor 2700 gld in gereed geld ontvangen.
36v. 15-05-1655. Dezelfden verkopen Pieter Beijs raad en vroedschap en Johan Leendertsz. van
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der Burch tezamen zekere azijnplaats, huizinge en erf genaamd de Teerstoof gelegen op de Schie
bij de kolk van de sluis, belend N en Z Abraham van Cleef jegenwoordig burgemeester,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren steeg uitkomende op de Verbrande Erven,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 24-07-1638, voor 450 gld in gereed
geld ontvangen.
37. 22-05-1655. Joris Galeijnsz. (Keijser) handelend als gemeld op 8 mei l.l. folio 23v verkoopt
Sijmon Claesz. metselaar zekere schuur met erf en tuin daar bezijden aan gelegen in Tielman
Oom steeg, belend N de erfgenamen van Maria Panser en Z de koper, strekkende voor van de
voorsz. steeg tot achter aan zekere andere ‘s-heren steeg, alles volgens de oude waarbrief van 2801-1651, voor 160 gld in gereed geld ontvangen.
37v. 22-05-1655. Cornelis Gerritsz. van Luchticheijt gehuwd met Grietgen Ariensdr. enige
dochter en universeel erfgename van Celitgen Jansdr. weduwe Arie Ariensz. Lantman verkoopt
Trijntgen Ariensdr. weduwe van Dirck Cornelisz. Buijtewech een huis en erf gelegen in de
Boterstraat, belend O ‘s-heren steeg en W de koopster, strekkende voor van de straat tot achter
aan de Schie, belast met 15 st per jr tbv Pieter Jonasz. oud burgemeester dezer stede, voor 405 gld
boven de belasting, in gereed geld ontvangen.
38v. 22-05-1655. Eeuwoutgen Lourisdr. Steen weduwe Thonis Gerritsz. Blocq verkoopt Jan
Dircksz. Verboom leertouwer een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het
Broersvelt, belend N Vranck Wesselsz. en Z de weduwe van Allert Gilbers, strekkende voor van
de straat tot achter aan de tuin van Mr Adriaen van Slingerlandt, voor 300 gld, waarvan 50 gld
gereed en 250 gld op hypotheek tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
Kanttekening 30-04-1685. Jan Dircksz. Verboom leertouwer vertoont de originele rentebrief die
afgelost is.
39. 22-05-1655. Jan Jansz. Wijck smid en Vries Claesz. Backer zeevarende man tezamen
voogden over de nagelaten weeskinderen van Louris Cornelisz. Poort zalr bij Ariaentgen
Cornelisdr. (= Ariensdr.) verkopen met toestemming van de weesmeesters Annetgen Cornelisdr.
gehuwd geweest met Louris Poort 3/8e parten van een huis en erf daarvan koopster de resterende
5/8e parten toebehoort gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend N Cornelis Galeijnsz.
Keijser en Z de kinderen van Jeroen Ariensz. naast gehuisd en geërfd zijn, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 12-05-1631, belast met 30 st per jr, waarvan 22 st 8 p tbv
de Kerk en 7 st 8 p tbv het weeshuis alhier, voor 174 gld 7 st 8 p in gereed geld ontvangen.
40. 22-05-1655. Jacob Janszn. Kunst en Nelletgen Pietersdr. weduwe Isbrandt Hubrechtsz.
Sparenburch verkopen met authorisatie van de burgemeesters dezer stede aan Teuntgen Jorisdr.
weduwe Job Cornelisz. (mz. Gerritsz.) molenaar het huis en erf van Hendrick Pietersz. gelegen in
de Breestraat, belend O Teuntgen Jorisdr. en W de weduwe van Crijn Gerritsz. Mack, strekkende
voor van de straat tot achter aan zekere heul, voor 126 gld te betalen met 26 gld gereed en 100 gld
op hypotheek tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
40v. 24-05-1655. Arie Lievensz. zeevarende man verkoopt Jacob Rochusz. mede zeevarende man
welker huisvrouw vanwege zijn absentie de gifte is ontvangende van een huis en erf gelegen op
de Achterweg, belend Z het huis en erf van Arie Jacobsz. houtzager en N Jacob Gerritsz. Cool,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van
06-05-1634, voor 287 gld 10 st, waarvan 50 gld gereed en de rest of 237 gld 10 st op hypotheek
tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
41v. 24-05-1655. Joris Galeijnsz. Keijser verkoopt nog in diens kwaliteit als vermeld onder folio
23v aan Arie Cornelisz. Ouwater een huis en erf gelegen op de Korte Achterweg, belend O de
weduwe van Claes Pietersz. Cool en W Sijtgen Penningh, strekkende voor van de straat tot achter
aan het erf van Gijsbrecht de Wever, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van
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08-05-1627, belast met 18 st 12 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 185 gld in gereed geld
ontvangen.
42. 25-05-1655. Joris Galeijnsz. Keijser als lasthebber van de gemene erfgenamen ab intestato
van Cornelis Crijnenz. alhier overleden verkoopt Mr Eeuwout Vermeulen chirurgijn een
rentebrief pro resto 575 gld tlv Joris Barentsz. Bijlwerff brandewijnbrander en deszelfs verbonden
hypotheek tegen 5% per jr, voor 550 gld in gereed geld ontvangen.
42v. 29-05-1655. Joris Galeijnsz. Keijser verkoopt in kwaliteit als hiervoor folio 23v vermeld aan
Arien Aldersz. Hodenpijl oud kapitein der schutterij een huis en erf in Tielmans Oom steeg,
belend N Sijmon Claesz. en Z Lijsbeth Florisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren steeg, alles volgens de oude waarbrief van 06-09-1631, voor 114 gld in gereed geld
ontvangen.
43. 29-05-1655. Jochem en Jan Jansz. Oudaen kinderen van Jan Jochemsz. Oudaen wonende
Rotterdam als lasthebbers van hun vader verkopen Jan Pietersz. van der Heijde een huis en erf
gelegen over de Haven op de hoek van de Molenstraat, belend O Mr Dirck van der Boef en W ‘sheren steeg, strekkende voor van de voorsz. straat tot achter aan in de voorsz. Molenstraat, alles
volgens de oude waarbrief van 05-05-1640, voor 1000 gld, te betalen met 600 gld gereed en 400
gld op hypotheek tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 200 gld per jr. Kanttekening 23-011663 Jan Pietersz. van der Heijde vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
43v. 29-05-1655. Johan Willemsz. de Wijs raad en schepen dezer stede als ontvanger van de
verponding verkoopt met advies van de heren burgemeesters aan Jacob Dircksz. smidsgezel een
huis en erf van Neeltgen Goudst gelegen in het Korte Groeneweegje, belend N het huis van
Bastiaen Verwel en ZW Lijn Cadts weduwe Crijn Cadt, strekkende voor van de straat tot achter
met een vrije uitgang komende op de Raemsloot, belast met een custingbrief van 150 gld die de
Armenbezorgers van de Mennoniste Gemeente daarop sprekende hebben, voor 110 gld boven de
belasting, in gereed geld ontvangen.
44. 29-05-1655. Maria Juist weduwe Cornelis Ariensz. de Geus verkoopt Hubrecht van Rhee een
huis en erf gelegen op de Haven, belend N Maertgen Claesdr. en Z Nicolaes Rademaker,
strekkende voor van de straat tot achter aan de scheidmuur tussen het erf van dit huis en van de
weduwe van Jan Lucasz. de Hoij, alles volgens de oude waarbrief van 08-07-1645, voor 800 gld
in gereed geld ontvangen.
44v. 29-05-1655. Jacob Dircksz. smidsgezel wonende alhier schuldig aan de Armbezorgers van
de Mennoniste Gemeente een jaarlijkse losrente van 5 gld (hoofdsom 100 gld) tegen een rente van
5% per jr, af te lossen met 25 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in het Corte
Groeneweegje, belend N Bastiaen Verwel en Z de weduwe van Crijn Cadt, strekkende voor van
de straat tot achter aan een vrije gang uitkomende op de Raamsloot.
45v. 05-06-1655. Arie Dircksz. Breur wonende alhier verkoopt Teunis Jorisz. Post een huis en erf
gelegen aan de Noordvest, belend N de voorsz. vest en Z Jan Pietersz. lijndraaier, strekkende voor
van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met 17 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede,
voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
46. 12-06-1655. Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer alhier als speciale last
hebbende van de gezamenlijke erfgenamen van Margaretha Purtrickx weduwe Sebastiaen
Bolleman in zijn leven burgemeester dezer stede, zijnde de procuratie gepasseerd voor nts
Bernoelge te ‘s-Gravenhage op 22-05-1655 verkoopt Michiel Vranckensz. van Dijck een huis en
erf gelegen aan de Vlaardingerpoort, belend O de weduwe van Thonis Fransz. en W ‘s-heren
straat, strekkende voor van de straat tot achter aan de Havenstraat, voor 220 gld in gereed geld
ontvangen.
46v. 12-06-1655. David Hendricksz. (Hartintvelt) zeevarende man verkoopt Jan Mout
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opperbrouwer een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Cornelis Hendricksz. Kesa en W
Cornelis Doensz., strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, alles volgens de oude
waarbrief van 18-03-1645, voor 600 gld, waarvan 200 gld gereed en 400 gld op hypotheek tegen
een rente van 5% per jr met aflossingen van 50 gld per jr.
47. 12-06-1655. Aechgen Yemantsdr. (van der Mij) gehuwd met Cornelis Joppenzn. Starrenburgh
als last hebbende van haar man verkoopt Franchoijs La Via een huis en erf gelegen achter op de
Haven op de hoek van de oude Vismarkt, belend O Pieter Fransz. gehuwd met de weduwe van
Gerrit Barentsz. kleermaker en W ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het
huis van de weduwe van Claes Jacobsz. Cool, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 12-05-1646, belast met 30 st per jr tbv het Weeshuis en 5 st per jr tbv de Kerk beide
dezer stede, voor 800 gld in gereed geld ontvangen.
48. 12-06-1655. Ds Joannes Soete bedienaar des goddelijken woords verkoopt Bastiaen Gerritsz.
Bijlo leertouwer een huis en erf gelegen aan der oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N
de koper met een ander huis en Z Hector Stoffelsz., strekkende voor van de straat tot achter aan
het huis van de voorsz. Bijlo, alles volgens de oude waarbrief van 03-12-1650, voor 200 gld
welke koper op hypotheek houdt tegen een rente van 5% per jr, met aflossingen van 25 gld per jr.
48v. 12-06-1655. Franchois La Via wonende alhier schuldig aan Dirck van der Mast notaris alhier
een jaarlijkse losrente van 20 gld (hoofdsom 400 gld) tegen 5% per jr, met jaarlijkse aflossingen
van 100 gld. Waarborg een huis en erf gelegen achter op de Haven op de hoek van de Oude
Vismarkt, belend O Pieter Fransz. gehuwd met de weduwe van Gerrit Barentsz. kleermaker en W
‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Claes
Jacobsz. Cool. Kanttekening 28-02-1658 Franchois Lavia vertoont de originele brief die afgelost
is.
49v. 19-06-1655. Joris Galeijnsz. Keijser in kwaliteit als hiervoor pag. 23v vermeld verkoopt
Sijmon Claesz. metselaar de helft van een huis en erf gelegen in de Breestraat, daarin koper de
helft toekomt, belend N Cornelis de Graef en Z Dirck Pouwelsz. Blanck, strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 30-04-1650, voor 22
gld 10 st in gereed geld ontvangen.
50. 19-06-1655. Dezelfde verkoopt dezelfde de helft van een huis en erf daarvan de koper de
andere helft toekomt gelegen op de Dam, belend O ‘s-heren steeg en W Jan Pietersz. Schoon,
strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de koper, alles volgens de oude waarbrief
van 27-06-1654, voor 65 gld in gereed geld ontvangen.
50v. 19-06-1655. Joost Joostenz. verkoopt Cornelis Jansz. Olshoorn wonende Mathenesse een
tuin en erf gelegen omtrent de Steenplaats aan de Hooftkade, belend N Pieter Rijcken
scheepstimmermansgezel en Z Pieter Leendertsz. Cruijt, strekkende voor van de voorsz. kade tot
achter in de Haven, alles volgens de oude waarbrief van 16-08-1653, belast met een erfpacht van
5 gld per jr tbv de stad Schiedam, voor 100 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
Kanttekening 10-08-1655. De erfpacht is afgelost.
51. 19-06-1655. Jacob Bollaert notaris en 1e klerk ter secretarie alhier als lasthebber van
Annetgen Philipsdr. weduwe Jan Jacobsz. Crommenhouck verkoopt Adriaen Ingelbrechtsz.
koopman wonende Haarlem een huis en erf gelegen voor de Raem, belend O het huis van
Gijsbrecht Jacobsz. Verwal en W Gerrit Jacobsz. Core, strekkende voor van de straat tot achter
aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 12-12-1605,
belast met 3 st 8 p per jr tbv de Kerk dezaer stede en met levenslang recht van gebruik en
bewoning voor de verkoopster. Voldaan door cassatie van een obligatie die de koper tlv de
voorsz. weduwe heeft.
51v. 22-06-1655. Jan Cornelisz. Blanckert marktschipper van deze stad op Delft schuldig aan
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Abraham van Cleef jegenwoordig regerend burgemeester dezer stede een jaarlijkse losrente van
37 gld 10 st (hoofdsom 600 gld) de penning 16, te lossen met 100 gld per jr. Waarborg een huis
en erf gelegen op de Schie, belend O Pieter Dircksz. Soeteman c.s. en W Abraham Dircksz.
Gommersbach, strekkende voor van de straat tot achter aan zijn comparantes zustershuis.
52v. 26-06-1655. Pieter Leendertsz. Schiebrugge en Joris Galeijnsz. Keijser gestelde voogden
over Jannetgen Hubrechtsdr. enig erfgename van Willem Hubrechtsz. haar broer verkoopt met
advies van de weesmeesters Jan Jansz. van der Liere smid een huis en erf gelegen op de hoek van
de Vlaardingerstraat, belend O het huis van Cornelis Jansz. de Graeff en W dezer straat,
strekkende voor van de straat tot achter aan met een poort uitkomende op de Haven, alles volgens
de oude waarbrief van 13-05-1637 (niet gevonden), belast met 5 st per jr tbv het Weeshuis dezer
stede met de winkel en alle gereedschappen tot het smeden dienende, voor 850 gld in gereed geld
ontvangen.
53. 26-06-1655. Jacob Bonstoe baljuw en schout dezer stede borg voor Sebastiaen Verwel en dat
voor de lichting van de penningen uit de boedel van Thijs van Tendelo.
53v. 03-07-1655. Heijltgen Cornelisdr. weduwe Abraham Cornelisz. Fortuijn wonende binnen
dezer stede en oud van jaren en blind, geassisteerd met Jan Sijmonsz. Hoochwerff haar gekoren
voogd, verkoopt Sijmon Claesz. metselaar een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend
N de weduwe van Cornelis Cornelisz. Stolck en Z Mr Eeuwout Vermeulen, strekkende voor van
de straat tot achter aan de lijnbaan van Jan Engelen, alles volgens de oude waarbrief van 10-051636, voor 90 gld in gereed geld ontvangen.
54. 03-07-1655. Hendrick Lodewijkcsz. Bogart verkoopt Arie Dircksz. Breur een huis en erf
gelegen op het Corte Groeneweegje, belend O ‘s-heren pad en W Neeltgen Pietersdr., strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Claes Jansz. Cool, voor 320 gld in
gereed geld ontvangen.
54v. 03-07-1655. Neeltgen Gerritsdr. weduwe Joris Natschoe wonende bij de Ketelsepoort
schuldig aan de burgemeesters dezer stede 213 gld 6 st 8 p wegens verschenen landpachten of
anders n.l. van het jaar 1649 aan Gillis van der Eijck 48 gld 18 st 8 p, aan Abraham van Cleef 157
gld 1 st beiden als gewezen thesauriers dezer stede volgens de blafferts daarvan zijnde en 7 gld 7
st 8 p over de onkosten van de 40e penning, tezamen 213 gld 6 st 8 p tegen 4% per jr of 8 gld 10
st 10 p per jr. Waarborg een huis en erf met boomgaard gelegen omtrent de Ketelpoort, belend N
Arie Claesz. en Z Hendrick van der Heijmen jegenwoordig schepen dezer stede, strekkende voor
van ‘s-herenweg tot achter aan de tuin van Philips Abner.
55. 31-07-1655. Sijmon van der Vecht vervangende en hem sterk makende voor Willem Jacobsz.
Juijst voogden van vaderszijde en Johan Aldersz. Hodenpijl kapitein der schutterij vervangende
Joost van der Burch zijnde uitlandig, voogden van moederszijde over de nagelaten weeskinderen
van Dirck Hendricksz. Juijst en Catalina van der Burch beiden zalr verkopen Adriaen Jacobsz.
van Bruel een huis en erf gelegen in de Boterstraat of beneden de Kruijsstraat, van ouds genaamd
de Paeu, belend O de kinderen en erfgenamen van Frans Maes en W de kinderen en erfgenamen
van Commertgen Willemsdr., strekkende voor van de straat tot achter met een vrije uitgang in de
straat lopende voor de Kerk, alles volgens de oude waarbrief van 07-05-1639, met de winkel en
toonbank etc., voor 1250 gld, waarvan 400 gld gereed en de rest op hypotheek tegen een rente van
5% per jr, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 21-05-1661 Pieter Teunisz. Outraet vertoont
de originele rentebrief die afgelost is.
56v. 05-08-1655. Maertgen Stevensdr. laatst weduwe van Arie Dominicusz. wonende binnen
dezer stede schuldig aan de gemene erfgenamen van Cornelis Lambrechtsz. Honthorst overleden
Woerden 340 gld wegens geleverde hennip, af te lossen zo wanneer dezelfde de navolgende
hypotheek zal komen te verkopen en als hij deze niet kan verkopen dan hoeft pas afgelost te
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worden na haar overlijden door haar erfgenamen. Waarborg een huis en erf met 2 dubbelde
lijnbanen gelegen in de Boterstraat, belend O Frans van Leent en W Trijntgen Maertensdr.,
strekkende voor van de straat met een vrije gang tot achter aan St Sebastiaens Doelen.
57. 13-08-1655. Arie Lievensz. wonende binnen dezer stede verkoopt Antonetta Jaspersdr laatst
weduwe van Jan Bruyningh te Rotterdam een rentebrief van 237 gld 10 st tlv Jacob Rochusz.
zeevarende man tegen 5% per jr of 11 gld 17 st 8 p per jr, de brief gepasseerd voor schepenen
alhier op 24-05-1655, voor 273 gld 10 st in gereed geld ontvangen.
57v. 14-08-1655. Alzo de voogden over de minderjarige en de meerderjarige kinderen van
Commertgen Willemsdr. hadden verkocht aan Vranck Hubrechtsz. van Dorp een huis en erf van
Commertgen genaamd het Wapen van Holland en dat naderhand de boedel door de voorsz.
voogden werd verworpen, zijn als curatoren aangesteld Maerten Couwenhoven secretaris van de
weeskamer en Sebastiaen Verwel die bij deze aan dezelfde van Dorp het huis en erf opdragen
gelegen op de Haven, belend N capitein Jacob van Boshuijsen en Z ‘s-heren steeg, strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob Hendricksz. Bolleman, belast met een
rentebrief van 600 gld tbv de kinderen van Commertgen Willemsdr., zijnde de brief van 29-041643, voor 2882 gld 10 st in gereed geld ontvangen bij de curatoren, te leveren bij willig decreet.
Kanttekening 23-05-1667. Vranck Hubrechtsz. van Dorp vertoont de originele rentebrief die
afgelost is.
58. 14-08-1655. Vranck Hubrechtsz. van Dorp waard in het Wapen van Holland schuldig aan
Harmen Jansz. van Diemen zijn neef een jaarlijkse losrente van 30 gld (hooofdsom 600 gld) tegen
een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Haven heden aangekocht.
Kanttekening 07-05-1661 Franco van Dorp wonende in de herberg het Wapen van Holland
vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
59. 14-08-1655. De voorsz. van Dorp stelt tot nadere zekerheid van de 600 gld die hij schuldig is
aan Harmen van Diemen zijn neef zekere rentebrief van 700 gld als Bastiaen Ariensz. Penningh
pro resto van koop van zijn huis en erf alhier met de 1e schuldig is te passeren.
59v. 21-08-1655. Pieter Beijs raad en vroedschap dezer stede verkoopt Adriaen Aldersz.
Hodenpijl oud kapitein der schutterij en Johan Leendert van der Burch brouwer in de Witte
Leeuw 2/3e parten in de Witte Leeuw met de erven van dien mitsgaders de woonhuizen, item een
kuiphuis en moutvloer met een stenen vergietbak aan de Dam bij de sluis, daarvan de koper 1/3e
part toekomt, alles volgens de oude waarbrief van 16-01-1655 met alle behoeften en het vaatwerk
tot de brouwerij dienende, geheel belast met een rentebrief van 8.000 gld tegen 5% rente per jr tbv
Hendrik van der Heijmen, voor 2826 gld 13 st 6 p boven de belasting, in gereed geld ontvangen.
60. 21-08-1655. Dezelde Beijs en Van der Burch verkopen tezamen Adriaen Hodenpijl 1/3e part
van zekere azijnplaats met huis en erf genaamd de Teerstof, daarvan verkopers 2/3e toebehoren,
alles volgens de oude waarbrief van 15-05-1655, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
60v. 24-08-1655. Hugo van Bleijswijck burgemeester dezer stede borg voor 800 gld die Jan
Gerritsz. Hulsthorst gehuwd geweest met Maria Hendricksdr. Verhaar dochter van Hendrick
Verhaer als pro resto van de kooppenningen van het huis genaamd de Dom binnen dezer stede
sprekende had, aan hem heden zijn betaald. Hendrick Verhaer voornoemd heeft in zijn leven
gepacht de gemenelandsmiddelen en zulks terzake van die als restante nog enige penningen aan
het land mocht ten achter zijn, daarvoor het voorsz. huis door het land zouden mogen worden
geëxecuteerd beloofde van Bleijswijck aan Mr Johan van Walbeecq advocaat als jegenwoordig
eigenaar van het voorsz. huis de voorsz. 800 gld te restitueren of te presseren dat die door
Hulsthorst werden gerestitueerd.
61. 24-08-1655. Jan Gerritsz. Hulsthorst wonende binnen dezer stede zal Hugo van Bleijswijck
burgemeester dezer stede kosteloos en schadeloos houden van zodanige borgtocht als van
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Bleijswijck op heden tbv Hulsthorst heeft geinterponeerd voor 800 gld door dezelve op dato van
Mr Johan Walbeecq advoaat als eigenaar van het huis van de Dom gelicht en ontvangen.
61. 01-09-1655. Joost Ouden Rogge wonende binnen dezer stede als last en volmacht hebbende
van Leuntgen Ariensdr. de Geus mede wonende alhier schuldig Barbara Jansdr. weduwe Pieter
Adriaensz. Schiebrouck wonende Rotterdam een losrente van 50 gld 12 st 8 p per jr (hoofdsom
650 gld) te lossen met 100 gld per jr. Waarborg zeker huis en erf genaamd de Toelast gelegen op
de Gooistraat, belend N de kinderen en erfgenamen van Pieter Jacobsz. Bonstoe en Z Ds
Leeuwinus bedienaer goddelijken woords, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven,
alsmede een huis en erf gelegen in het Broersvelt, belend N Gijsbrecht Tobiasz. en Z Leendert
Lambrechtsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
62v. 06-09-1655. Jan Veen klerk ter secretarie als lasthebber van Margaretha Coijs weduwe
Cornelis Claesz. Derckel verkoopt Mr Hugo van Rijck advocaat een huis en erf gelegen aan de
Gooistraat, belend N de verkoopster en Z de gewezene brouwerij van de Windhont, strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis van de koper, alles volgens de oude waarbrief van 29-041589, alsmede zeker contract van 01-10-1630 door Maertgen Jorisdr. Coij en Pieter Niesen
gemaakt en opgericht, voor 370 gld door Margaretha Coijs in gereed geld ontvangen.
63. 10-09-1655. Cornelis Woutersz. van der Mij timmerman wonende binnen dezer stede
schuldig aan Catalina Michielsdr. weduwe Cornelis Aertsz. Kievidt een losrente van 10 gld per jr
(hoofdsom 200 gld) tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan het
Marktveld, belend N de kinderen van Harmen Willemsz. Benningh en Z de weduwe van
Abraham Gerritsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Dirck Gerritsz.
Kanttekening 05-11-1672. Wouter Cornelisz. van der Mij vertoont de originele rentebrief die
afgelost is.
64. 11-09-1655. Beatris Lourisdr. weduwe en boedelhoudster van Cornelis Hendricksz. Blaes
verkoopt de burgemeesters dezer stede tbv dezelfde stad een huis en erf gelegen aan het Kerkhof,
belend N Jan Doom de jonge en Z dezer stede school, alles volgens de oude waarbrief van 19-041597, voor 25 gld in gereed geld ontvangen als met het passeren van een obligatie van 400 gld
door de burgemeesters tbv verkoopsters gepasseerd..
64v. 18-09-1655. Jan Willemsz. de Wijs raad en schepen dezer stede als ontvanger van de
verponding verkoopt met toestemming van de burgemeesters aan Pieter Pietersz. Cool en Job
Pietersz. (welkers huisvrouwen door haar abesentie de gifte in deze zijn ontvangende) elk voor de
helft van een huis en erf gelegen in het land van Beloften in zeker slop aldaar, belend N Jan Jansz.
Hemeldekan en Z Jacob Jansz. Fockendijck raad en vroedschap, strekkende voor van de straat tot
achter aan zeker leeg erf van Frans Brasser zalr, belast met 3 gld 10 st per jr tbv het St Jacobs
Gasthuis, voor 259 gld in gereed geld ontvangen.
65. 20-09-1655. Engeltgen Cornelisdr. weduwe Barent Arentsz. van Oud Beijerland wonende
binnen dezer stede verkoopt Abraham van Cleef burgemeester dezer stede een rentebrief van 600
gld tbv Thomas Poslewidt gepasseerd voor schepenen alhier op 14-05-1644, voor 600 gld in
gereed geld ontvangen.
65v. 16-10-1655. Johan Willemsz. de Wijs raad en schepen als ontvanger van de verponding
verkoopt met toestemming van de burgemeesters Jan Jansz. tbv zijn zwager Maerten van Asperen
mits de absentie van derzelve een huis en erf van Machteltgen Soetemans gelegen op de
Verbrande Erven,. belend N Gillis van der Eijck en Z Pieter Dammasz. zeevarende man,
strekkende voor van de straat tot achter aan zekere sloot, voor 106 gld in gereed geld ontvangen.
66. 23-10-1655. Adriaen Jacobsz. van Bruijle wonende binnen dezer stede schuldig aan Louris
Willemsz. wonende Rotterdam als voogd over het nagelaten weeskind van Jan Jansz. van
Wageningen tbv het zelve weeskind 400 gld tegen een rente van 5% per jr wegens geleend geld,
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te lossen met 100 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Markt van ouds genaamd de
Pau, belend N de kinderen en erfgenamen van Commertgen Willemsdr., strekkende voor van de
straat tot achter aan met een vrije uitgang. Kanttekening 21-05-1664. Pieter Theunisz. Outraet
vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
66v. 30-10-1655. Adriaen Hoochmoet oud burgemeester en Anthonie Pesser regerend schepen
beiden als regenten van het weeshuis dezer stede, vervangende de verdere confraters, verkopen
Jannetgen Dircksdr. gehuwd met Gabriel Pietersz. als speciale procuratie hebbende van haar man,
gepasseerd op gisteren voor schepenen alhier het huis en erf van Niesgen Dircksdr. gelegen aan de
oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend Z Lijsbeth Jacobsdr. en N de tuin van Mr Adriaen
van Slingerlant, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 17-10-1638, belast met 3 gld 15 st per jr tbv het St
Jacobs Gasthuis binnen dezer stede, voor 350 gld welke hij op rente houdt tegen 5% per jr, te
lossen met 100 gld per jr.
67v. 06-11-1655. Pieter van der Elst raad en vroedschap dezer stede als vertegenwoordigende de
Magistraatskamer en Hendrick van der Heijmen regerend schepen als geauthoriseerd uit de
Diaconie of armen kamer verkopen tezamen Hubrecht van der Vecht mede raad en vroedschap
het huis en erf van Hendrick Jansz. cuyper gelegen aan de Gooistraat, belend N de kinderen en
erfgenamen van Jeroen Ariensz. en Z St Jacobs Gasthuis, strekkende voor van de straat tot achter
aan de Rosbeecq, alles volgens de oude waarbrief van 15-01-1613, alsmede zeker contract tussen
de voorsz. regenten en Hendrick Jansz. cuyper gemaakt alhier voor schepenen op 13-05-1651
gepasseerd, belast met 30 st per jr tbv het Weeshuis dezer stede, voor 138 gld boven de belasting
in gereed geld ontvangen. Kanttekening 11-10-1659 Hubrecht van der Vecht vertoont de originele
rentebrief die afgelost is.
68. 06-11-1655. Hubrecht van der Vecht raad en vroedschap dezer stede verkoopt Adriaen ‘sGravenhage oud vendrig der schutterij een huis, plaats en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N
Lambrecht Willemsz. Bont en Z Jacob Ariensz. Moor, strekkende voor van de straat tot achter op
de Haven, voor 2675 gld, waarvan 657 gld te betalen op mei 1656 en 2000 gld op rente tegen 4%
per jr, te lossen met 100 gld per jr.
68v. 06-11-1655. Johan Hodenpijl kapitein der schutterij alhier als lasthebber van Aechgen
Pietersdr. weduwe Jacob Gerritsz. Cool wonende binnen dezer stede verkoopt Ariaentgen
Cornelisdr. gehuwd met Arie Cornelisz. Maes die mits de absentie van haar man de gifte is
ontvangende van een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend N de weduwe van Job
Aelbrechtsz. en Z Jacob Rochusz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq,
voor 60 gld in gereed geld ontvangen.
69. 06-11-1655. Maertgen Pietersdr. weduwe Jan Gerritsz. de Geus verkoopt Huych Andriesz.
Macq zeevarende man een huis en erf aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N
Susanna Josiasdr. weduwe en Z de weduwe van Gerrit Centen, strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 30-12-1642 (mz. 20-12-1642),
voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
70. 06-11-1655. Huych Andriesz. Macq zeevarende man wonende binnen dezer stede schuldig
aan Dirck van der Mast notaris een losrente van 7 gld 10 st per jr (hoofdsom 150 gld) tegen een
rente van 5% per jr. Waarborg het bij de vorige akte aangekochte huis en erf.
70v. 20-11-1655. Alzo Vranck Huybrechtsz. van Dorp had verkocht Bastiaen Ariensz. van der
Mij het navolgende huis en erf zonder dat daarvan aan hem van der Mij voor zijn aflijvigheid was
gedaan behoorlijke opdracht en dat deszelfs van der Mij zijn boedel en goederen was gebracht en
gesteld onder curatele en daarvoor als curator was geordonneerd Jacob Bollaert 1e klerk zo
verklaarde van Dorp bij deze aan Bollaert tbv de gemene crediteuren van de voorsz. Van der Mij
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op te dragen voorsz. huis en erf gelegen over de Haven tussen de groene- en blauwe brug op de
hoek van ‘s-heren straat, belend N dezelfde straat en Z Jacob Ariensz. Muts grootschipper,
strekkende voor van de plaats tot achter aan de plaats van het huis van Antonette Cruijsers, belast
met 500 gld die Jan Willemsz. de Wijs jegenwoordig president schepen tegen 5% per jr daarop
competeert, voor 1300 gld, daarvan 600 gld contant zijn ontvangen en voor de 700 gld tlv de
boedel van Van der Mij passeren behoorlijke rentebrief, te lossen met 200 gld per jr.
Kanttekening 16-06-1665 Jan Jansz. Braem vertoont de originele rentebrief van het kapitaal van
700 gld die afgelost is.
71. 27-11-1655. Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer als procuratie hebbende van
de gezamenlijke erfgenamen van Margaretha Purtricx weduwe van Sebastiaen Bolleman
burgemeester dezer stede gepasseerd voor nts Bernoelje te ‘s-Gravenhage op 22-05-1655
verkoopt Sebastiaen Verwel wijnkoper een huis en erf gelegen op de Dam, belend O de oud
schepen Aert Weijmans en W de weduwe van Claes Jacobsz. Cool, strekkende voor van de straat
tot achter op de Haven, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
72. 27-11-1655. Arie Aldersz. Hodenpijl oud kapitein der schutterij verkoopt Sijmon Claesz.
metselaar een huis en erf gelegen in Tielman Ooms steeg, belend N de koper en Z Lijsbeth
Florisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren straat, alles volgens de oude
waarbrief van 29-05 lestleden, voor 114 gld in gereed geld ontvangen.
72v. 27-12-1655. Hendrick Dircksz. zeevarende man schuldig aan Jacob Andriesz. Drouvert
grootschipper 55 gld wegens geleend geld tegen 2 ½% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in
de Crepelstraat, belend N Arie Jansz. en Z Thiel Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter
aan ‘s-heren bansloot.
73. 30-12-1655. Jan Claesz. wonende Rotterdam, zo voor hem zelve en vervangende zijn 3
zusters, item dezelve Jan Claesz.., Coen Jacobsz. van der Streng en Philips Schoonman tezamen
erfgenamen van Mees Claesz. Baen en als procuratie hebbende van de gemeenschappelijke
erfgenamen van za Maertgen Bastiaensdr. gehuwd geweest met Mees Baen verkopen Jacob
Alewijnsz. koopman alhier zeker waterschip met al zijn rondhout, opstaand en lopend want met
toebehoren, voor 1700 gld in gereed geld ontvangen.
74. 04-01-1656. Jacob Hendricksz. Bolleman wonende alhier verklaarde al over enige jaren bij
forme van donatie gegeven te hebben aan Sebastiaen Pesser zijn schoonzoon een rentebrief van
469 gld 10 st met de rente tlv Arie Willemsz. Diaen van 01-11-1651.
74. 15-01-1656. Hendrick van der Heijmen regerend schepen en Isaack Hissingh beiden als
geauthoriseerd zijnde uit de diaconie armen kamer dezer stede verkopen tezamen Robbert Gordon
het huis en erf van Maertgen Stevensdr. gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt,
belend N Pouwels Jansz. Crommenhouck en Z de gemene erfgenamen van Teuntgen Govertsdr.,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Maertgen Boenen, voor 70 gld in gereed
geld ontvangen.
75. 22-01-1656. Pieter Gillisz. stoeldraaier zo voor hem zelve en als speciale last hebbende van de
verdere erfgenamen van Celitgen Meesdr. die weduwe was van Rochus Jacobsz. (Doesen)
verkoopt Gerrit Gerritsz. Vrijlandt een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het
Broersvelt, belend N Jacob Ariensz. en Z Jacob Cornelisz., strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 25-04-1615, voor 200 gld in
gereed geld ontvangen.
75v. 22-01-1656. Jacob Bollaert notaris als speciale last hebbende van Bastiaen de Graef verkoopt
Teuntgen Ariensdr. weduwe Abraham Bastiaensz. de Graef mitsgaders Cornelis Bastiaensz. de
Graef en kapitein Adriaen Hodenpijl voogden van vaderszijde en Tijs Leendertsz. van der Brugge
en Jacob Leendertsz. van der Brugge gestelde voogden van moederszijde over de nagelaten
16
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weeskinderen van de voorsz. de Graef geprocureerd bij Leentgen Leendertsdr. zijn 1e vrouw een
huis en erf gelegen in de Coninckstraat over de Schie door de voorsz. de Graef in zijn leven
gekocht gehad, belend O de weduwe van Michiel Cornelisz. cuyper en W Jacob Dircksz.
Hensbrouck, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere sloot, alles volgens de oude
waarbriefven, daarvan de jongste is van 25-04-1643, belast met 250 gld die Abraham van Cleeff
regerend burgemeester de penning 16 daarop sprekende heeft. Voldaan zo door het aannemen van
de voorsz. belasting als door aflossing van 100 gld die de voorsz. Abraham de Graef mede tot
laste van het voorsz. huis sprekende had.
76. 21-02-1656. Neeltgen Boenen weduwe Jacob Abrahamsz. verkoopt Tobias Cornelisz.
zeevarende man en Ariaentgen Thielen weduwe elk de helft van zekere dubbelde spinbaan
gelegen in St Sebastiaens Doelen, belend O de voorsz. Ariaentgen Thielen en W de sloot lopende
achter het huis van de Crepelstraat, strekkende voor van het huis of erf van Willem Evertsz. tot
achter aan de sloot van Maertgen Stevensdr., voor 140 gld in gereed geld ontvangen.
76v. 21-02-1656. Tobias Cornelisz. zeevarende man voor de ene helft en Neeltgen Boenen
weduwe Jacob Abrahamsz. voor de andere helft verkopen tezamen Ariaentgen Thielen weduwe
een dubbelde lijnbaan of spinbaan gelegen in St Sebastiaens Doelen, belend W de voorsz. Tobias
Cornelisz. c.s. en O ‘s-heren sloot, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Frans
van Leent, voor 84 gld in gereed geld ontvangen.
77. 26-02-1656. Claes Pietersz. van Winckel wonende binnen dezer stede schuldig aan Dirck
Heijmansz. van der Mast notaris een jaarlijkse rente van 5 gld (hoofdsom 100 gld) tegen een rente
van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Vergrotinge, belend N de erfgenamen van
Hubrecht van Altena c.s. en Z Maertgen Pietersdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Nieuwe Haven.
77v. 04-03-1656. Hendrick van der Heijmen regerend schepen dezer stede als lasthebber van
Teuntgen Ariensdr. weduwe Abraham Bastiaensz. de Graef voor de ene helft mitsgaders Adriaen
Aldertsz. Hodenpijl oud kapitein der schutterij als gestelde voogd over de nagelaten weeskinderen
van de voorsz. de Graef vervangende en hem sterk makende voor de verdere voogden over
deszelfs kinderen voor de resterende helft verkopen Dirck Heijmansz. van der Mast als
mondelinge last hebbende van Pietertgen Claesdr. wonende Delft een huis en erf gelegen in de
Korte Achterweg, belend O Jan Sijmonsz. Hoochwerff en W Pieter Jansz. Coper, strekkende voor
van de straat tot achter aan het erf van zeker ander huis van de verkopers, alles volgens de oude
waarbrief van 08-07-1651, belast met 10 st per jr, voor 190 gld in gereed geld ontvangen.
78. 11-03-1656. Sara Willemsdr. weduwe Arent Jansz. Bont verkoopt Isaack Jansz. zeevarende
man een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Jan Vuijs tijckwercker en W Jan
Hendricksz. van Houten, hebbende een gemene uitgang met het huis van de voorsz. van Houten,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Frans van Leent, voor 300 gld, waarvan
100 gld gereed en 200 gld op hypotheek tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
78v. 25-03-1656. Jacob Bollaert 1e klerk ter secretarie als curator van de desolaten boedel van
zalr Maertgen Hendricksdr. weduwe Jan Pietersz. Schouten verkoopt Jeremias van Vliet regerend
schepen het huis en erf van Maertgen Hendricksdr. in de Gooistraat, belend N Tonis Corsz. en Z
Bartel Jacobsz. Treurniet, strekkende voor van de straat tot achter aan de Achterweg. alles
volgens de oude waarbrief van 10-12-1644, belast met 5 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 56
gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
79v. 01-04-1656.Cornelis Besemer raad en vroedschap dezer stede verkoopt Johan Denijs van der
Celck onderfabriek der stad Rotterdam een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Pieter
Fransz. van der Heijden schoenmaker en W Willem Poort kleermaker, strekkende voor van de
straat tot achter aan de Schie, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 09-0517
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1643, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen. Kanttekening 20-11-1659. Compareerde Paulus
Huijskens man en voogd van Anna Besemer vertoont de navolgende verklaring, gepasseerd door
de nevenstaande Johan Denijs van der Kelck afgelegd voor burgemeesters der stad Rotterdam
luidende als volgt: “Wij burgemeesters en regeerders der stad Rotterdam oirconden dat voor ons
gekomen is Johan Dionijs Kelck burger alhier en verklaarde met solemnele ede hem afgenomen
als recht is wezende, hiertoe rechtelijk gedagvaard door Paulus Huijskens mede burger alhier man
en voogd van Anna Besemer waarachtig te wezen hoewel Cornelis Besemer raad en vroedschap
te Schiedam aan hem comparant heeft gecedeerd een huis en erf gelegen aan de Voorstraat aan de
Beestenmarkt binnen Schiedam, belend O Pieter Fransz. van der Heijden en W Willem Poort, dit
nochtans hij comparant ‘t selve nooit voor hem gekocht heeft, noch ook daarop ofte voor geld of
penningen heeft betaald, noch ook enige pretentie daarop heeft “soo waerlick mogt hem god
helpen”. Actum 10-11-1659, versoeckende de voorsz. Huyskens dat hetgeen voorsz. staet alhier
zoude worden genoteerd tot bewijs dat de voorsz. koop is vernietigd.
80. 01-04-1656. De voorsz. Besemer verklaart tot meerdere zekerheid voor de voldoening van
zekere schepenkennisse groot 1000 gld als hij op 26-05-1651 voor schepenen van Roterdam heeft
verleden tbv het nagelaten weeskind van Ocker Pietersz. Pelser de penning 16, tot waarborg te
stellen een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend N ‘s-heren straat en Z
Barent van der Elst, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Hugo van
Bleijswijck burgemeester dezer stede.
80v. 08-04-1656. Cathalina Thomasdr. weduwe van Abraham de Jongh verkoopt Hendrick van
der Heijmen regerend schepen dezer stede een huis en erf gelegen in het Groeneweegje, belend O
Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskasmer en W zekere sloot, strekkende voor van de
straat tot achter aan het erf van de voorsz. Couwenhoven, alles volgens de oude waarbrief van 2506-1650, voor 190 gld in gereed geld ontvangen.
81. 08-04-1656. Roeland Samlings heer van Chijrene verkoopt Jacob Bollaert notaris zodanige
actie of gerechtigheden als verkoper competeert van de boedel van Bastiaen Ariensz. Penningh
(alias de Geus, alias van der Mij) alhier insolvent overleden monterende volgens de gedane
uitspraak onder de voorsz. Bollaert berustende 591 gld 10 ct cederende tbv Bollaert al zijn rechten
tlv de boedel of penningen enigszins competerende.
81v. 10-04-1656. Grietgen Jansdr. weduwe van Pieter Pouwelsz. Admiraal wonende alhier
schuldig Mr Johan Walbeecq advocaat Hof van Holland 400 gld wegens geleend geld tegen 6 ½%
per jr te lossen met 100 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Haven, belend O de
kinderen van za Engebrecht Joostenz. en W Rijck Anthonisz. Bolleman, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van de kinderen van de voorsz. Engebrecht Joostenz. Kanttekening
14-06-1669 Annetgen Jansdr. vertoont de originele rentebrief die afgelost is..
82. 20-04-1656. Teuntgen Woutersdr. weduwe Pieter Dircksz. Opmeer wonende op de
Vergrotinge op de Nieuwe Erven schuldig aan Ariaentgen Jansdr. dochter van Jan Cornelisz.
Calff 200 gld wegens geleend geld tegen 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de
Nieuwe Erven, belend Z de voorsz. Jan Cornelisz. Calff en N de stadserven, strekkende voor van
de straat tot achter aan de Haven.
83. 20-04-1656. Lambrecht Bijlo man en voogd van Grietgen Rochusdr. dewelke door haar zoon
Willem Cornelisz. is geinstitueerd universeel erfgenaam volgens testament gepasseerd voor
notaris Maerten Couwenhoven alhier op 10-07-1653 verkoopt Maertgen Pietersdr. weduwe van
Claes Jacobsz. Cool 2 distincte rentebrieven ten comptoire van de ontvanger Timmer tlv het
Gemeneland, de een van 2000 gld van 19-03-1639 en de andere van 1000 gld op naam van Jan
Pietersz. van Houten gewezen grootvader van de voorsz. Willem Cornelisz. van 17-04-1642, voor
3000 gld in gereed geld ontvangen.
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83v. 24-4-1656. Sijmon Claesz. metselaar als speciale procuratie hebbende van Andries Ramp
nomine uxoris erfgenaam van Maria van der Burch weduwe Dirck Panser, zijnde de procuratie
gepasseerd voor nts Maerten Couwenhoven alhier op 17-04-1655, verkoopt Willem Hessingh
schoelapper een huis en erf gelegen op de Breestraat, belend N Annetgen Ariensdr. en Z Jacob
Aelbrechtsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de heining van Jan Maertensz. alles
volgens de oude waarbrief van 01-06-1652, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
84. 24-04-1656. Grietgen Claesdr. gehuwd met Maerten Willemsz. Verpelt als lasthebber van
haar man verkoopt Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets een huis en erf gelegen in de Crepelstraat,
belend N Arie Joostenz. en Z Harmen Jansz. van Diemen, strekkende voor van de straat tot achter
aan de tuin van de weduwe Arie Jansz. Bont, alles volgens de oude waarbrief van 09-06-1646,
belast met 3 st 12 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 36 gld in gereed geld ontvangen.
85. 06-05-1656. Jacob Bollaert gezworen klerk ter secretarie als gestelde curator over de
geabandonneerde boedel van Bastiaen Ariensz. van der Mij (alias Penning, alias de Geus) za
verkoopt Jan Jansz. Braem het huis en erf van de voorsz. Bastiaen Ariensz. gelegen over de
Haven tussen de groene- en de blauwe brug op de hoek van ‘s-heren straat, belend N dezelfde
straat en Z Jacob Ariensz. Muts grootschipper, strekkende voor van de straat tot achter aan de
plaats van het huis van Anthonetta Cruysers, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 20-11-1655 en dit boven de belasting van 500 gld die Johan Willemsz. de Wijs
regerend schepen dezer stede daarop sprekende heeft tegen 5% per jr van 20-01-1653 en 300 gld
kapitaal in mindering van 700 gld die Vranck Hubrechtsz. van Dorp tegen 5% per jr sprekende
heeft tlv deze boedel van dato 30-11-1655, voor 720 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij
willig decreet.
86. 06-05-1656. Pieter van der Elst als geauthoriseerd zijnde uit de Magistraats kamer en Isaack
Hissingh mede gelast uit de Diaconie armen kamer verkopen Claes Ariensz. van Noort
zeevarende man het huis en erf van Meijnsgen Willemsdr. Foock gelegen op de hoek van ‘s-heren
straat, belend W dezelfde straat en O Bastiaen Claesz., strekkende voor van de straat tot achter
aan het huis van de koper, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 18-121617, voor 265 gld in gereed geld ontvangen.
86v. 06-05-1656. Jan Bartelsz. Vermaes gehuwd met Eva Aelbrechtsdr. wonende in het
Proveniershuis verkoopt Cornelis Baerthoutsz. (Brouwer) zeevarende man een huis en erf gelegen
achter op de Haven bij de Rode brug, belend N Pieter Ariensz. Manneken en Z zekere gang
daardoor dit huis mede een vrije uit- en ingang heeft, strekkende voor van de straat tot achter aan
het erf van Machteltgen Pietersdr., alles volgens de oude waarbrief van 31-05-1642, voor 650 gld
te houden op rente tegen 5% per jr, te lossen met 300 gld per jr.
87v. 06-05-1656. Leendert Leendertsz. Muijs wonende in het Oude Manhuis alhier verkoopt
Maerten Jacobsz. Fonteijn een huis en erf gelegen op de Gooistraat, belend Z Baerthout
Cornelisz. en W Catalina Michielsdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere
poort en heining, staande tussen dit en zeker ander huis van de verkoper, alles volgens de oude
waarbrief van 21-02-1615, belast met 30 st per jr tbv onbekend, voor 270 gld in gereed geld
ontvangen.
88. 06-05-1656. Dezelfde verkoopt Pleuntgen Leendertsdr. zijn dochter een huis en erf gelegen op
de Haven, belend N zekere gang en Z Baerthout Cornelisz., strekkende voor van de straat tot
achter aan de heining en poort van de verkopers ander huis, nu toebehorende Maerten Jacobsz.
Fonteijn, alles volgens de oude waarbrief van 21-02-1615, voor 230 gld in gereed geld ontvangen.
88v. 06-05-1656. Jan Janszn. Braem glazenmaker alhier schuldig aan Hendrick Corstiaenszn. zijn
behuwd vader wonende Rotterdam een jaarlijkse losrente van 40 gld (hoofdsom 800 gld) tegen
een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen over de Haven, belend N ‘s-herenstraat
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en Z Jacob Ariensz. Muts grootschipper, strekkende voor van de straat tot achter aan de plaats van
het huis van Antonette Cruysers. Kantekening 18-04-1692 Jan Jansz. Braem vertoont de originele
rentebrief die afgelost is.
89. 06-05-1656. Maerten Jacobsz. Fonteijn linnenwever schuldig aan Johan Willemsz. de Wijs
raad en regerend schepen dezer stede een losrente van 15 gld per jr (hoofdsom 250 gld) tegen een
rente van 6% per jr, te lossen met 25 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de
Gooistraat, belend Z Baerthout Cornelisz. en N Catalijne Michielsdr. weduwe, strekkende voor
van de straat tot achter aan zekere poort.
90. 08-05-1656. Dirck Theunisz. van Deudecom wonende Oud Beijerland verkoopt Arent
Jacobsz. Schouten metselaar een huis en erf gelegen op de Nieustraat, belend N Willem Snel en Z
‘s-heren steeg genaamd de Swanssteeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
Augustijn Fransz., alles volgens de oude waarbrief van 06-04-1654, voor 285 gld gehouden op
rente tegen 5% per jr en aflossingen van 100 gld per jr. Penningborgen Jacob Gerritsz. Schouten
en Theunis Jacobsz. Schouten vader en broer van de koper. Kanttekening 23-09-1670 De
huisvrouw van Arent Schouten vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
90v. 08-05-1656. Leendert Pietersz. Cruijt koopman wonende Rotterdam vervangende Pieter
Gijsbertsz. Sinck wonende Gouda tezamen voogden over de nagelaten weeskinderen van Jacob
Gillisz. (Verbock) Gouwenaer en Lijsbeth Cornelisdr. Kalff beiden zal verkopen Cornelis
Dircksz. van Zingh een huis en erf gelegen in de Lange Nieustraat in de Vergrotinge, belend N
dezer stads erven en Z de weduwe Barent Hollaar, strekkende voor van de straat tot achter aan de
stads erven, alles volgens de oude brief van 28-01-1640, voor 375 gld in gereed geld ontvangen.
91. 08-05-1656. Jan Veen klerk ter secretarie als last hebbende van Cornelis Harmensz. wonende
Overschie zo voor hem zelve en vervangende Jan Harmensz. broer en Hubrecht Pietersz. (Poot)
gehuwd met Neeltgen Harmensdr. wonende in de Noordketelse polder en Louris van Anckere
gehuwd met Maertgen Harmensdr. wonende Overschie, kinderen en erfgenamen van Harmen
Cornelisz. Kouckouck verkopen Cornelis Dircksz. vermits de absentie van zijn moeder hij in deze
de gifte is ontvangende van een huis en erf gelegen op de Raemsloot, belend O de koopster zelf
met zeker ander huis en W de gang van Jacob Dircksz., strekkende voor van de straat tot achter
aan het huis van de weduwe van Leendert Reijnsz. Hartich, alles volgens de oude waarbrief van
15-05-1649, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
92. 13-05-1656. Jacob Bernou gerechtsbode dezer stad als executeur van zeker vonnis door de
erfgenamen van Maertgen Jaspersdr. van Wallendal ten laste van Jacob Hendricksz. Bolleman
gecondemneerde van 18-12-1655 verkopen Jacob Bollaert notaris c.s. de voorsz. Jacob Bollemans
huis en erf van ouds genaamd de Pijnas gelegen aan de Gooistraat en achter uitkomende met een
bekwame zeilmakerswinkel op de Haven, belend Z de voorsz. Bolleman met zeker ander huis en
erf en N Ds Theodorus Leuvius predikant, voor 930 gld door de koper ter secretarie in baar geld
geconsigneerd, te leveren bij willig decreet.
92v. 13-05-1656. Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer als speciale last hebbende
van Georgius Kijfvelt heer van Craenhem verkoopt Jannetgen Benjaminsdr. bejaarde dochter
geasssisteerd met Gerrit Jacobsz. van Dam haar zwager een huis en erf gelegen in de Gooistraat,
belend N de voorsz. van Kijffelt en Z Machteltgen Pietersdr., strekkende voor van de straat tot
achter met een gemene gang op de Haven, daar door dit huis en erf alleen een vrije uitgang is
hebbende, voor 190 gld, te betalen met 90 gld gereed en 100 gld op hypotheek tegen een rente van
5% per jr, te lossen met 25 gld per jr. Kanttekening 30-06-1661 Jannetgen Benjaminsdr. vertoont
de originele rentebrief die afgelost is.
93v. 13-05-1656. Dirck Crijnsz. Kadts zeevarende man als erfgename van Martijntgen Cornelisdr.
voor de ene helft en Dirck Theuinisz. van Leeuwen gehuwd met Maertgen Oolendr. en Neeltgen
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Oolendr. wonende alhier, zo voor haar zelve als vervangende de verdere erfgenamen van de
voorsz. Martijntgen Cornelisdr. voor de andere helft verkopen Liedewij Pietersdr. huisvrouw van
Jasper Lourisz. die uitlandig is wordende Liedewij geassisteerd wordt door Pieter Cornelisz.
Cooper haar vader een huis en erf gelegen voor de Raem, belend O Bastiaen Verwel en W Jacob
Jansz. Molenaer, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren sloot, alles volgens de oude
waarbrief van 11-12-1627, voor 225 gld in gereed geld ontvangen.
94. 13-05-1656. Dezelfde verkopen Arie Maertensz. Vestenburch een huis en erf gelegen omtrent
de Noordmolen, belend O ‘s-heren straat en W Jan Jansz. molenaer strekkende voor van de straat
tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 24-05-1653, voor 96 gld in
gereed geld ontvangen.
94v. 13-05-1656. De voorsz. Dirck Teunisz. en Neeltgen Oolendr. weduwe vervangende als voren
verkoopt Dirck Crijnenz. Kadt de helft van een huis en erf daarvan de koper de wederhelft is
toekomende, gelegen op de Verbrande Erven, belend N Hugo van Bleijswijck burgemeester en Z
de kinderen van Jan Engelsz. zalr. alles volgens de oude waarbrief van 04-06-1644, voor 55 gld in
gereed geld ontvangen.
95. 20-05-1656. Jannetgen Jansdr. gehuwd met Cornelis Cornelisz. zeevarende man, zoon en
erfgenaam van Annetgen Lourisdr. lest weduwe van Pieter Maertensz. (van Pelt) als speciale last
hebbende van haar man die was vervangende Louris Pietersz. en Neeltgen Pietersdr zijn halve
broer en zuster, mede erfgenamen van Annetgen Lourisdr. verkopen Pieter Janszn. Cluytbooch
metselaar een huis en erf gelegen aan de Coninckstraat over de Schie, belend O Jan Huygensz. en
W Arent Uyttendoorn, strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot, belast met 11 st
4 p per jr tbv onbekend, voor 290 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
96. 20-05-1656. Jan Janszn. Prins zoon van Sara Jansdr. weduwe Jan Prins zo voor hemn zelf en
als lasthebber van Arie Jansz. Prins zijn broer verkoopt Pieter Ariensz. Swart een huis en erf
gelegen op de Schie, belend O ‘s-heren steeg en W de gang van het huis van Willem Juijst oud
kapitein, strekkende voor van de straat tot achter aan het pakhuis van Hubrecht Oole, belast met
een rentebrief van 300 gld tegen 5% per jr tbv burgemeester Bleijswijck daarop sprekende heeft
en 150 gld tbv Cornelis Galeijnsz., voor 350 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
96v. 20-05-1656. Jan Jonasz. Waterdrincker schrijnwerker wonende Delft verkoopt Jacob
Carpentier een huis en erf gelegen in de Nieustraat, belend N Jacob Bartholomeusz.. timmerman
en Z Jan Fransz. van der Putten, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
Pietertgen Claesdr., alles volgens de oude waarbrief van 19-12-1643, belast met 15 st per jr tbv de
Kerk dezer stede, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
97. 20-05-1656. David Altena enige zoon en universeel erfgenaam van Hubrecht Altena zalr voor
de helft en Anthonie van der Drift voor hem zelve en als directeur van de nagelaten goederen van
Catharina van Pijnsch zalr. verkopen Joris Coij oud schepen en Johan Aldersz. Hodenpijl voor
hem zelve en vervangende Arie Aldersz. Hodenpijl zijn broer elk 1/3e part van 2 huizen en erven
gelegen in de Lange Nieustraat, belend N de voorsz. David van Altena nu dezelfde koper en Z
Claes Pietersz. van Winckel, strekkende voor van de straat tot achter aan de Nieuwe Haven, voor
300 gld in gereed geld ontvangen.
98. 20-05-1656. Dezelfde Altena verkoopt dezelfde personen een huis en erf met boomgaard
daarachter en benevens liggende aan de Lange Nieustraat in de Vergrotinge, belend N Jan
Thonisz. scheepstimmerman en Z de verkoper c.s. en de kopers, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Havenstraat toe, alles volgens de oude decreet waarbrief van 09-06-1640, voor 1065
gld in gereed geld ontvangen.
98v. 20-05-1656. Maerten Dircksz. santman verkoopt Jan Ariensz. Opmeer moutmaker een huis
en erf gelegen op de Schie, belend O Sijmon Claesz. metselaar en W ‘s-heren straat, strekkende
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voor van de straat tot achter aan zekere andere ‘s-heren straat, alles volgens de oude decreet
waarbrief van 12-07-1653, voor 550 gld, te betalen met 250 gld gereed en 300 gld op hypotheek
tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr.
99. 20-05-1656. Tonis Corsz. erfgenaam van Teuntgen Govertsdr. zo voor hem zelve als
vervangende de verdere erfgenamen van Teuntgen Govertsdr.voor de ene helft, mitsgaders
Sebastiaen Pesser van Velsen vervangende Hubrecht van der Vecht als gestelde voogden over de
nagelaten weeskinderen van Pieter Fransz. (van der Heijde) en Hendrick Egbertsz. voor de andere
helft verkopen Arie Jacobsz. Doelman een huis en erf met 2 spinbanen gelegen aan der oostzijde
van de vaart in het Broersvelt, belend O de tuin van Aert Stevensz. Berchoen en W Barbara
Hendricksdr., strekkende voor van de voorsz. banen tot achter aan het huis van Geertgen
Leendertsdr. en de banen belend N de koper met het huis en erf en Z de voorsz. Barbara
Hendricksdr, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude
waarbrief van 28-04-1582 (niet gevonden), voor 131 gld in gereed geld ontvangen.
100. 20-05-1656. Arie Claesz. wonende Bleiswijk als lasthebber van Ariaentgen Jacobsdr.
weduwe Claes Ariensz. zijn moeder gepasseerd voor nts Adriaen van Swieten te Bleiswijk op 1805-1656 voor de helft, mitsgaders Cornelis Marinusz. als lasthebber van Maertgen Dircksdr. voor
1/4e in de wederhelft volgens procuratie gepasseerd voor nts Adriaen Blocq te Delft van 20-051656, Jasper Dircksz. voor 1/4e, Jan Hubrechtsz. voor 1/4e, en Jacob Michielsz., Crijn Gerritsz.
vermits de voorsz. Jan Hubrechtsz. als gestelde voogd over het nagelaten weeskind van Sijmon
Hubrechtsz. tezamen voor het resterende 1/4e part in de wederhelft, allen vrunden en erfgenamen
van de voorsz. Claes Ariensz. verkopen tezamen Mr Eeuwout Vermeulen chirurgijn een huis en
erf gelegen aan de Korte Achterweg, belend O Aechgen Hendricks en W Louris Smith,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van
01-05-1655 (niet gevonden), voor 113 gld in gereed geld ontvangen.
100v. 20-05-1656. Hendrick van der Heijmen regerend schepen als lathebber van Teuntgen
Ariensdr. weduwe van Abraham Bastiaensz. de Graeff overleden Oud Mathenesse mitsgaders
Jacob Leendertsz. van der Brugge als voogd over de weeskinderen van dezelfde de Graeff
vervangende en hem sterk makende voor de andere voogden over dezelfde weeskinderen
verkopen Hubrecht van der Vecht fabriekmeester alhier een huis en erf gelegen in de
Coninckstraat over de Schie, belend O de weduwe van Michiel Cornelisz. Cuyp en W Jacob
Dircksz. Hensbrouck, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere sloot, alles volgens de
oude waarbrief van 22-01-1656, belast met 7 st 8 p per jr tbv het weeshuis dezer stede, voor 303
gld in gereed geld ontvangen. Kanttekening 11-10-1659 Hubrecht van der Vecht vertoont de
waarbrief hier nevens geroerd, waarvan de opstal is afgelost en geroyeerd.
101. 20-05-1656. Dezelfden handelend als gemeld verkopen Arie Jansz. Ongelbach een huis en
erf gelegen in de Nieustraat, belend N de weduwe van Joris Nieupoort en Z de gang van de
kinderen en erfgenamen van Vroutgen Jacobsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het
erf van dezelve kinderen en erfgenamen, hebbende het huis een vrije uitgang tot in de steeg
genaamd Aelwijn Rochussteeg, alles volgens de oude waarbrief van 06-06-1648, belast met een
rentebrief pro resto 250 gld tbv de erfgenamen van Aeltgen Isbrantsdr. van 06-06-1648, voor 32
gld 10 st boven de belasting in gereed geld ontvangen.
102. 20-05-1656. Jacob Karpentier wonende alhier schuldig aan Mr Eeuwout Vermeulen
chirurgijn een jaarlijkse losrente van 10 gld (hoofdsom 200 gld) tegen een rente van 5% per jr, te
lossen met 50 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Nieustraat, belend N Jacob
Bartelsz. timmerman en Z Jan Fransz. van de Putten, strekkende voor van de straat tot achter aan
het huis van Pietertgen Claesdr.
102v. 20-05-1656. Pieter Ariensz. Swart wonende alhier schuldig aan Jan Hendricksz. Backer
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grootschipper een jaarlijkse rente van 10 gld (hoofdsom 200 gld) tegen 5% per jr, te lossen met 25
gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Holsteeg, belend N Maerten Couwenhoven
secretaris van de weeskamer en Z Gerrit Maertensz. Wijckman, strekkende voor van de straat tot
achter aan de plaats van het huis van Willem Jacobsz. Juijst.
103v. 27-05-1656. Adriaen Hoochmoet oud burgemeester en Jacob Bollaert notaris curators over
de gabandonneerde boedel en goederen van Grietgen van Pelt, weduwe Willem Gijsen biercruier
verkopen Jeremias van Vliet raad en regerend schepen dezer stede het huis en erf van Grietgen
van Pelt gelegen in de Crepelstraat, belend N Willem Assuerusz. en Z Dirck Sijbrandtsz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren sloot, alles volgens de oude decreetwaarbrief
van 23-05-1640 (niet gevonden), voor 255 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig
decreet.
104. 03-06-1656. Schoonenburch Fredericksz. wonende binnen dezer stede schuldig aan Lijsbeth
Jacobsdr. weduwe Aert Stevensz. Berchoen een jaarlijkse losrente van 22 gld 10 st (hoofdsom
450 gld) met een rente van 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr. Waarborg een huis en erf
gelegen op de Achterweg, belend Z Jan Jansz. scheepstimmerman en N de erfgenamen van
Leendert Gillisz. Backer, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot.
Kanttekening 27-06-1697. Arie van Lugtigheyt vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
104v. 03-06-1656. Joost van der Burch zo voor hem zelve als in deze vervangende en hem sterk
makende voor zijn zusters, tezamen kinderen en erfgenamen van Hans van der Burch lest gehuwd
geweest met Neeltgen Jacobsdr. (Veen) en dezelfde Van der Burch als last hebbende van Adriaen
Aldersz. Hodenpijl die was vervangende zijn broer Johan Aldersz. Hodenpijl, beiden kinderen en
erfgenamen van Neeltgen Jacobsdr. voorsz. verkopen Schoonenburch Fredericksz. een huis en erf
gelegen aan de Achterweg, belend Z Jan Jansz. scheepstimmerman en N de erfgenamen van
Leendert Gillisz. Backer. strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles
volgens de oude waarbrief van 23-06-1640, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
105v. 03-06-1656. Nelletgen Pietersdr. weduwe Isbrant Sparenburch als geauthoriseerd door de
burgemeesters alhier verkoopt Joris Willemsz. Orangie wonende alhier het huis en erf van Jenis
Tamson garnizoen houdende in ‘s-Hertogenbosch gelegen aan de oostzijde van de vaart in het
Broersvelt, belend N Gerrit Vranckensz. en Z Cornelis Hendriksz. Kesa, strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 15-11-1642, voor 300
gld in gereed geld ontvangen.
106. 08-06-1656. Pieter Pietersz. Cool zeevarende man gehuwd met Maertgen Salomonsdr.
wonende alhier die bij testament van haar zuster Elisabeth Samuels is gemaakt het navolgende
hypotheek volgens zeker extract van het testament van 01-11-1654 schuldig aan Jacob Andriesz.
Drouvert grootschipper een jaarlijkse losrente van 15 gld (hoofdsom 300 gld) tegen een rente van
5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in het Land van Beloften, belend O Arie Cornelisz.
Stolck en W een gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker huisje
toekomende de erfgenamen van Jan Dircksz. van Ceulen. Kantekening 12-04-1657. Maertgen
Salomonsdr. gehuwd met Pieter Pietersz. Cool vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
106v. 10-06-1656. Maerten Dircksz. verkoopt Cornelis Thijsz. een huis en erf gelegen voor de
Raem, belend N Leendert Rochusz. en Z Gijsbrecht Jacobsz. Verwal, strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 19-12-1615 (niet
gevonden), voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
107. 12-06-1656. Trijntrgen Gerritsdr. weduwe Gerrit Hubrechtsz. den Draeck verkoopt Cornelis
Hendriksz. Kesa een huis en erf gelegen over de haven in het West-Nieulant omtrent de
Vrouwenpoort, belend O ‘s-heren straat en W Jan Cornelisz. Doesz., strekkende voor van de
straat tot achter aan de stadserven, alles volgens de oude waarbrief van 17-12-1644. Voldaan door
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cassatie van een rentebrief van 300 gld die koper tlv het voorsz. huis sprekende had.
107v. 12-06-1656. Cornelis Galeijnsz. Keijser en Jacob Bollaert als bij de heren van de wet
gestelde curators over de desolate boedel en goederen van Claes Ariensz. zoutmeter en Trijntgen
Jaspersdr. beiden zalr verkopen in het openbaar Claesgen Gerritsdr. de voorsz. Claes Ariensz.
huis en erf gelegen in de Breestraat, belend N en Z Andries Ramp nomine uxoris erfgenaam van
Maria van der Burch, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, alles volgens de
oude waarbrief van 07-08-1649, voor 70 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig
decreet.
108v. 12-06-1656. Nicolaus Rademaker herbergier schuldig aan Hugo van Bleijswijck
jegenwoordig burgemeester dezer stede een jaarlijkse losrente van 50 gld (hoofdsom 800 gld) de
penning 16. Waarborg een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N de weduwe van Jan de
Hoij en Z de burgemeester Pieter Jonasz. c.s., strekkende voor van de straat tot achter op de
Haven.
109. 12-06-1656. Dieuwertgen Maertensdr. weduwe Pieter Ariensz. geassisteerd met Pieter
Pietersz. Holtendorp daarmede zij in ondertrouw is sittende schuldig Hugo van Bleijswijck
burgemeester dezer stede een jaarlijkse losrente van 7 gld 10 st (hoofdsom 120 gld) tegen een
rente van 5%. Waarborg een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O de kinderen van Ds
Schulius en W Lieven Janszn., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de
kinderen van Schulius.
110. 17-06-1656. Jan Leendertsz. wonende Rotterdam gehuwd met de weduwe (=Rusgen
Galeijnen Keijser) van Dirck Hendricksz. verkoopt Claes Michielsz. Ploij een huis en erf gelegen
in de Vlaardingerstraat bij de Vlaardinger poort, belend W Jan Gerritsz. Hulsthorst en O Balten
Joppenz., strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, alles volgens de oude waarbrief
van 04-09-1638, voor 400 gld te betalen met 200 gld gereed en de rest op hypotheek tegen een
rente van 5% per jr te lossen met 25 gld per jr.
110v. 17-06-1656. Willem Hendricksz. Snel linnenwever wonende binnen dezer stede gehuwd
met Jannetgen Barentsdr. verkoopt Jacob Jansz. Kellenaer twee huisjes en erven gelegen aan de
zuidzijde van de Kerk, belend O de erfgenamen van Maeycken van Beveren en W Cornelis
Ariensz. Podt, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Adriaen van der Does, alles
volgens de oude waarbrief van 30-04-1586 (niet gevonden), voor 200 gld in gereed geld
ontvangen.
111v. 19-06-1656. Abraham Alenson voor de ene helft mitsgaders Jan Pietersz. en Annetgen
Pietersz. J.D. tezamen voor de andere helft allen wonende Delft verkopen Engeltgen Jacobsdr.
wonende alhier zekere rentebrief pro resto 400 gld tbv Abraham Jansz. ballenmaker als principaal
en Dirck Ariensz. en Willem Corstiaensz. ballenmaker als borgen en zijn verbonden hypotheek
van 30-04-1647 tegen 5% per jr, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
112. 20-06-1656. Maertgen Gijsen gehuwd met Sijmon Claesz. wonende binnen dezer stede als
last hebbende van haar man schuldig aan Hendrick van der Heijmen regerend schepen een
jaarlijkse losrente van 13 gld (hoofdsom 260 gld) tegen 5% per jr. Waarborg een huis en erf
gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N ‘s-heren straat en Z Willem
Willemsz. nachtwaker, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van
Aert Stevensz. Berchoen.
112v. 22-06-1656. Gerrit Ariensz. de Munick ziek te bed liggende schuldig aan Nietgen
Cornelisdr. en Leendert Ariensz. tezamen 150 gld wegens geleend geld, te lossen met 25 gld per
jr. Waarborg 1/4e van een bodtschuit laatst gestierd door Jacob Ariensz. de Munick.
113. 28-06-1656. Hubrecht Willemsz. zeevarende man wonende Rotterdam verklaart bij
testament van zijn oom Eeuwout Ariensz. te zijn gemaakt 1/16e deel van het navolgens huis en
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erf volgens het testament gepasseerd voor Maerten Couwenhoven notaris alhier en is schuldig aan
Jan Leendertsz. molenaar mede wonende Rotterdam 85 gld wegens verschenen huishuur, te
betalen met 12 gld per jr. Waarborg het 1/16e deel van het huis en erf gelegen op de Gooistraat,
belend N Cornelis de Graef en Z de weduwe van Rijck Willemsz., strekkende voor van de straat
tot achter op de Haven. Kanttekening 28-02-1668 Jan Jacobsz. als koper van het hypotheek
vertoont de originele schuldbrief die afgelost is.
113v. 30-06-1656. Pieter Reijnsz. tijkwerker wonende binnen dezer stede schuldig aan Jan
Commersz. wonende Roterdam een jaarlijkse losrente van 33 gld (hoofdsom 600 gld) tegen 5 ½
% per jr te lossen met 100 gld per jr..Waarborg een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend O
‘s-herenstraat en W kapitein Theunis Huijgensz. den Hengst, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Pepersteeg. Kanttekening 05-04-1684. Jan Pieter Reijersz. wonende binnen dezer
stede vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
114v. 08-07-1656. Aeltgen Dircksdr. (van Wijck) weduwe van Pieter Nicolausz. Jonasz. wonende
binnen dezer stede verkoopt Isaack Andriesz. Hissingh een tuintje gelegen in de Boterstraat aan
het Groenevelt, belend O de tuin van Maertgen Michielsdr. van Schilperoort en W de kinderen en
erfgenamen van Willem Welhouck, alles volgens de oude waarbrief van 08-02-1635, voor 25 gld
in gereed geld ontvangen.
115. 14-07-1656. Pieter Govertsz. oud schipper als principaal en Nelletgen Pietersdr. weduwe en
boedelhoudster van Isbrant Hubrechtsz. Sparenburch beiden wonende binnen dezer stede als
borgen schuldig aan Lijsbeth Jacobsdr. weduwe Aert Stevensz. Berchoen een jaarlijkse losrente
van 20 gld (hoofdsom 400 gld) tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen
op de Haven bij of omtrent de Hoofbrugge, belend O Arie Ariensz. Alteras en W de voorsz.
Nelletgen Pietersdr. met zeker huis, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
Hendrick Galeijnsz. Bol.
116. 15-07-1656. Hendrik van der Heijmen regerend schepen alhier als lasthebber van Teuntgen
Ariensdr. weduwe van Abraham Bastiaensz. de Graeff overleden in Oud Mathenesse, mitsgaders
Cornelis de Graeff voogd over de nagelaten weeskinderen van de voorsz. de Graeff geprocureerd
bij Leentgen Leendertsdr. en hem sterk makende voor de verdere voogden, verkopen Adriaen
Hodenpijl en Jacob Bollaert notaris tezamen een huis en erf gelegen in de Nieustraat daar uithangt
St Lucas, belend N Gerrit Cornelisz. Vrijlandt en Z Jacob Bartelsz. timmerman, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis van Pietertgen Claesdr., alles volgens de oude waarbrief van
14-11-1637, belast met 15 st per jr tbv de heer van Kenenburch en 200 gld tbv Mr Eeuwout Knol
chirurgijn tegen 4½% per jr, voor 310 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
116v. 22-07-1656. Dezelfde Van der Heijmen in kwaliteit voorsz. mitsgaders Adriaen Aldertsz.
Hodenpijl voogd over de voorsz. weeskinderen verkopen Gillis Dircksz. van Cleeff een huis en
erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Thomas Gunwel en W Cornelis Adamsz. Vinck,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 30 gld in gereed geld
ontvangen.
117. 05-08-1656. Adriaen Maen koopman alhier als lasthebber van Adriaen Ingebrechtsz.
koopman wonende Haarlem verkoopt Maerten Couwenhoven en Jacob Bollaert tezamen een huis
en erf gelegen voor de Raem, belend O het huis van Gijsbrecht Jacobsz. Verwal en W Gerrit
Jacobsz. Core, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de
oude waarbrief van 19-06-1655, belast met 3 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 170 gld in
gereed geld ontvangen.
118. 07-08-1656. Hubrecht van der Vecht en Jacob Sijmonsz. Gijse beiden als regenten van het
Proveniershuis dezer stede en vervangende hun verdere confraters in die kwaliteit eigenaars van
de navolgende rentebrief en het recht verkregen hebbende van Neeltgen Reijnsdr. weduwe en
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boedelhoudster van Adriaen Adriaensz. Drooch jegenwoordig mede wonende in het zelve huis
verkopen Arie Hendricksz. Spieringshouck de rentebrief tlv het gemene land ten comptoire
Rotterdam van 800 gld tegen een rente van 4% per jr van 05-12-1642, voor 800 gld in gereed geld
ontvangen.
118v. 10-08-1656. Thomas Wedderil Engelsman verkoopt Adriaen Hodenpijl, Jan Leendertsz.
van der Burch en Thomas Poslewith allen burgers dezer stede 5/8e parten van een
koopvaardijschip genaamd St Jacob groot 20 lasten daarvan de koper de resterende 3/8e parten
bezit. Er wordt geen koopsom genoemd.
119. 19-08-1656. Cornelis Drooch koopman alhier als lasthebber van Hendrick Sasbout van der
Dussen wonende ‘s-Gravenhage waarvan de procuratie is gepasseerd op 19-05-1656 voor
Walterus Rietraed notaris te ‘s-Gravenhage verkoopt Nicolaus Vermeulen oud burgemeester
dezer stede 3 erven annex de andere gelegen in de Vergrotinge, belend N de erfgenamen van de
secretaris Willem Nieupoort en Z het corpus dezer stede, strekkende voor van de herenstraat tot
achter aan de Haven toe, alles volgens de oude decreetbrief van het Hof van Holland van 02-111627, voor 55 gld in gereed geld ontvangen.
119v. 21-08-1656. Andries Ramp nomine uxoris erfgenaam van Maria van der Burch verkoopt
Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets 2 huisjes en erven in het Groeneveld, belend N de kinderen en
erfgenamen van Willem Melchiorsz. van Welhouck en Z Maerten Raesz., srekkende voor van de
straat tot achter aan de tuin van de oud burgemeester Abraham van Cleeff, alles volgens de oude
waarbrief van 09-09-1617, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
120v. 26-08-1656. Joris Galeijnsz. Keijser regent van de diaconiearmen binnen dezer stede en
vervangende zijn verdere confraters als hiertoe door de burgemeesters geauthoriseerd verkopen de
gemene boedel van Abraham Bastiaensz. de Graeff overleden Oud Mathensse een huis en erf
gelegen op de Nieustraat gekomen van Harmen Wijnantsz. slootmaker en door de voorsz. de
Graeff tijdens diens leven gekocht, belend N Lodewijck Molijn c.s. en Z de kinderen en
erfgenamen van Trijntgen Staets, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot,
alles volgens de oude waarbrieven en zeker accoord gemaakt met Maerten Coij nopens het leggen
en reinigen van zekere gotier of waterloop komende uit de kelder van Coij door de Nieustraat en
dit huis tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met 2 st 2 p per jr tbv de Kerk dezer stede alsmede
300 gld die Aeltgen Dircksdr. daarop heeft gecompeteerd, voor 25 gld in gereed geld ontvangen.
121. 26-08-1656. Hendrick van der Heijmen regerend schepen als last en procuratie hebbende van
Pieter Leendertsz. de Koeije wonende Oud Mathenesse gehuwd met Teuntgen Ariensdr. weduwe
van Abraham Bastiaensz. de Graeff mitsgaders Cornelis Bastiaensz. de Graeff als voogd over de
nagelaten weeskinderen van de voorsz. de Graeff, vervangende en hem sterk makende voor de
verdere voogden, verkopen in die kwaliteit Adriaen van der Does raad en vroedschap dezer stede
een huis en erf gelegen op de Nieustraat als het zelve op dato in kwaliteit voorschreven
opgedragen en aan de koper verkocht alleen nu belast met 2 st 2 penningen per jr tbv de Kerk
dezer stede, voor 568 gld in gereed geld ontvangen.
121v. 02-09-1656. Pieter Leendertsz. Eelgis wonende alhier verkoopt de voorsz. Van der Does 2
huisjes en erven met tuin gelegen achter de Kerk annex de andere, belend O de koper en W de
kinderen van Marie van Beveren en nu mede de koper zelf, strekkende voor van de straat tot
achter aan het erf van de koper, alles volgens de oude waarbrtieven, daarvan de jongsten zijn van
21-09-1641 en 26-04-1651, voor 275 gld in gereed geld ontvangen.
122v. 02-09-1656. Nicolaus Vermeulen oud burgemeester vervangende Anna van Cleef beiden
als gestelde voogd en voogdes over de kinderen van Maycken van Beveren verkopen in die
kwaliteit aan dezelfde Van der Does een huis en erf gelegen bezijden de Kerk, belend O de koper
en W Jacob Kellenaer, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de koper, alles
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volgens de oude waarbrief van 03-09-1650, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
123. 21-09-1656. Johan Willemsz. de Wijs raad en schepen dezer stede als hiertoe speciale last en
authorisatie hebbende van de weesmeesters der stad Delft als oppervoogden van alle wezen en
krankzinnigen en zulks mede van Pieter Jansz. du Bois gewezen penningmeester op Delfshaven,
jegenwoordig als krankzinnig geconfineerd binnen Delft, verkoopt Mees Cornelisz. en Guilljaem
van der Sluijs beiden wonende Roterdam zekere haringschuit genaamd de Hartich van Gelder oud
7 jr, voor 1025 gld in gereed geld ontvangen.
123v. 30-09-1656. Pieter Jansz. Schoonhoven verkoopt Jochum Jacobsz. zeevarende man een
huis en erf gelegen aan de afrol lopende naar het Broersvelt, belend N Arie Theunisz. Luijt en Z
Arie Joppenz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Claes Rijckenz.
scheepstimmerman, alles volgens de oude waarbrief van 05-05-1638, voor 400 gld te betalen met
100 gld gereed en 300 gld op hypotheek tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 50 gld per jr.
124. 10-10-1656. Jan Jansz. van der Lier wonende binnen dezer stede schuldig aan Joris
Galeijnsz. Keijser een jaarlijkse losrente van 18 gld 15 st (hoofdsom 300 gld) de penning 16.
Waarborg een huis en erf gelegen op de hoek van de Vlaardingerstraat, belend W dezelfde straat
en O het huis van Cornelis de Graeff, strekkende voor van de straat tot achter uitkomende met een
gang op de Haven.
125. 16-10-1656. Cornelis Pietersz. Swanshouck gerechtsbode alhier als executeur van zeker
vonnis geobtineerd bij de oud schepen Sebastiaen Pesser en tlv Arie Willemsz. Dian
gecondemneerde van 29-04-1656, waarbij het navolgende huis verklaard is verbonden en
executabel, verkoopt in het openbaar het huis van de voorsz. Dian met stalling en erf gelegen voor
de Raem, belend O Pieter Claesz. metselaar en W de weduwe van Claes den Boer, strekkende
voor van de straat tot achter aan zekere andere herenstraat, alles volgens de oude waarbrieven,
daarvan de jongste is van 19-05-1625. Koper de oud schepen Anthonie Pesser voor 600 gld in
gereed geld ontvangen.
126. 28-10-1656. Aeltgen Claesdr. weduwe en boedelhoudster van Arie Jorisz. ‘t Hart verkoopt
Jan Doom marktschipper van deze stad op Amsterdam een huis en erf gelegen op de Dam, belend
O kapitein Robbrecht Herberson en W Michiel Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter
op de Haven, alles volgens de oude waarbrief van 28-09-1641, voor 350 gld in gereed geld
ontvangen.
126v. 25-11-1656. Hendrik Barentsz. Oosthoff jegenwoordig wonende Gouda schuldig aan de
weeskinderen van Abraham de Graeff overleden Oud Mathenesse een jaarlijkse losrente van 17
gld (hoofdsom 400 gld). tegen een rente van 4 1/4 % per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op
de hoek van de Markt, belend O ‘s-heren straat en W Jan Pouwelsz. Bongaert, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis van Magdalena Ariensdr.
127. 02-12-1656. Johannes Willemsz. de Wijs als ontvanger van de verponding verkoopt met
advies van de burgemeesters Joost Willemsz. zeevarende man het huis van Willem Ariensz.
blokmaker gelegen in het Broersvelt, belend N Lubbert Wolphertsz. van Vollenhoven en Z de
weduwe van Willem Borsselaer, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot,
belast met 4 gld 8 st 12 p per jr de penning 16 tbv het Gasthuis dezer stede, voor 60 gld boven de
belasting in gereed geld ontvangen.
127v. 16-12-1656. De burgemeesters en regeerders dezer stad verkopen de gecommitteerde raden
van de Staten van Holland en West Friesland tbv het gemene land 4 hond land met de timmerage
daarop staande gelegen aan de westzijde van de Nieustraat op de Nieuwe Erven in de
Vergrotinge, belend N en Z dezer stede erven, strekkende voor van de straat tot achter op en aan
de Nieuwe Haven, voor 800 gld in gereed geld ontvangen.
128. 28-12-1656. Pieter Gillisz. van der Corputh wonende Delft borg voor Sebastiaen Verwel
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pachter binnen Schiedam.
128v. 31-12-1656. Sebastiaen Verwel ordinare pachter borg voor Pieter Gillisz. van der Corputh
pachter binnen Delft.
129. 20-01-1657. Barend Pietersz van der Elst gehuwd met Neeltgen Cornelisdr. Voochte die
weduwe was van Cornelis Reijniersz. verkoopt Jan Joostenz. van Helputten een huis en erf
gelegen in de Oost Molenstraat, belend O de gemene gang die de koper van gelijke zal gebruiken
en Z Pieter Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Arie Leendertsz.,
alles volgens de oude waarbrief van 03-05-1653, voor 600 gld te betalen uiterlijk 01-05-1657.
129v. 27-01-1657. Jacob Bollaert 1e klerk als curator over de desolate boedel van Lijsbeth
Ariensdr. dochter van Arie Ariensz. Manneken, mitsgaders Matthijs Dircksz. en Gillis Manneken
als lasthebber van en hem sterk makende voor de verdere kinderen en erfgenamen van dezelfde
Arie Manneken verkopen Cornelis Isbrandtsz. een huis en erf gelegen aan de Teerstooff, belend N
Sijmon Claesz. c.s. en Z Sebastiaen Verwel, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis
van Aelwijn Rochusz. van Berckel, voor 120 gld in gereed geld ontvangen.
130. 27-01-1657. Thonis Corsz. oud groot schipper verkoopt Arie Andriesz. Hissingh smid een
huis en erf gelegen in de Walvisstraat, belend O de koper met zeker ander huis en W de weduwe
van Stael Oole (= Hubrecht Oole Stael gehuwd met Annetgen Jansdr.), strekkende voor van de
straat tot achter aan het erf van gemelde koper, voor 120 gld, te betalen met 20 gld gereed en 100
gld op rente tegen 5% per jr.
130v. 31-01-1657. Govert Engelsz. metselaar te Delft schuldig Mr Hugo van Rijcq advocaat
wonende Schiedam twee schuldrentebrieven als de ene van 160 gld tegen 5% per jr tlv Cornelis
Michielsz. van Wijngaerden en zijn verbonden hypotheek op Maassluis en de andere van 70 gld
tlv Adolph Pietersz. Cout nachtwaker en zijn verbonden hypotheek op Maassluis, resp.
gepasseerd voor schepenen van Maassluis op 07-05-1656 zonder opgave van de koopsom.
131. 24-02-1657. Johan Leendertsz. van der Burch brouwer in de Witte Leeuw te Schiedam borg
voor het uiterlijke gewijsde van de Hoge Raad van Holland in de zaak en het proces aldaar
ongedecideerd hangende tussen Jacques te Rij koopman wonende Amsterdam en de gemene
reders van het koopvaardij fluitschip genaamd de Koe van dezer stede, voerende tbv dezelfde
reders.
131v. 03-03-1657. Frans Dircksz. van Wijck zoon van Maertgen Pietersdr. verkoopt Gillis
Pietersz. van der Heijde zijn zwager gehuwd met Hillegond Dircksdr. van Wijck dochter van de
voorsz. Maertgen Pietersdr. de helft van een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, daarvan de
koper nomine uxoris als erfgenaam de wederhelft is competerende, belend N Frans Jansz.
kaaskoper en Z de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq, hebbende het
voorsz. huis een uitgang uitkomende in de Swansteeg, alles volgens de oude waarbrief van 05-051629, belast met 30 st per jr te weten 15 st tbv de Kerk en 15 st tbv het St Jacobs Gasthuis, voor
175 gld in gereed geld ontvangen. Kanttekening 27-04-1669. Hillegond Dircksdr. gehuwd met
Gillis Pietersz. van der Heijde vertoont de volle kwitantie van de rentmeester van de Kerk als
regent van het St Jacobs Gasthuis van het kapitaal van de opstal hier nevens geroerd en alhier
geroyeerd.
132. 03-03-1657. Dezelfde verkoopt zijn voorsz. zwager de helft van zeker huis en erf gelegen
aan de Gooistraat, daarvan de koper de andere helft toekomt, belend N kapitein Johan Hodenpijl
en Z Jacob Kunst, strekkende voor van de straat tot achter aan met een vrije uitgang komende op
de Lange Achterweg, alles volgens de oude waarbrief van 14-02-1643, belast met 5 st per jr tbv
de Kerk dezer stede, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
132v. 03-03-1657. Johannes Willemsz. de Wijs raad en schepen dezer stede als ontvanger der
verponding verkoopt met toestemming van de burgemeesters Dirck Ariensz. Ouwerkerck het huis
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en erf van Willem Willemsz. oud nachtwaker gelegen aan de oostzijde van de vaart in het
Broersvelt, belend N Claes Vonck en Z de weduwe van Jan Oom Dammisz., strekkende voor van
de straat tot achter aan het huis van Claes Vonck, voor 25 gld in gereed geld ontvangen.
133. 03-03-1657. Jan Cram gewezen dienaar der justitie verkoopt Frans Wijck bierkruier een huis
en erf gelegen aan de oostzijde van het Kerkhof, belend N Heijltgen Jacobsdr. weduwe en Z de
weduwe van Cornelis Hendricksz. Blaes, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker erf
van Robbert Gordon, alles volgens de oude waarbrief van 21-06-1642, voor 327 gld in gereed
geld ontvangen.
133v. 10-03-1657. Dirck Hugensz. backer verkoopt Joannes Londerseel zilversmid een huisje en
erf met tuintje gelegen in de Crepelstraat, belend N de verkoper en Z Maerten Dircksz. Oschman,
strekkende voor van de straat tot achter aan de banen van Maertgen Stevensdr., alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 28-10-1645, belast met 10 st per jr tbv de Huisarmen
alhier, voor 265 gld in gereed geld ontvangen.
134. 31-03-1657. Dezelfde verkoopt Govert Lourisz. zeevarende man een huis en erf gelegen aan
de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend Z Pieter Jansz. en N Trijntgen Jansdr.,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van
27-11-1649, voor 200 gld, te betalen met 25 gld gereed en op Rotterdamse Kermis toekomende
25 gld en de rest op rente tegen 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
134v. 07-04-1657. Louris Danen (de Jager) schoenmaker wonende binnen dezer stede verkoopt
Dirck Pietersz. Capiteijn zijn zwager (=schoonzoon) een huis en erf met een vrije gang daar
bezijden gelegen op de Haven omtrent de Vismarkt, door welke gang de koper zal moeten
gedogen dat het water komende van het huis van Gerrit Gerritsz. Calckman en verkopers andere
huis over of door de goot van de voorsz. gang zal moeten passeren, belend N Gerrit Harmensz.
blokmaker en Z de koper met een ander huis, strekkende voor van de straat tot achter aan gemelde
verkoper, voor 600 gld, te betalen uiterlijk 01-05 a.s.
135. 19-04-1657. Leendert Pietersz. Pathijn smid wonende in de Kethel als transport hebbende
van de custingbrief hierna geroerd van Joris Ariensz. Joncxste wonende Maeslant in de parochie
van de Lier, gepasseerd voor schout en bezworenen van Bieslant op 14-03-1656 tlv Maerten
Cornelisz. wonende in de heerlijkheid van Thonderlant op de Tholwoning pro resto 2600 gld en
hij draagt over tbv Jan Biddeloo koopman wonende Rotterdam uit de voorsz. brief 1300 gld
custingpenningen hem van Maerten Cornelisz. competerende, mitsgaders de originele custingbrief
gepasseerd voor schepenen van Thonderlant voorsz. op 31-10-1653, voor 1300 gld in gereed geld
ontvangen. Kanttekening 16-12-1661 is mij ondergetekende vertoont de originele transportbrief
met kwijting luidende: Van de inhout deser ben ick ten dancke soo capitael als rente door
Leendert Pietersz. Pathijn voldaen en betaelt op 14-12-1664, get. Johan Bidlo.
137. 23-04-1657. Susannetgen Lourisdr. gehuwd met Dirck Pietersz. Capiteijn zeevarende man
wonende binnen dezer stede als lasthebber van haar man schuldig aan Mr Pieter Kievidt wonende
Rotterdam een jaarlijkse losrente van 20 gld (hoofdsom 500 gld) tegen een rente van 4% per jr te
lossen met 100 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Haven
omtrent de Vismarkt, belend N Gerrit Harmensz. Blocq en Z Louris Danen schoenmaker,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Louris Danen.Kanttekening 18-07-1664.
Susannetgen Lourisdr. gehuwd met Dirck Pietersz. Capiteijn vertoont de originele rentebrfief die
afgelost is.
137v. 28-04-1657. Geertgen Harmensdr. weduwe en erfgename van Arent Pouwelsz. Cnol die
gehuwd is geweest met de weduwe van Arie Hendricksz. Bolleman verkoopt Hendrick Bolleman
een huis en erf gelegen op de Achterweg aan de oostzijde, belend N ‘s-heren steeg en Z het huis
van Cornelis Dircksz. backer, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren sloot, alles
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volgens de oude brief van 04-01-1625, belast met 15 st per jr die ontvangen worden de ene helft
bij de Kerk en de andere helft voor deze bij het Bagijnhof en nu bij de stad zelf, voor 450 gld, te
betalen met 100 gld gereed en 350 gld in termijnen van 25 gld.
138v. 28-04-1657. Hendrick Ariensz. Bolleman schuldig Hillegond Gerritsdr. Vermeulen een
jaarlijkse losrente van 5 gld (hoofdsom 100 gld) tegen een rente van 5% per jr. Waarborg het huis
en erf hiervoor genoemd.
139. 01-05-1657. Willem Willemsz. Backer verkoopt Mr Cornelis van der Dussen secretariis van
Schiedam een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend Z de kinderen en erfgenamen van
Willem Brasser en N Aert Weijmans oud schepen, strekkende voor van de straat tot achter met
een vrije eigen uitgang op de Schie, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van
07-05-1644, voor 1700 gld in gereed geld ontvangen.
139v. 05-05-1657. Annetgen Josyas weduwe Cornelis van der Veer wonende Delft, Catalina
Michielsdr weduwe Cornelis Kievid erfgename van Josina Michielsdr. weduwe Reijnier
Crabmoes, vervangende de verdere erfgenamen van Josina Michielsdr. verkopen Pieter
Leendertsz. Wensingh cuyper een huis en erf gelegen op de Gooistraat, belend O Pieter Andriesz.
ten Eijcke gehuwd met de dochter van Ariaentgen Eeuwoutsdr. (=Engeltgen Maertens Block) en
W ‘s-heren steeg, alles volgens de oude waarbrief van 16-12-1651, belast met 600 gld tegen een
rente van 5% per jr die de erfgenamen van Dingeman van Boshuijsen daarop sprekende hebben.,
voor 100 gld. boven de belasting in gereed geld ontvangen.
140v. 05-05-1657. Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer als lasthebber van
Catharina Fabritia weduwe en boedelhoudster van Cornelius Molswijck predikant te Oudewater
gepasseerd voor notaris Eeuwout Slappecoorn te Oudewater op 01-10-1655 verkoopt Bartel
Jacobsz. Treurniet een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend N Frans Corstiaensz. en Z
Frans Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 145 gld in gereed geld
ontvangen.
141. 05-05-1657. Ariaentgen Pietersdr. wonende Cralingen weduwe en boedelhoudster van
Marhijs Michielsz. van der Stoof verkoopt Aert Govertsz. hoefsmid een huis en erf mitsgaders
een leeg erf met een dubbelde lijnbaan daar bezijden aan, alles gelegen aan de Korte Vest bij de
Ketelse poort, belend O de weduwe van Claes Reijnsz. en W ‘s-heren vest, strekkende voor van
de straat tot achter aan de sloot van de Volmolen, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 15-02-1642, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
141v. 05-05-1657. Aert Gerritsz. (mz. Govertsz.) hoefsmid wonende alhier schuldig aan Claes
Pietersz. van Rossen houtkoper wonende Rotterdam een jaarlijkse losrente van 12 gld 10 st
(hoofdsom 200 gld) te lossen de penning 16 met 50 gld per jr. Waarborg het huis en erf hem
heden opgedragen hiervoor vermeld.
142. 07-05-1657. Aechgen Cornelisdr. (Ouwater) weduwe en boedelhoudster van Arent
Woutersz. (van der Mij) verkoopt Teunis Jansz. van Wijck en vermits diens absentie als zijnde
uitlandig aan Jan Baerthoutrsz. Annocké die de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen in
de Gooistraat, belend Z Samuel Doensz. zeevarende man en N Jacob Bolleman, strekkende voor
van de straat tot achter aan de Haven, alles volgens de oude waarbrief van 12-05-1640, voor 737
gld in gereed geld ontvangen.
142v. 07-05-1657. Jacob Gerritsz. Blencq wonende Vlaadingen gehuwd met Reijntgen Gijsendr.
dochter en erfgename van Gijsbrecht Jacobsz. Verwal en Lijsbeth Willemsdr. zo voor haar zelve
als vervangende en haar sterk makende voor de verdere kinderen, kleinkinderen en mede
erfgenamen van Gijsbrecht Jacobsz. Verwal en Lijsbeth Willemsdr. verkopen Leendert Rochusz.
Backer gehuwd met Neeltgen Gijsbrechtsdr. mede dochter van gemelde Gijsbrecht Verwal 4/5e
parten van een huis en erf gelegen voor de Raem, daarvan de koper nomine uxoris competeert
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1/5e part, belend N Hilletgen niet ingevuld weduwe en Z Maerten Couwenhoven en Jacob
Bollaert, strekkende voor van de straat tot achter aan de Vuijck, voor 120 gld in gereed geld
ontvangen.
143v. 12-05-1657. Rijck Anthonisz. Belleman verkoopt Sijmon Claesz. metselaar een huis en erf
gelegen op de Haven, belend Z de weduwe van Pieter Pouwelsz. en N de gang van Cornelis
Maertensz. Blocq, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Blocq, alles
volgens de oude waarbrief van 04-05-1641, belast met een rentebrief van 300 gld tbv de
erfgenamen van Claes Jansz. van Geffen tegen 5% per jr, voor 142 gld boven de belasting in
gereed geld ontvangen.
144. 12-05-1657. Adriaen Willemsz. van Balckenende gehuwd met Teuntgen Hendricksdr., Claes
Claesz. de Swart gehuwd met Cornelia Hendricksdr. en Hendrick Gerritsz. Siddeboer gehuwd met
Trijntgen Hendricksdr., allen kinderen en erfgenamen van Hendrick Galeijnsz. Boll en Pietertgen
Claesdr. beiden zalr verkopen Gillis Jansz. de Ruijck linnewever een huis en erf gelegen aan de
Coninckstraat, belend O Arent Cornelisz. Uijttendoorn en W Baerthout Cornelisz., strekkende
voor van de straat tot achter aan de Doelsloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 28-05-1644, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
144v. 12-05-1657. Hector Stoffelsz. herbergier verkoopt Bastiaen Gerritsz. Bijlo een huis en erf
gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Jacob Cornelisz. en Z de koper,
strekkende voor van de straat tot achter aan een ander huis van de koper, alles volgens de oude
waarbrief van 08-02-1648, voor 120 gld in gereed geld ontvangen.
145. 12-05-1657. De voornoemde kinderen en erfgenamen van Hendrick Galeijnsz. Bol verkopen
Claes Gerritsz. van der Valck een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend
N Lijntgen Willemsdr. en Z Eva Aelbrechtsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het
huis van Pieter Govertsz., alles volgens de oude waarbrief van 20-04-1641, belast met 7 st 4 p per
jr tbv de regenten van het weeshuis, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
145v. 12-05-1657. Gillis Jansz. de Ruijck linnenwever schuldig aan Dirck van der Mast notaris
een jaarlijkse losrente van 10 gld (hoofdsom 200 gld) tegen een rente van 5% per jr, te lossen met
50 gld per jr. Waarborg een huis en erf op heden gekocht. Kanttekening 02-05-1661. Gillis Jansz.
de Ruijck vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
146. 12-05-1657. Cornelis Jeroensz. (Boot) gehuwd met Neeltgen Pietersdr., Jacob Pietersz.
(Slavenburgh) gehuwd met Jannetgen Pietersdr. beiden wonende binnen dezer stede, kinderen en
erfgenamen van Pieter Cornelisz. (Decker) en Dirckgen Pietersdr. beiden zalr. vervangende Jan
Gerritsz. gehuwd met Maertgen Pietersdr., Pieter Pietersz..en Teuntgen Pietersdr. mede kinderen
en erfgenamen van Pieter Cornelisz. en Dirckgen Pietersdr. verkopen Claes Cornelisz. Decker
zeevarende man een huis en erf met boomgaard gelegen in het Groeneweegje, belend O de
voorsz. Jacob Pietersz. en W Leendert Claesz., strekkende voor van het pad van het
Groeneweegje tot achter aan ‘s-heren sloot, alles volgens de oude waarbrief van 26-03-1616,
belast met 1 gld 17 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 650 gld boven de belasting in
gereed geld ontvangen.
146v. 12-05-1657. Pieter Jacobsz. van der Valck wonende Naaltwijck gehuwd met Maertgen
Gerritsdr. daar vader van is geweest Gerrit Braerts, die een halve broer was van Cornelis
Cornelisz. cuyper gehuwd met Geertgen Hendricksdr. voor ½ en Joost Pietersz. van Houten
wonende Delft, zoon van Maertgen Joostendr. die een zuster was van Geertgen Hendricksdr. zo
voor haar zelve als vervangende de kinderen van zijn za broer Bastiaen Pietersz. als Cors
Bastiaensz. en Hendrick Bastiaensz., allen erfgenamen ab intestato van de voorsz. Cornelis
Cornelisz. cuyper voor de andere helft verkopen Gillis Pietersz. van Castilië een huis en erf
gelegen op het Marcktvelt achter het stadhuis, belend Z Gooltgen Danielsdr. weduwe en N Jacob
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Bernou, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Rochus Dammasz., alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 14-04-1601, belast met 1 gld 7 st 8 p per jr tbv
onbekend, voor 151 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
147v. 14-05-1657. Gerrit Jacobsz. van Dam en Pieter Gerbrantsz. Wijckerhelt als mondelinge
lasthebbers van de gemene erfgenamen van Aeltgen Gijsbrechtsdr. weduwe Jan Jansz. Lidtse
mitsgaders als voogd over het nagelaten weeskind van Hendrick Jansz. Lidtse zoon van de
voorsz. Aeltgen Gijsbrechtsdr. verkopen Claes Hendricksz. Semelaer een huis en erf gelegen aan
de Gooistraat, belend W het pad van het huis van Frans Denick en O Ariaentgen Cornelisdr. JD,
strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, voor 170 gld in gereed geld ontvangen.
148. 19-05-1657. Johan Willemsz. de Wijs als ontvanger van de verponding verkoopt met
toestemming van de burgemeesters van Schiedam Cornelis Dircksz. zeevarende man een huis en
erf met een lijnbaan van Pieter Dircksz. gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt,
belend N Jan Pietersz. en Z Pieter Jansz. Wildeman, strekkende voor van de straat tot achter aan
‘s-heren bansloot, belast met 4 gld 12 st 8 p per jr tbv dezer stede, voor 50 gld boven de belasting
in gereed geld ontvangen.
148v. 19-05-1657. Dezelfde de Wijs handelend als gemeld verkoopt Pieter Evertsz. een huis en
erf gelegen in het Bagijnhof gekomen van niet ingevuld, belend Z de weduwe van Thomas Jansz.
en N de koper met zeker ander huis, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere sloot,
voor 52 gld in gereed geld ontvangen.
149. 19-05-1657. Adriaen Hoochmoet oud burgemeester als regent van het weeshuis en
vervangende de verdere confraters van het zelve huis als alimenterende en onderhoudende in het
zelve huis het weeskind van Huygh Thijsz. voor de ene helft en Jan Symonsz. Hoochwerff als met
niet ingevuld gestelde voogden over Machteltgen Jansdr. voor de andere helft beiden erfgenamen
van Jan Pietersz. verkopen Rochus Vriesz. zeevarende man een huis en erf gelegen in de Raem,
belend ZO Mr Willem Nieupoort jegenwoordig ambassadeur extra ordinair in Engeland en NW
Jannetgen Claesdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van gemelde
Nieupoort, alles volgens de oude waarbrief van 19-05-1625 (mz. 10-05-1625), voor 250 gld in
gereed geld ontvangen.
149v. 24-05-1657. Jan Huygensz. Oversluijsen wonende Vlaardingen verkoopt Machteltgen
Arensdr. weduwe wonende binnen dezer stede een rentebrief van 200 gld tlv Willem Jansz.
Klinckenburg en zijn verbonden hypotheek gepasseerd voor schepenen van Vlaardingen op 2607-1652, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
150. 25-05-1657. Joris Galeijnsz. Keijser wonende alhier verkoopt Jacob Jansz. van Ruijten een
rentebrief tlv Jan Harcxsz. en zijn verbonden hypotheek groot 100 gld gepasseerd voor schepenen
alhier op 03-12-1649. voor 30 gld. Kanttekening 18-05-1665. Jacob Fockendijck raad en
vroedschap alhier vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
150v. 26-05-1657. Gillis Pietersz. van der Heijde als geauthoriseerd zijnde uit de Diaconiearmen
en Gerrit Willemsz. Visch als mede hier toe gelast zijnde uit de Magistraats of huisarmen kamer
beiden dezer stede verkopen Pieter Dirckz. van Noortwijck jegenwoordig uitlandig en vermits
diens absentie aan Crijntgen Dircksdr. zijn vrouw die de gift is ontvangende van een huis en erf
met 2 dubbelde spinbanen daarachter met alle gereedschappen van Geertgen Jansdr. gelegen in de
Zijlstraat, belend N Cornelis Ariensz. en Z zekere gemene gang, strekkende voor van de straat tot
achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 03-05-1653, voor 535 gld in
gereed geld ontvangen.
151. 26-05-1657. Dezelfden handelend als gemeld verkopen Pieter Dircksz. het huis en erf van
Cornelis Fredericksz. gelegen in het Groenendal bij de Rotterdamse poort, belend O de stads
erven en W Cent Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Maria
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Boonen, alles volgens de oude waarbrief van 24-04-1655, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
151v. 26-05-1657. Baertgen Ariensdr. weduwe van Jacob Dircksz. Hensbrouck verkoopt Daem
Gijsen een huis en erf met boomgaard gelegen over de Schie, belend O Hubrecht van der Vecht
fabrieksmeester en W Isbrant Maan timmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan
zekere sloot, alles volgens de oude waarbrieven, waarvan de jongste is van 03-05-1636, voor
1000 gld, waarvan 500 gld gereed en 500 gld op rente te betalen in termijnen van 100 gld per
jr.Kanttekening 29-05-1660. Daem Gijsen vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
152v. 02-06-1657. Jan Bartelsz. Vermaes gehuwd met Eva Aelbrechtsdr. die weduwe was van
Dirck Meijndersz. wonende in het Proveniershuis alhier verkoopt Jacob Pietersz. Cuyckhoven
bakker een huis en erf gelegen op het Eijnde gelegen op de hoek van ‘s-heren straat, belend W de
voorsz. straat en O Claes Cornelisz. Valck, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis
van Maerten Dircksz., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 22-09-1635,
belast met 23 st per jr tbv de Bie te Delft, voor 550 gld boven de belasting, welke koopsom hij op
rente houdt tegen 5% per jr en te lossen de helft van het kapitaal per jr. Kanttekening 31-10-1699
Jacob Pietersz. Cuyckhoven vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
153. 02-06-1657. Dezelfde verkoopt dezelfde de helft van een huis en erf gelegen aan de
westzijde van de vaart in het Broersvelt, daarvan de wederhelft de weduwe van Hubrecht Jansz.
Deijl toekomt, belend N Dingnum Govertsdr. en Z Jacob Fockendijck regerend schepen,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren sloot, alles volgens de oude brief van 23-041644, voor 9 gld in gereed geld ontvangen.
153v. 02-06-1657. Gillis Pietersz. van der Heijde en Gerrit Willemsz. Visch als elk gecommitterd
zijnde zo uit de magistraats- als Diaconie kamer verkopen Adriaen Dircksz. Breur een huis en erf
nagelaten bij Maerten Dircksz. van der Duijff gelegen in de Raem, belend N de weduwe van
Govert Corsz. en Z Arie Maertensz. Vestenburch, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Vest, alles volgens de oude brief van 04-05-1562, belast met 18 st per jr tbv de Kerk dezer stede,
voor 175 gld in gereed geld ontvangen.
154. 04-06-1657. Sijmon Claesz. metselaar verkoopt Christoffel Jansz. van Wever een huis en erf
gelegen op de Verbrande Erven, belend N ‘s-heren steeg en Z de verkoper, strekkende voor van
de straat tot achter aan het huis van Hendrick van der Heijmen, alles volgens de oude waarbrief
van 05-02-1633, voor 130 gld, te betalen met 30 gld gereed en 100 gld op hypotheek tegen een
rente van 5% per jr, te lossen elk jaar met 25 gld.
154v. 09-06-1657. Maerten Couwenhoven als procuratie hebbende van Catharina Fabritia
weduwe en boedelhoudster van Ds Cornelius Molswijck predikant te Oudewater gepasseerd voor
nts Eeuwout Slappecoorn te Oudewater op 01-10-1655 verkoopt Aechtgen Joostendr bejaarde
dochter en vermits haar absentie wordt de gift aangenomen door Jacob Bolaert nts van een huis en
erf gelegen aan of op het Kerkhof, belend O een gemene gang en W Abraham Pietersz.
timmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan dezelfde Abraham Pietersz., voor 95 gld
in gereed geld ontvangen.
155. 09-06-1657. Johan Willemsz. de Wijs raad en vroedschap dezer stede als ontvanger de
verponding verkoopt met advies van de burgemeesters dezer stede aan Jan Jansz. de Couter c.s.
het huis en erf van de erfgenamen van Dirck Hugensz. gelegen aan de Gooistraat, belend Z
Dominicus Jansz. en N Bartel Jacobsz. Treurniet, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren straat, voor 44 gld in gereed geld ontvangen.
155v. 11-06-1657. Aechgen Sierendr. (=Aechgen Cornelis Penning) weduwe Sier Cornelisz.
verkoopt Pieter Hendricksz. van der Wael een huis en erf met dubbelde spinbaan gelegen in de
Zijlstraat, belend O Cornelis Jorisz. Bloem en W Lijsbeth Gijsbrechtsdr., strekkende voor van de
straat tot achter aan de Veste, voor 325 gld, waarvan 175 gld gereed en 150 gld af te lossen met
33

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

20 gld per jr.
20-06-1657. Maertgen Hubrechtsdr. Borsselaer JD 22 jr en overzulks geëmancipeerd, geassisteerd
met Claes Cornelisz. Ramp haar zwager, als bij casveling te beurt gevallen zijnde de navolgende
rentebrief jegens de verdere erfgenamen van Neeltgen Willemsdr. weduwe Hubrecht Leendertsz.
verkoopt Lijsbeth Jacobsdr. weduwe van Aert Stevensz. Berchoen een rentebrief pro resto 400 gld
tegen 5% per jr tlv Job Jacobsz. Soeteman wonende alhier en zijjn verbonden hypotheek
gepasseerd voor schepenen dezer stede van 16-05-1648, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
157. 22-06-1657. Claes Hendricksz. Semelaer scheepmaker wonende binnen dezer stede schuldig
aan Dirck Hugensz. een jaarlijkse losrente van 5 gld (hoofdsom 100 gld) tegen een rente van 5%
per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend W het pad van het huis van
Frans Denick en O Ariaentgen Cornelisdr. JD, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren bansloot.
157v. 25-06-1657. Jan Hugensz. van der Linde verkoopt Aert Pietersz. Mol een tuintje gelegen in
de West Molenstraat achter zeker huis van de erfgenamen van juffr. Purtricx uitkomende met een
gang in de voorsz. Molenstraat, belend O en Z ‘s-heren bansloot, W kapitein Robbert Herberson
en N de erfgenamen van juffr. Purtricx, alles volgens de oude waarbrief van 27-06-1654, voor 138
gld in gereed geld ontvangen.
158. 30-06-1657. Dirck Hugensz. verkoopt Crijn Jacobsz. (Verhouck) zijn zwager 2 huizen en
erven annex de andere gelegen in de Korte Kerkstraat, belend O Willem Jansz. Aldernacht
zeevarende man en W Aeltgen en Jannetgen Lourisdr. gezusters, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van Adriaen Jacobsz. van Bruell, voor 1200 gld in mindering waarvan de
koper zal strekken 400 gld over het huwelijksgoed van de kopers huisvrouw en 800 gld te betalen
200 gld gereed en 600 gld op hypotheek tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 100 gld per
jr.
159. 03-07-1657. Frans Dircksz. van Wijck bierkruier schuldig aan Dirck Ouwerkerck een
jaarlijkse losrente van 5 gld (hoofdsom 100 gld) tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis
en erf gelegen aan de oostzijde van het Kerkhof, belend N Heijltgen Jacobsdr. weduwe en Z de
weduwe van Cornelis Hendricksz. Blaes, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker erf
van Robbert Gordon. Kanttekening 17-07-1675 het hypotheek in deze vermeld zijnde verkocht, is
bij de koper van dit huis tot zijn last genomen voor 50 gld.
159v. 07-07-1657. Leendert Jacobsz. van der Veech metselaar wonende binnen dezer stede
verkoopt Job Willemsz. Borsselaer een huis en erf gelegen over de Raem, belend O Maria van der
Pol en Z de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter aan het kuiphuis van de koper, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 01-06-1647, voor 150 gld in gereed geld
ontvangen.
160. 30-07-1657. Johan Willemsz. de Wijs raad als ontvanger der verponding verkoopt met
toestemming van de burgemeesters Aaron Dircksz. en vermits diens absentie aan Maertgen
Gorisdr. zijn huisvrouw die de gift is ontvangende van een huis en erf van de weduwe van Dirck
Michielsz. gelegen achter de Molenstraat. belend O de weduwe van Leendert Jansz. en W Arie
Leendertsz., strekkende voorn van de straat tot achter aan het huis van Arie Lourisz. schipper,
voor 125 gld in gereed geld ontvangen.
161. 30-07-1657. Jan Hugensz. van der Linde gehuwd met Maertgen Cornelisdr. en Joost
Barentsz. Stol gehuwd met Ariaentgen Cornelisdr., beiden kinderen en erfgenamen van Cornelis
Cornelisz. Bom voor hun zelve en vervangende de verdere kinderen en erfgenamen van Cornelis
Bom verkopen Dirck Jansz. gietermaker een huis en erf gelegen in de Vlaerdingsestraat, belegen
hebbende daar bezijden een vrije uitgang tot achter op de Haven, belend O Joris Galeijnsz.
Keijser en W Balten Joppensz. stierman, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van
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de voorsz. stierman, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 08-05-1649,
belast met 1 ½ st per jr tbv St Jacobs Gasthuis, voor 450 gld waarvan 200 gld gereed en 250 gld
op hypotheek tegen een rente van 4 ½% per jr, te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening 15-051731. Aan de secretaris Jan Gordon is getoond zeker request door de nagelaten kinderen en
kindskinderen of dezelve representerende van wijlen Jannetgen Ariensdr. Burgerhout in haar
leven lest weduwe van Jan Prins aan de heren schepenen van Schiedam gepresenteerd hebbende
in margine het navolgende appointement De heren schepenen hebben de nevenstaande request
alsmede de geannexeerde transportbrief en acte van borgtocht wijders gehoord de procureur Jan
van Lijcken welke affirmeerde dat Joost Lourisz. als possesseur van het huis in de requeste
vermeld met de voorn. borgtocht genoegen te nemen en ordonneren de secretaris van Schiedam
om de schuldrentebrief waarmede het huis en erf nog staat belast, ten prorocolle te royeren.
161v. 07-08-1657. De schepenen van Schiedam zijn gecompareerd ten huize van Dr Petrus
Angillius med. dr binnen dezer stede weduwnaar van Aechgen Gerritsdr. Boudesteijn alhier
overleden en hebben op zijn verzoek geopend het testament van hem met zijn overleden vrouw
onder de hand gemaakt en bevonden het testament ongecanseleerd en zeer voorzichtig op
verscheidene plaatsen met lak toegezegd. gans gaaf en ongecasseerd. Zij hebben het testament
geopend luidende Op heden 06-06-1657 compareerden voor mij Hendrick de Man notaris te
Schiedam het voormelde echtpaar Petrus Angillius en Aechgen Gerritsdr. Boudesteijn echtelieden
wonende binnen dezer stede. Zij vernietigen de ongedateerde huwelijksvoorwaarden.
Langstlevende erft alles, doch moet de eventuele kinderen opvoeden tot mondigen dage en hen
dan tezamen uitkeren 4000 gld en bij kinderloos overlijden benoemt hij zijn vrouw tot enig
erfgename en als zij eerst kinderloos sterft benoemt zij haar zusters Sijtgen en Neeltgen Gerritsdr.
Boutesteijn tot enige erfgenamen met plaatsvervulling en als haar zusters of haar kinderen
vooroverleden zijn, dan bespreekt zij haar man het vruchtgebruik van haar nalatenschap, met
benoeming van haar tot voogd en seclusie van de weeskamer.
164. 11-08-1657. Jacob Bernou gerechtsbode alhier verkoopt Annetgen Ariensdr. de huisvrouw
van Maerten Claesz. zeevarende man als last hebbende van haar man een huis en erf gelegen
achter het stadshuis aan de Beestenmarkt, belend N ‘s-heren straat en Z Gillis van Castilië
vleeshouwer, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Rochus Dammasz., alles
volgens de oude waarbrief van 08-02-1655, belast met een rentebrief van 600 gld tbv Gillis van
der Eijck regerend burgemeester. Voldaan door overname van de schuld.
164v. 13-08-1657. Annetgen Ariensdr. gehuwd met Maerten Claesz. als mondeling lasthebber
van haar man die uitlandig is waarvoor Gillis van der Eijck regerend burgemeester zich sterk
maakt om so haest als haar man wederom van de reis zou zijn gekomen te vertonen procuratie
daarbij haar man de gift in deze is accepterende verkoopt Hendrick Leendertsz. de...nijes
wonende Rhoon een huis en erf gelegen in de Coninxstraat omtrent de Doelen, belend O
Teuntgen Cuypers en W Michiel Slobbe, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 14-05-1639, belast met een custingbrief van 100
gld te lossen met 30 gld per jr, die schipper Arie Luijtenz. daarop sprekende heeft, voor 300 gld
boven de belasting in gereed geld ontvangen.
165. 18-08-1657. Adriaen Adriaensz. (=Andriesz) Hissingh smid wonende binnen dezer stede
verkoopt Mr Adriaen Hofflandt advocaat zeker huis met coolhock, erf en tuin daarachter gelegen
aan de Vismarkt op de hoek van de Walvisstraat, belend N de voorsz. straat en Z Adriaen
Danenz. de Jager oud kapitein der schutterij, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
sloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 22-06-1641, voor 2000 gld in
gereed geld ontvangen.
165. 13-09-1657. Neeltgen Cornelisdr. (Blanckert) gehuwd met Dirck Maximilaensz. (van Waert)
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als schrifetlijke last hebbende van haar man schuldig aan Robbrecht Gordon francinmaker een
jaarlijkse losrente van 8 gld (hoofdsom 200 gld). Waarborg een huis en erf gelegen in de Lange
Kerkstraat, belend O Helena Clapham weduwe Gabriel Ruthsz. en W het oude Manhuis,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekemning 17-10-1699
Jacobus van der Poth en Teunis van Schie rentmeester en beurshouder van de Magistraats en
Diaconie armen kamer aan welke de schepenschuldbrief bij testament van Robbert Gordon was
vermaakt en vermits deze rentebrief was vermist, van de regenten van het St Jacobs Gasthuis als
daar alimenterende Neeltgen Cornelisdr. weduwe Dirck Maximiliaensz. waren voldaan en
overzulks geroyeerd.
165v. 22-09-1657. Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer verkoopt Joris Jansz.
Brouck een huis en erf gelegen in het Groeneweegje, belend W Claes Gijsbrechtsz. c.s. en O
hetzelve Groeneweegje, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Hendrick van
der Heijme, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 08-03-1653, voor 1050
gld in gereed geld ontvangen.
166. 22-09-1657. Jacob Bollaert notaris alhier als curator over de boedel en goederen van
Annetgen Sijmonsdr. laatst weduwe van Robbert Leij verkoopt Aeltgen Hendricksdr. weduwe
Adriaen Jansz. van Teijlingen een huis en erf gelegen in de Nieuwestraat, belend N het huis van
za. Maerten Coij en Z ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de
coopster, voor 400 gld, waarvan 300 gld beschouwd worden als betaald door haar onderhoud en
alimentatie en 100 gld in gereed geld ontvangen.
166v. 22-09-1657. Aeltgen Hendricksdr. weduwe en boedelhoudster van Arie Jansz. van
Teijlingen schuldig Adriaen Hodenpijl wonende Amsterdam een jaarlijkse losrente van 28 gld. Zij
verbindt voor de rente en hoofdsom volgens een sententie van schepenen van Schiedam een huis
en erf gelegen op de Nieuwe straat als hiervoor aangekocht.
167. 25-09-1657. Rochus Dammasz. raad en vroedschap dezer stede en Adriaen Maen mede
wonende alhier borg voor Alewijn Rochusz. van Berckel pachter van de stads accijnzen.
167v. 29-09-1657. Cornelis Besemer raad en regerend schepen dezer stede verkoopt Johan van
Segveldt, Dirck Loockmans en Barnaerdt Snoeck gezamenlijk 6 netten scheeps in de haringboot
de Jonas, voor 254 gld, waarvoor hem winkelwaren zijn geleverd.
168v. 10-09-1657. Frans Denick jegenwoordig setter op Maeslandsluis verkoopt Jan en Cornelis
Leendertsz. tezamen voor 1/4e mitsgaders Alewijn Jacobsz. Gijse, Gerbrandt Wijckerhelt en
Alewijn Jacobsz. Coninck elk mede voor 1/4e van een huis en erf met tuin daarachter alsmede
een grove lijnbaan daarop staande en nog een teerstoof achter het voorsz. huis met alle
gereedschappen daarbij horende, alles gelegen op het Eijnde bij de Rotterdamse poort beneden de
Gooistraat, belend het huis O voor aan de Gooistraat Claes Semelaer en de tuin van de
erfgenamen van Gerrit Jansz. Pathijn, strekkende dezelfde tuiin voor van de bansloot tot achter
aan een vrije uitgang van dit huis toe en voorts de teerstooff en baan belend O Anthonie
Lubbertsz. van Vollenhoven c.s. als de baan van Jacob Jansz. Fockendijck raad en schepen dezer
stede en W voor Arie Ariensz. kleermaker en voorts de bansloot, strekkende voor van de gemelde
Gooistraat tot achter aan het erf van de voorsz. van Vollenhoven, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 19-12-1648, voor 2350 gld in gereed geld ontvangen.
168v. 15-10-1657. Andries Ramp nomine uxoris erfgenaam van Maria van der Burch verkoopt
Sijmon Claesz. metselaar een huis en erf gelegen in de St Pieters steeg, belend Z de verkoper en N
Lijsbeth Florendr., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren straat, alles volgens de
oude waarbrief van 20-03-1632, voor 140 ponden van 40 groten in gereed geld ontvangen.
169. 18-10-1657. Adriaen Maen koopman wonende binnen dezer stede verkoopt Jonas Terlon
koopman wonende Amsterdam een haringboot genaamd de Vergulde Banck, voor 2380 gld in
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gereed geld ontvangen.
170. 27-10-1657. Annetgen Jacobsdr. weduwe Hubrecht Oole wonende Delfshaven verkoopt
Adriaen Andriesz. Hissingh smid een huis en erf gelegen in de Walvisstraat, belend O Mr Adriaen
Hofflandt advocaat en W Sebastiaen Verwel, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere
gemene muur van het huis van de voorsz. Hofflandt, voor 200 gld te houden op rente tegen 5%
per jr met aflossingen van 50 gld per jr.
170. 03-11-1657. Teunis Pietersz. Glebeeck als procuratie hebbende van Theunis Jansz. Ruijter
jegenwoordig uitlandig zijnde de procuratie gedaan ter raadkamer van de burgemeester alhier
verkoopt Gijsbrecht Aertsz. van Toorn bakker een huis en erf gelegen voor de Raem op de hoek,
belend O Cornelis Bastiaensz. de Graeff en N het huis en erf van Jacob Gerritsz. Vincq, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 06-05-1646 (=05-05), belast met 400 gld
tbv de kinderen van Harmen Willemsz. zalr., en 300 gld tbv de erfgenamen van Aeltgen
Isbrantsdr. tezamen 700 gld. Voldaan door overname van de belasting.
170v. 10-11-1657. Jan Kinningh schotsman wonende binnen dezer stede verkoopt Maertgen
Leendertsdr. een huis en erf gelegen in de Crepelstraat met een dubbele spinbaan in de St
Senastiaens Doelen, belend het huis N Tobias Cornelisz. en Z Jacob Abrahamsz.., strekkende
voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 25-071654, belast met een rentebrief pro resto 200 gld tbv de weduwe van Maerten van Bommel en 5 st
per jr tbv het weeshuis alhier, voor 375 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
171. 10-11-1657. De oud burgemeester Hugo van Bleijswijck als benevens Jan Kinningh beiden
wonende alhier gestelde voogden over de nagelaten weeskinderen van Jan Walles en Maria
Sandersdr. beiden za verkoopt de voornoemde Jan Kinningh een huis en erf gelegen in de
Boterstraat, belend O de weduwe van Arent Bont en W Teunis Jacobsz. Maen, strekkende voor
van de straat tot achter aan de ververij van Aert Weijmans, alles volgens de oude waarbrief van
09-05-1650, belast met 10 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 260 gld in gereed geld
ontvangen.
171v. 10-11-1657. Hugo van Bleijswijck oud burgemeester volgens overgifte op heden in Inditio
gedaan en Jacob van der Dussen oud kapitein van de schutterij als gemachtigde van zijn moeder
Margrieta Jacobsdr. Brassers weduwe Cornelis van der Dussen president van de weeskamer
verkopen Pieter Beijs raad en vroedschap dezer stede 1/3e in een mouterij met de grond over de
Haven gelegen in de Varkenssteeg, daarvan 2/3e de voorsz. Bleijswijck en Margarieta Brassers
zelf toekomen, belend in zijn geheel O de voorsz. steeg, Z en W dezer stede veste en N het huis
van Joris Lubbers, alles volgens de oude waarbrief van 22-06-1641, met al het gereedschap tot de
mouterij behorende, voor 1530 gld in gereed geld ontvangen.
172. 16-11-1657. Mr Hugo van Rijck advocaat wonende alhier als lasthebbende van Margrieta
Coij weduwe van Cornelis Claesz. Derckel verkopen de kinderen en erfgenamen van Maertgen
Maertensdr. Coij waarvan de gift wordt ontvangen door de oud schepen Joris Coij als oom en
voogd over de onmondige kinderen van Maertgen Coij van een huis en erf gelegen in de
Gooistraat, belend N de oud burgemeester Hugo van Bleijswijck en Z de voorn. van Rijck,
strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, alles volgens de oude waarbrief van niet
ingevuld 1575, voor 2200 ponden in gereed geld ontvangen.
173. 17-11-1657. Aernoudt Hofflandt 1e klerk ter secretarie van Rotterdam als met Pieter
Hofflandt gestelde voogden over de nagelaten weeskinderen van Dirck Dircksz. van der Snel voor
de ene helft mitsgaders Neeltgen Pleunendr. weduwe Jacob Ariensz. Visser voor de andere helft
verkoopt Mattheus Ariensz. Clant wonende op het Hooft een boomgaard en tuin gelegen op het
Hooft voorsz. achter het huis van de koper, belend N de tuin of boomgaard van Theunis Ariensz.
Visser en Z de koper zelf, strekkende van achter het huis van de koper tot aan de watering of sloot
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van het Vranckenland, alles volgens de oude waarbrief van 06-08-1644, belast met 200 gld die
MrCornelis Nieupoort rentmeester van Schieland daarop sprekende heeft en 300 ponden pro resto
toekomende de koper. Voldaan door overname van de belasting.
173v. 01-12-1657. Jan Hendricksz. de Wijs regerend schepen en Sebastiaen Pesser oud schepen
beiden als voogden over Catharina Quast, nagelaten weeskind van commandeur Mathijs
Hendricksz. Quast en nog de Wijs voorsz. als speciale procuratie hebbende van Johannes la
Motius zo voor hem zelve Catharina Quast, gepasseerd voor Jan Cornelisz. van Velsen notaris te
Beverwijck op 21-06-1657 verkopen Arie Leendertsz. clercq een huis en erf nagelaten door
Trijntgen Hendricksz. Quast gelegen aan de Gooistraat, hebbende een vrije doorgang tot achter op
de Haven, belend N Pieter Jansz. Copier en Z Capitein Cornelis Ariensz. Cruijck, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Leendert Maertensz. zalr, met een
regeling over het riool, belast met 5 st per jr tbv de stad, voor 450 gld, waarvan 225 gld gereed en
de rest op rente tegen 5% per jr. Kanttekening 14-06-1668 is vertoond aan de clerck de originele
rentebrief daarop staat vermeld door de dochter van Trijntgen Centen dat haar moeder was
voldaan en betaald met 150 gld. Kanttekening 05-08-1676? De huisvrouw van Arie Leendertsz.
klerk ter secretarie vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
174v. 01-12-1657. Sijtge Bastiaensdr. weduwe Cornelis ‘t Roodtje verkoopt Jacob Andriesz.
Macq een huis en erf gelegen achter op de Haven, belend O Hubrecht Cornelisz. stierman en W
Cornelis Maertensz. Switser marktschipper op Brielle, alles volgens de oude waarbrief van 24-021652, voor 400 gld die de koper onder zich houdt tegen 4% te lossen met 50 gld per jr.
175. 04-12-1657. Arie Leendertsz. Clercq wonende binnen dezer stede schuldig aan Trijntgen
Centendr. weduwe Leendert Maertensz. 150 gld en tbv Maertgen Sandersz. 100 gld wegens
geleend geld tegen 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Pieter
Jansz. Copier en Z capitein Cornelis Ariensz. Cruijck, strekkende voor van de straat tot achter aan
het huis van Trijntgen Centendr.
175v. 08-12-1657. Pieter Dominicusz. zeevarende man schuldig aan Engeltgen Lambrechtsz.
(Borsselaer) weduwe een jaarlijkse losrente van 7 gld 10 st. Waarborg een huis en erf gerlegen op
de hoek van de Crepelstraat, belend O de kinderen en erfgenamen van Jan Broeren en W de
voorsz. Crepelstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis gekomen van de
weduwe van Cornelis Deuijt.
176. 20-12-1657. Coenraedt Jansz. Coch wonende Rotterdam borg voor Sebastiaen Verwel
ordinaris pachter wonende binnen dezer stede voor alle stedelijke accijnsen als in 1658 in
verpachting komen.
176. 31-12-1657. Anthoni Pesser raad en oud schepen borg voor Bastiaen Pesser van Velsen en
Jan Jacobsz. van Ruijten voor de verpachting die deze zullen aangaan op 01-01-1658.
176v. 05-01-1658. Crijn Jacobsz. Verhoucx als mede-erfgenaam van de weduwe van Hendrick
Matthijsz. van Donck zijn grootmoeder verkoopt Hendrick van der Heijme capitein der burgerij
een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Dirck
Eeuwoutsz. en Z Jan Harcx, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot lopende langs de
Broersvest, alles volgens de oude waarbrief van 28-03-1643, voor 45 gld in gereed geld
ontvangen.
177. 19-01-1658. Neeltgen Jorisdr. weduwe Louris Govertsz. die een dochter is geweest van Joris
Dircksz. en Maertgen Augustijnsdr. en zulks het navolgende huis en erf jegens haar broers te
beurt gevallen verkoopt Johannes Gillisz. Vervliedt bakker een huis met een achter huisje en erf
met lijnbaan aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Maerten Jansz. de Cloet en
Z (niet ingevuld), strekkende van de straat tot achter aan de Bansloot lopende langs de Broersvest.
Verkoopster mag het achterhuis en baan gedurende 3 jr gebruiken om niet en daarna om 8 gld per
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jr, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
177v. 16-02-1658. Rochus Dammasz. raad en vroedschap dezer stede belooft Pieter Niesen
makelaar te Amsterdam te betalen 500 gld zo haast Wijbrant Bijlo in Christenlandt zal zijn
aangekomen.
178. 19-02-1658. Jan Jacobsz. Schaeff wonende binnen dezer stede schuldig aan Jan Jacobsz. van
der Poel wonende Rotterdam 800 gld met rente sedert 10-03-1655 tegen 5% per jr volgens
onderhandse obligatie van 10-03-1650 in mindering van welke hoofdsom en rente en hij over
draagt zodanige erfenis als hem aanbestorven is van zijn schoonmoeder Maycken Jansdr. weduwe
Lucas Jansz. Spaans stoelmaker tot Amsterdam.
178v. 26-02-1658. Grietgen Brouwers gehuwd met Wybrant Bijlo “sittende gevanckelijck in de
turcxse slavernije” verklaarde te indemneren en bevrijden, costeloos en schadeloos te houden
Rochus Dammasz. van zodanige beloften van 500 gld gedaan op 16-02-1658.
178v. 02-03-1658. Francois Lavia tafelhouder in de bank van lening alhier verkoopt Jan Jacobsz.
van Hoorn een huis en erf gelegen op de Haven op de hoek van de oude Vismarkt, belend O
Pieter Fransz. gehuwd met de weduwe van Gerrit Barentsz. kleermaker en W ‘s-heren straat,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Claes Jacobsz. Cool,
alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 12-06-1655, belast met 30 st per jr
tbv het weeshuis en 5 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
179. 05-03-1658. Annetgen Cornelisdr. laatst weduwe van David Dircksz. wonende binnen dezer
stede schuldig aan Hugo van Bleijswijck oud burgemeester 400 gld. Waarborg een huis en erf
gelegen op de Haven, belend N Dominicus Aelbersz. en Z Joris Lubbertsz. van Vollenhoven,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Veste.
179v. 16-03-1658. Claes Rijckensz. Struijck wonende binnen dezer stede verkoopt Vries
Cornelisz. een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O Willem Jansz. Back en W Claesgen
Jansdr. weduwe Gerrit Janszn. Pathijn, strekkende voor van de straat tot achter aan met een vrije
uit- en ingang tot aan de Blaauwe poort, belast met 7 st 8 p per jr tbv het huis Keenenburch, voor
775 gld te betalen met 400 gld gereed en 375 gld op rente tegen 4,75% per jr, te lossen met 50 gld
per jr. Compareerde mede Cathalijna Willemsdr. weduwe Cornelis Vriesz. moeder van Vries
Cornelisz. wonende alhier verklaart alhetgeen achter in tijd en wijle aan het voorsz. huis en erf te
kort komt zoude mogen komen als eigen schuld te voldoen. Kanttekening 01-05-1660. Willem
Leendertsz. Bisschop vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
180v. 22-03-1658. Joost Barentsz. Stol kleermaker wonende alhier schuldig aan Dirck van der
Mast een jaarlijkse losrente van 5 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Gooistraat,
belend Z Anthonie van der Brugge oud burgemeester en N Casparus Raenoff bontwerker alhier,
strekkende voor van de straat tot achter aan de middelmuur van het huis van de weduwe van
Cornelis Brouwer. Kanttekening 16-05-1662. Joost Barentsz. Stol kleermaker vertoont de
originele rentebrief die afgelost is.
181. 23-03-1658. Jan Jansz. de Hoij kleermaker zoon van Jan Lucasz. de Hoij en Lijsbeth Jansdr.
beiden zalr. en vervangende de verdere kinderen en erfgenamen van Jan Lucasz. de Hoij en
Lijsbeth Jansdr. verkoopt Pieternella Gillisdr. weduwe wonende binnen dezer stede een huis en
erf gelegen in de Gooistraat, belend Z de weduwe van Claes Rademaker en N Mr Samuel van
Boshuijsen chirurgijn, strekkende voor van de straat tot achter aan de scheidmuur toekomende
Hubrecht van Reeh, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 10-10-1650,
voor 475 gld in gereed geld ontvangen.
181v. 23-03-1658. Pieternella Gillisdr. verkoopt Hubrecht van Reeh waarvoor Mr Cornelis van
der Dussen secretaris van Schiedam de gift is ontvangende van een gedeelte van het hierboven
vermelde huis en erf gelegen in de Gooistraat, strekkende achter van het huis en erf van de koper
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tot aan de andere gevel van het voormelde huis tussen de keuken en het voorhuis van dien
opgaande, met conditie dat de koper zal moeten uitbreken en aan hem blijven behouden de
kozijnen zo beneden als boven in de voorsz. middelgevel, staande met de deuren daartoe
behorende, des zo zal de koper de gaten daar de kozijnen uitgenomen zullen worden behoorlijk op
zijn kosten moeten doen toemetselen en zal de middelgevel voorts zijn en blijven een gemene
scheidmuur die door koper en verkoopster elk voor de helft moeten worden onderhouden, voor
250 pond in gereed geld ontvangen.
182v. 28-03-1658. Sebastiaen Pesser kapitein van de schutterij als borg voor Jan Jacobsz. van
Ruijten van al zodanige pachten als deze van Ruijten op heden van state wegen zal komen te
pachten.
182v. 28-03-1658. Hubrecht van der Vecht raad en vroedschap dezer stede borg voor Thomas
Poeselwith als voren.
183. 30-03-1658. Jannetgen Hendricksdr. gehuwd met Cornelis Poth jegenwoordig in zee als
lasthebbende van haar man en vervangende Aeltgen en Commertgen Hendricksdr. tezamen
kinderen en erfgenamen van Gerritgen Lambrechtsdr. weduwe van Hendrick Claesz. verkopen
Thomas Gunwel schilder een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Nelletgen
Pietersdr. weduwe en W Lijsbeth Florendr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan
het erf van de voorsz. Lijsbeth Florendr., voor 500 gld in gereed geld ontvangen.
183v. 06-04-1658. Claes Rijckenz. Struijck wonende binnen dezer stede verkoopt Johan
Willemsz. de Wijs raad en vroedschap dezer stede een rentebrief tlv Vries Cornelisz. als
principaal en Cathalina Willemsdr. zijn moeder als borg. voor 375 ponden tegen 4 3/4% per jr
gepasseerd voor schepenen alhier, voor 375 ponden in gereed geld ontvangen.
184. 11-04-1658. Willem Cornelisz. Boon wonende alhier schuldig Joris Galeijnsz. Keijser een
jaarlijkse losrente van 7 gld 10 st (hoofdsom 150 gld) tegen 5% per jr.Waarborg een huis en erf
gelegen in de Coninckstraat, belend O Jan Corsz. Post en W Jan Dominicusz. Westerdoel,
strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot lopende langs de Doelen.
184v. 20-04-1658. Joris Galeijnsz. Keijser verkoopt Cornelis Thonisz. Spoor JM wonende alhier
een huis en erf gelegen aan de Schie met tuin in het geheel daar achter gelegen met een vrije
uitgang terzijde uitkomende tot op de Schie, belend O de weduwe van Arie Ariensz. Banck en W
Pietertgen Ariensdr. weduwe en zekere bansloot, strekkende voor van de straat tot achter aan het
Groene weegje, onder verwijzing naar een accoord en contract van scheiding tussen Geertgen
Ariensdr. Boogaerds possestrice van het huis en erf en 2 lijnbanen van de voorsz. weduwe van
Arie Banck en Pieter Pietersz. voorgaande possesseurs van het verkochte huis en erf, gepasseerd
voor Willem Nieupoort nts alhier van 26-02-1603, alles volgens de oude waarbrief van 18-061622 (koop door Pancras Arijensz), voor 950 gld te betalen met 350 gld gereed en het restant op
hypotheek tegen 4% per jr, te lossen met 50 gld per jr.
185v. 20-04-1658. Barent van der Elst oud luitenant van de schutterij wonende in het
Proveniershuis verkoopt Caspar Ranneff bontwerker een huis en erf gelegen in de Gooistraat,
belend N Cornelis Bemeser raad en schepen alhier en Z Joost Barentsz. Stoll, strekkende voor van
de straat tot achter aan het huis van Lijsbeth Poth’s weduwe en Pieter Jansz. Coeckeeter, alles
volgens de oude decreetbrief van 22-04-1628, voor 600 gld in gereed geld ontvangen.
186. 25-04-1658. Jan Andriesz. Macq zeevarende man wonende alhier schuldig aan Dirck van der
Mast notaris alhier een jaarlijkse losrente van 18 gld (hoofdsom 400 pond), te lossen met 25 gld
per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend Z Hubrecht van der Vecht
fabriekmeester en N Pieter Ariensz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter in de
Roosbeecq.
187. 27-04-1658. Lambrecht Bont gehuwd met Maertgen Ariensz. Droogh en Arie Louwerisz.
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Poordt gehuwd met Jannetgen Ariensdr. Droogh, beiden zeevarende lieden wonende binnen dezer
stede, zo voor hen zelve en vervangende de verdere kinderen en erfgenamen van Arie Ariensz.
Droogh en Neeltgen Reijnendr. beiden zalr. verkopen Maertgen Cornelisdr. gehuwd met Frans
Jacobsz. geassisteerd met Claes Ariensz. van Noort zijn zwager. vermits haar man uitlandig is van
een huis en erf gelegen over de Haven, belend W Cornelis Hendricksz. Kesa en O de weduwe van
Crijn Cornelisz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Pieter Gijsen,
alles volgens de oude waarbrief van 11-04-1637, voor 440 gld, te betalen met 240 gld gereed en
de rest op hypotheek tegen een rente van 5% per jr. Kanttekening 30-04-1659. Claes Ariensz. van
Noort vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
188. 27-04-1658. Poulus Moens wonende Vlaardingen verkoopt Commertgen Pietersdr. weduwe
een huis en erf gelegen in de Boterstraat omtrent de Overschiese poort, belend O Frans van Leen
en W Isaack Janszn., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. van
Leen, voor 150 gld, te betalen met 50 gld gereed en 100 gld te betalen in termijnen van 26 gld per
jr. Kanttekening 01-09-1681. Claes Janszn. vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
188v. 27-04-1658. Joost Gabrielsz. Thuijn wonende alhier verkoopt Aert Pietersz. Mol een huis
en erf gelegen aan de afrol omtrent de Ketelsepoort, belend O de koper met zeker ander huis en W
Volckgen Jacobsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de koper, springende
tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 18-05-1647, belast met 7 st
per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 250 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
189v. 27-04-1658. Commertgen Pietersdr. weduwe wonende binnen dezer stede schuldig aan
Ingetgen Lambrechtsdr. weduwe een jaarlijkse losrente van 5 gld (hoofdsom 100 gld). Waarborg
een huis en erf gelegen in de Boterstraat omtrent de Overschiese poort, belend O Frans van Leen
en W Isaacq Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. van Leen.
190a. 04-05-1658. Hendrick Dircksz. zeevarende man verkoopt Aeriaentgen Thielen weduwe
geassisteerd met Jan Jacobsz. van Ruijten een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Jan
Ariensz. en Z de koopster, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot gelegen
in St Sebastiaens Doelen, alles volgens de oude waarbrtief van 21-08-1632, belast met 2 st 8 p per
jr tbv de Kerk dezer stede, voor 250 gld in gereed geld ontvangen.
190av. 11-05-1658. De regenten van het weeshuis alhier als alimenterende de kinderen van
Soetgen Hendricksdr. verkopen Harmen Jansz. van Diemen een huis en erf gelegen in de
Boterstraat, belend O Willem Hessingh en W Jacob Giddens, strekkende voor van de straat tot
achter aan het erf of huis van Jan Sijmonsz., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 15-05-1638, voor 206 gld in gereed geld ontvangen.
190b. 11-05-1658. Cornelis Gillisz. van Sittert gehuwd met Volckgen Jacobsdr. van Sittert die
gehuwd is geweest met Willem Willemsz. Penning verkoopt Pieter Cornelisz. van der Burgh een
huis en erf gelegen aan de afrol omtrent de Ketelsepoort, belend O Aert Pietersz. Mol en W dezer
stede bansloot, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Aert Pietersz.
Mol, alles volgens de oude waarbrief van 28-01-1651, voor 175 gld in gereed geld ontvangen.
190bv. 11-05-1658. Joris Coij oud schepen en Johan Hodenpijl raad en schepen dezer stede en
vervangende Adriaen Hodenpijl verkopen Cornelis Vager een huis en erf met boomgard en
plantage gelegen op de Nieuwe Erven in de Vergrotinge, belend N Jan Thonisz. scheepmaker en
Z voor de verkopers met zekere 2 andere huizen en achter de tuin of boomgaard van Claes
Rijcken Struijck, strekkende voor van de straat tot achter aan de Nieuwe Haven, voor 3610 gld in
gereed geld ontvangen.
191v. 11-05-1658. Casper Govertsz. van der Eijck wonende Overschie gehuwd met Emmetgen
Gielendr. en Huijg Dircksz. wonende Rotterdam gehuwd met Maertgen Gielendr., kinderen en
enige erfgenamen van Giel Pietersz. Slobbe en Lijsbeth Willemsdr. beiden zalr. verkopen
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Cornelis Willemsz. stierman een huis en erf gelegen in de Boterstraat omtrent de Overschiese
poort, belend O Banckeris Ariensz. en W Cornelis Claesz. Decker, strekkende voor van de straat
tot achter op de Schie, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 15-09-1640,
voor 625 gld in gereed geld ontvangen.
192. 11-05-1658. Cornelis Maertensz. Blocq sergeant der schutterij alhier als lasthebber van
Neeltgen Cornelisdr. zijn nicht verkoopt Claes Meesz. van der Raedt zeevarende man een huis en
erf gelegen op de Haven, belend O Coen Amen en W Rochus Dammasz. raad en vroedschap
dezer stede, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Coen Amen, alles volgens de
oude waarbrief van 11-05-1641, voor 640 gld door Neeltgen Cornelisdr. in gereed geld
ontvangen.
192v. 11-05-1658. Jan Jacobsz. van Hoorn slootmaker wonende binnen dezer stede verkoopt Joris
Coij oud schepen een huis en erf gelegen omtrent de Ketelsepoort. belend O de koper en W Jan
Pietersz. smid, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de koper, alles volgens de
oude waarbrief van 08-05-1649, voor 80 gld in gereed geld ontvangen.
193. 11-05-1658. De voorsz. kinderen en erfgenamen van Giel Pietersz. Slobbe verkopen
Maertgen Cornelisdr. weduwe een huis en erf gelegen over de Schie, belend O Mr Hendrick de
Bruijn en W Ariaentgen Dingenomsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de St Joris
Doelen, alles volgens de oude waarbrief van 11-05-1652, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
193v. 11-05-1658. Hendrick Willemsz. zeevarende man wonende binnen dezer stede schuldig aan
Dirck van der Mast notaris een jaarlijkse losrente van 13 gld 10 st (hoofdsom 300 gld). Waarborg
een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg (zijnde gekomen van zijn vrouws zalr vader
Jeroen Ariensz. (!) en Hendrick Willemsz. jegens zijn zwagers bij loting te beurt gevallen),
belend N Johannes van der Vliedt en Z Gerrit Jacobsz. van Dam, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Roosbeecq. Kanttekening dd. 04-05-1697: Jan Arentsz Ploij vertoont de
originele rentebrief die afgelost is.
194. 13-05-1658. Claes Meesz. van der Raedt zeevarende man wonende binnen dezer stede
verkoopt Sybrandt Jansz. van Medemblicq een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg,
belend N Jacques de Schotman en Z Mr Eeuwout Vermeulen, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van de erfgenamen van Johan Wilsoet, alles volgens de oude waarbrief van
08-05-1649, voor 200 gld te betalen met 50 gld gereed en de rest op hypotheek tegen een rente
van 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr.
194v. 20-05-1658. Frans Deenick koopman wonende Maassluis verkoopt Alewijn Jacobsz. Gijse
1/3e in een nieuwe zoutkeet met de grond daarvan gelegen over de Haven op het Eijnde, daarvan
2/3e parten Willem Nieupoort en Jacob Sijmonsz. Gijse en Jacob Alewijnsz. Koninck toekomen,
belend O Anthonie Lubbertsz. van Vollenhoven en W Laurens Pietersz., strekkende voor van de
straat tot achter aan dezer stede erven, voor 8250 gld in gereed geld ontvangen.
195. 20-05-1658. Sara Jansdr. weduwe van Willem Cornelisz. Bouff voor 5/8e parten en Pieter
Willemsz. Bouff vervangende Neeltgen en Maertgen Willemsdr. Bouff zijn zusters als kinderen
en erfgenamen van Willem Bouff voor de resterende 3/8e parten verkopen Jan Jansz. Hemeldekan
een huis en erf met spinbaan gelegen in de Zijlstraat, belend W Evert Gijsen en O David
Hendricksz. Hardt int Veldt, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot,
hebbende het voorsz. huis een vrije gang daar bezijden, voor 760 gld in gereed geld ontvangen.
195v. 25-05-1658. Hubrecht van der Vecht fabriekmeester als benevens Hugo van Bleijswijck
oud burgemeester en Ds Lucas Meisterus allen binnen dezer stede tezamen gestelde executeurs
van het testament van Cathalina Michielsdr. weduwe Cornelis Kievit verkopen de gemelde Hugo
van Bleijswijck, waarvoor Jacob Bollaert de gift is ontvangende van een tuintje met tuinhuisje
daarop staande in de Raem achter het huis van de koper, belend N Davidt Pouwelsz. en Z Jan
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Pietersz. Schoon, strekkende voor van de straat met een gemene gang tot aan ‘s-heren bansloot,
alles volgens de oude waarbrief van 03-09-1650, voor 145 ponden in gereed geld ontvangen.
196v. 25-05-1658. Hubrecht van der Vecht verkoopt nog in de voorsz. kwaliteit aan Jacob
Bollaert als gemachtigde van Sijmon Claesz. een huis en erf gelegen aan de westzijde van de
Hoogstraat, belend N Machteltgen Pietersdr. en Z Maerten Jacobsz. Fonteijn, strekkende voor van
de straat tot achter aan een gemene gang op de Haven, alles volgens de oude waarbrieven en een
akte van uitspraak (data niet vermeld), voor 145 ponden in gereed geld ontvangen.
197. 25-05-1658. Johan Hodenpijl raad en schepen benevens Jacob Bollaert notaris als
testamentaire voogden over de kinderen van Joost van der Burgh van de goederen hen opgekomen
van hun za grootmoeder Aeltgen Jacobsdr. weduwe Abraham Gerritsz. van Moordrecht,
mitsgaders Goossen Cornelisz. ‘s-Gravenhage mede raad en schepen als door de heren van de wet
daartoe geauthoriseerd en voorts gezamenlijk “ter fijnen van desen bij deselve heeren
geauthoriseert” verkopen in het openbaar Sebastiaen Pesser van Velsen en Jacob Bollaert het huis
en erf van Aeltgen Jacobsdr. gelegen aan de oostzijde van het Marktvelt, belend N Jacob Jansz.
Fockendijck gehuwd met de weduwe van Pieter van der Elst, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van Dirck Gerritsz., belast met 300 gld tbv Gillis van der Eijck jegenwoordig
burgemeester, voor 152 gld 10 st in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
197v. 25-05-1658. Isaack Hessingh en Jacob Bollaert notaris tezamen benevens kapitein Adriaen
Dane de Jager door de gemene crediteuren van Louris Dane gemachtigd verkopen in het openbaar
aan de voorsz. Adriaen Dane de Jager een huis en erf nagelaten bij Louris Dane gelegen op de
hoek van de Walvissteeg, belend N Dirck Pietersz. Cappiteijn en Z de voorsz. straat, strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Isbrandt Sparenburgh, belast met
500 pond die de erfgenamen van Cathalina Michielsdr. daarop hebben tegen 4% per jr, voor 361
pond in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
198v. 25-05-1658. Johan Veen klerk ter secretarie verkoopt Cornelis Willemsz. (Decker)
zeevarende man 3 spinbanen daaronder een dubbelde gelegen achter de Lange Kerkstraat, belend
O de banen van Lijsbeth Florisdr. en W Hugo van Bleijswijck oud burgemeester, strekkende voor
van ‘s-heren bansloot tot achter aan de Luijs, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 11-01-1655, voor 148 gld te houden op rente tegen 4% per jr. Kanttekening juni
1684. Cornelis Willemsz. oud stierman heeft het kapitaal met de verschuldigde interest voldaan.
199v. 27-05-1658. Jacob Andriesz. (Hissing) gewezen slootmaker verkoopt Pieter Jacobsz.
Vermeer JM geassisteerd met Jacob Teunisz. zijn vader een huis en erf gelegen aan de Gooistraat,
belend N Johan Leendertsz. van der Burgh en Z dezer stads gang, strekkende voor van de straat
tot achter aan de Roosbeecq, alles volgens de oude waarbrief van 03-04-1628 alsmede roerende
goederen, vooor 500 gld in gereed geld ontvangen.
200. 01-06-1658. Pieter Janszn. Cluijtbooch metselaar wonende alhier verkoopt Arie Jacobsz.
Schouten mede metselaar een huis en erf gelegen op de Laen aan de Korte Achterweg, belend O
Sander Macquijn Schotsman en W Ringel Davidsz., strekkende voor van de straat tot achter aan
‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 18-05-1652, voor 110 gld te betalen met
30 gld gereed en 80 gld in termijnen van 20 gld per jr.
200v. 02-06-1658. Salomon Ariensz. Ladrijve zeevarende man wonende binnen dezer stede
schuldig aan Nelletgen Pietersdr. weduwe van Isbrant Hubrechtsz. Sparenburgh een losrente van
20 gld per jr (hoofdsom 400 gld) tegen 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de
Crepelstraat, belend N Tobias Cornelisz. en Z Neeltgen Boenen, strekkende voor van de straat tot
achter aan de St Sebastiaens Doelen. Kantekening 03-05-1679 Jacob Sparenburgh als erfgenaam
van Nelletgen Pietersdr. vervangende de verdere erfgenamen vertoont de originele rentebrief die
afgelost is.
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201v. 03-06-1658. Pieter Leendertsz. Wensingh kuiper wonende binnen dezer stede schuldig aan
Claes Meesz. van den Raedt zeevarende man een jaarlijkse losrente van 30 gld (hoofdsom 600
gld) tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O
Pieter Andriesz. ter Eijcke en W ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Haven.
202. 05-06-1658. Leendert Jacobsz. van der Veech wonende binnen dezer stede schuldig aan
Dirck Ariensz. Ouwerkerck een losrente van 6 gld per jr (hoofdsom 100 gld). Waarborg een huis
en erf gelegen op de Schie, belend Z Thonis Lodewijcksz. en N ‘s-heren straat, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis van Job Willemsz. Bosselaer.
202. 06-6-1658. Andries Gerritsz. Macq verkoopt Jacob Willemsz. de Gilde zeevarende maan een
huis en erf gelegen voor de Raem, belend NO Rochus Claesz. en ZW Cornelis Gilperstz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van
01-06-1641, belast met 6 st per jr tbv het Bagijnhof dezer stede, voor 235 gld in gereed geld
ontvangen.
203. 15-06-1658. Maarten Couwenhoven secretaris van de weeskamer als lasthebbende van Jhr
George Kyffelt wonende in Brabant gepasseerd voor nts Jacob Bollaert alhier op 16-03-1655
verkoopt Isaacq en Jannetgen van Heel wonende Roterdam, waarvoor de gift is ontvangende Jan
Pietersz. van Heel hun vader een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N Leentgen
Rochusdr. en Z Jannetgen Benjaminsdr. bej. dr., strekkende voor van de straat tot achter aan
zekere heining of poort, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
204. 22-06-1658. Bastiaen Gerritsz. Bijlo als lasthebber van de Diaconiearmenkamer dezer stede
verkoopt Claes Rijckensz. Struijck scheepstimmerman een huis en erf gelegen in de Vergroting,
belend Z Jan Pietersz. Hoijkaes en N Jan Cornelisz. Kalff, strekkende voor van de straat tot achter
aan de Nwe Haven, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 06-05-1646,
voor 500 gld, te betalen met 200 gld gereed en 300 gld op rente tegen 4% per jr, te lossen met 25
gld per jr.
204v. 22-06-1658. Gerrit Claesz. van der Spae verkoopt Jan Jansz. de Hoij een huis en erf
gelegen aan het Pad, belend N Pieter Jorisz. zeevarende man en Z Maertgen Cornelisdr.
Blanckert, strekkende voor van de straat tot achter aan de Prinsestraat. voor 300 gld in gereed geld
ontvangen..
205. 29-06-1658. Aldert Cornelisz. wonende in Noord Holland verkoopt Jan Janszn. wonende
Amsterdam een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N
Maertgen Dircksdr. en Z Jan Gerle Schotsman, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 08-05-1655, belast met 50 gld pro resto van
een custingbrief tlv Dingeman Govertsz., voor 250 gld boven de belasting, in gereed geld
ontvangen.
205v. 29-06-1658. Johan Willemsz. de Wijs als ontvanger van de verponding verkoopt met
consent van de burgemeesters dezer stede aan Jan Bartelsz. een huis en erf van Cornelis Stevensz.
gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Dirck Ariensz. en Z de koper
zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere sloot, voor 23 gld in gereed geld
ontvangen.
206. 03-07-1658. Johan Willemsz. de Wijs raad en vroedschap dezer stede verkoopt Elias Miton
van Bridlexton in Engeland zekere koopvaardijboot genaamd de Fortuijn groot 36 lasten met alles
dat daar bij behoort, daarvoor Thomas Carter koopman te Rotterdam “wegens gemelde schipper
hem houdt wel levert”. Koopsom die betaald is wordt niet genoemd.
206v. 06-07-1658. Jacob Bollaert notaris binnen dezer stede als speciale last hebbende van
Trijntgen Reijne gehuwd met Michiel Leendertsz. Noorman wonende binnen dezer stede die
44

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

speciale last heeft van haar man schuldig aan Mr Dirck Duval mr chirurgijn te Vlaardingen 150
gld wegens geleend geld te betalen op 01-07-1659 met 4% rente. Waarborg het huis van Trijntgen
Reijne gelegen op de Gooistraat, belend W Johan Gillisz. gehuwd met de weduwe van Gerrit
Jorisz. en O Jacob Hoff zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren
bansloot.
207. 12-07-1658. Sebastiaen Pesser van Velsen capitein ter schutterij verklaarde (also Bastiaen
Pesser gehuwd met Geertruijd Jacobsdr. enige dochter van Jacob Hendricksz. Bolleman de boedel
en goederen van zijn schoonvader beneficiair heeft aanvaard) borg voor de voorsz. Pesser zijn
oom voor de goederen door de voorsz. Bolleman nagelaten en dat de penningen die daarvan
zullen procederen, betaald zulen worden aan de crediteuren die bevonden zullen worden daartoe
gerechtigd te zijn.
207. 12-07-1658. Sebastiaen Pesser oud schepen alhier (aangezien zijn neef Sebastiaen Pesser van
Velsen zich heden borg heeft gesteld voor de boedel en goederen van Jacob Bolleman en dat de
penningen daarvan te procederen aan de gerechte crediteuren zullen worden betaald) vrijwillig te
consenteren dat de penningen welke van dezelve boedel zullen procederen door de voorsz. van
Velsen zelf alleen worden ontvangen, gelijk ook hij verklaarde over te geven dat de huizen van de
zelfde Bolleman met de eerste zullen worden verkocht ten profijte van de crediteuren in communy
forma verleden ut supra.
207v. 13-07-1658. Jannetgen Claesdr. Ploij weduwe Mees Gilpertsz. wonende alhier verkoopt
Leendert Rochusz. en Vries Claesz. Backer een dubbelde spinbaan gelegen in de Zijlstraat, belend
N Pieter Hendricksz. en Z de weduwe van Michiel Claesz. Ploij, strekkende voor van de straat tot
achter aan de Vest, voor 138 gld in gereed geld ontvangen.
207v. 13-07-1658. Aeltgen Harmensdr. weduwe Arie Foppenz. wonende Overschie als transport
hebbende van Cornelis Melisz. rietdekker aldaar gepasseerd voor schout en schepenen van
Ouwerschie op 02-06-1650 verkoopt Heindrick van der Heijme brouwer binnen dezer stede een
custingbrief proi resto 550 gld tlv Arie Jansz. van der Vaert en zijn hypotheek onder Delft, breder
blijkende uit de brief gepasseerd voor schepenen van Delft op 07-05-1650 voor 550 gld..
208. 13-07-1658. Jacob Fockendijck raad en schepen vervangende Ds Lucas Meisterus tezamen
gestelde executeurs. van het testament van Arie Cornelisz. Stolck verkoopt Hendrick Lubbertsz.
(Snouck) wiens huisvrouw (vermits zijn absentie) de gift is ontvangende van een huis en erf
gelegen in het Land van Beloften, belend O Eeuwout Dircksz. en W Pieter Pietersz. Cool,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Neeltgen Jansdr., alles volgens de oude
waarbrief van 03-01-1639, voor 185 gld in gereed geld ontvangen.
208v. 20-07-1658. Gerrit Timmers wonende binnen dezer stede verkoopt Hubrecht Sparenburch
bakker mede wonende alhier een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N de kinderen van
zalr Theunis Bastiaensz. en Z Dirck Ariensz. Ouwerkerck, strekkende voor van de straat tot achter
aan het huis van de voorsz. kinderen, belast met 7 st 8 p per jr tbv onbekend, voor 1575 gld, te
betalen met 575 gld gereed en 1000 gld op rente tegen 4% per jr. Kanttekening 02-05-1667.
Willem Bisschop sergeant van de burgerij alhier vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
209v. 01-08-1658. Cornelis Jansz. de Graeff timmerman wonende binnen dezer stede schuldig
aan Lucratia Jansdr. zijn zuster een losrente van 8 gld per jr (hoofdsom 200 gld) tegen een rente
van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Pieter Dircksz. Cappiteyn
en W Jan Jansz. van der Lier, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Gerrit
Ariensz. Doggetje.
210. 02-08-1658. Jacob Ariensz. Moor oud schipper wonende binnen dezer stede verkoopt Hugo
van Bleijswijck oud burgemeester dezer stede een rentebrief pro resto 375 gld tlv Barent
Joppensz. zeevarende man en diens verbonden hypotheek alles volgens de brief daarvan zijnde
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van 25-04-1650, voor 375 gld in gereed geld ontvangen.
210v. 03-08-1658. Hugo van Bleijswijck als hoofdreder van het schip genaamd nu de Verkeerde
Wereld verkoopt David Hardy Schotsman wonende Bortenis een koopvaardijboot genaamd de
Verkeerde Wereld groot 50 lasten met al zijn toebehoren, voor 2500 gld in gereed geld
ontvangen. Kanttekening 26-03-1660. Gerardus van der Dussen cs eigenaar van het nevenstaande
schip vertoont de originele koop- of transportbrief door David Hardy Schotsman aan de
jegenwoordige eigenaars overgesonden en alhier gecasseerd en geroyeerd..
211. 05-08-1658. Aeltgen Cornelisdr. Beun weduwe van Dirck Oschman verkoopt Sebastiaen
Verwel zeker gedeelte van een erf gelegen achter kopers huis in het Korte Groeneweegje en
tegenwoordig getrokken aan zijn kookhuis waarmede hij heeft gemaakt en zijn balken heeft
gelegd in de zijmuur van de verkoopster, belend O de verkoopster en W Jacob Dircksz.,
strekkende tot dezelfde zijmuutr, voor 18 gld in gereed geld ontvangen.
212. 09-08-1658. Joris Ouwater gehuwd met Maertgen Bouwensdr., Cornelis Bouwensz.
Corpershouck en Arie Bouwensz. Corpershouck tezamen kinderen en erfgenamen van Bouwen
Cornelisz. Corpershouck vervangende Claes Janszn. gehuwd met Neeltgen Bouwensdr. allen in
kwaliteit alleen eigenaren van de navolgende rentebrief verkopen Maertgen Pietersdr. weduwe
Claes Jacobsz. Cool de voormelde rentebrief pro resto 200 gld tlv Bastiaen Cornelisz. meulenaer
en zijn verbonden hypotheek tegen 5% rente per jr, gepasseerd op 24-04-1649 voor schepenen
alhier, voor 200 gld in gereed geld ontvangen.
212v. 10-08-1658. De bovenstaande kinderen en erfgenamen excepto Arie Bouwensz. verkopen
dezelfde Arie Bouwensz. 3/4e van de navolgende onroerende goederen gekomen uit de boedel
van Bouwen Cornelisz. Corpershouck en haarlieder als hun broer Cornelis Bouwensz.
Corpershouck te hebben uitgekocht als 1e de helft van een korenwindmolen staande aan de Veste
omtrent de Vlaardingerpoort daar Cornelis Bouwensz. Corpershouck de wederhelft van
competeert, item nog een rosmolen met een tuintje daarachter, gelegen op de hoek van de WestMolenstraat, belend O Hendrik van der Heijme en W der stede veste, strekkende voor van de
straat tot achter aan de brouwerij van dezelfde van der Heijme en nog een huis en erf in dezelfde
Molenstraat aan de zuidzijde, belend O Thomas Poeselwith en W de voorsz. walle, strekkende
voor van de straat tot achter aan de gang van de voorsz. Poeselwith, alles volgens de oude
waarbrief van 29-05-1617, voor 1100 gld die de koper gemaakt zijn en hem toekomende als
moederlijk erfdeel en daarenboven nog met 400 gld in gereed geld ontvangen.
213. 10-08-1658. Johan Willemsz. de Wijs als ontvanger van de verponding verkoopt met advies
van de burgemeesters aan Thomas Schoon Engelsman het huis en erf van Jan Ariensz. soutmeter
gelegen achter de Teerstoof, belend O Jan Crijnenz. en W Sijmon Claesz. metselaar, voor 80 gld
in gereed geld ontvangen.
213v. 17-08-1658. Isaack Hissingh en Jacob Bollaert notaris beiden met kapitein Adriaen Danen
de Jager geauthoriseerd zijnde verkopen Jan van Wijck smid een erf gelegen in de West
Molenstraat, belend O de koper en W Mr Samuel van Boshuijsen, strekkende voor van de voorsz.
kopers erf tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 50 gld in gereed geld ontvangen.
214. 24-08-1658. Hendrick Centen Boedt zo voor hem zelve en als last en procuratie hebbende
van Arnout Hofflant beiden wonende Rotterdam gepasseerd voor nts Bartholomeus Rose op 2308-1658 als gestelde executeurs van het testament van Jannetgen Hendricksdr. (Eijndhoven)
verkopen Maria Woutersdr. waarvoor Johan Veen de gift is ontvangende van een huis en erf met
een vrije gang daar bezijden gelegen aan de oostzijde van de Haven, belend N Jacob Bollaert c.s.
en Z Theunis Jansz. van Wijck, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de
erfgenamen van Jacob Hendricksz. Bolleman, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 12-05-1644 (mz. 12-05-1640), voor 800 gld in gereed geld ontvangen.
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215. 31-08-1658. De burgemeesters dezer stede verkopen Jan Dammasz. zeevarende man zeker
leeg erf gelegen in het Bagijnhof, belend N de koper met zijn huis en Z de stads huisjes,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 16 gld in gereed geld
ontvangen.
215. 07-09-1658. Pieter Andriesz. ten Eijcke gehuwd met Engeltgen Maertensdr. (Block)
geinstitueerde universele erfgenaam van haar moeder Ariaentgen Eeuwoutsdr. verkoopt Jan Jansz.
de Hoij een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend W Pieter Leendertsz. en O Adriaentgen
Dammasdr., strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, alwaar door de koper mede op
zijn stuk erf zeker woonhuisje is gesteld, hetwelk de koper mede in koop zal volgen, alles volgens
de oude waarbrief van 03-05-1625, voor 1400 gld in gereed geld ontvangen.
216. 07-09-1658. Frans Jacobsz. van Leent tijkmaker verkoopt Gerrit Jacobsz. van Leent zijjn
broer een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Boterstraat, belend O voor Isaack Jansz. en
achter de verkoper zelf en W Maertgen Stevensdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot
achter aan de sloot van de St Sebastiaens Doelen, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 21-06-1642. Voldaan door cassering van een rentebrief van 500 gld die de koper tlv
de verkoper had, gepasseerd voor schepenen dezer stede op 20-12-1653 die bij deze wordt
geannuleerd.
216v. 09-09-1658. Johannes Willemsz. de Wijs raad en vroedschap dezer stede als ontvanger van
de verponding verkoopt met advies van de burgemeesters dezer stede aan Thomas Poeslewith een
huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Job Pietersz.
metselaar en Z de koper zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor
72 gld in gereed geld ontvangen.
217. 21-09-1658. Crijn Maertensz. Voijs gehuwd met Pietertgen Gerritsdr. wonende binnen dezer
stede verklaren dat Pietertgen Gerritsdr. met de regenten van de beide armen kamers alhier heeft
verleden een contract voor schepenen van Schiedam op 04-02-1650 waarbij werd
overeengekomen dat de regenten van beide kamers moeten onderhouden en alimenteren Trijntgen
Baltensdr haar leven lang alsmede haar 2 kinderen Willem Willemsz. en Dirck Dircksz. (tHoen)
tot hun mondigen dage of eerder huwelijk, waarvoor Pietertgen Gerritsdr. beloofd heeft bij haar
afsterven de kamers uit haar gereedste goederen zullen genieten 1/3e part, breder blijkende bij
voormeld contract en de comparanten verklaren gezamenlijk tot meerdere verzekerdheid van die
op te dragen 2 rentebrieven ten comptoire van de ontvanger te Rotterdam ten laste van het gemene
land, de ene van 800 gld van 01-07-1636 en de andere van 600 gld van 13-06-1631 tegen 4% per
jr, staande op naam van Dirck Cornelisz. (tHoen) constapel, waarvan de comparanten de rente
zullen genieten gedurende het leven van Pietertgen Gerritsdr. en als het 1/3e part meerder was dan
de twee rentebrieven, de regenten het meerdere mogen eisen van de erfgenamen, en alsdan zal het
overige van de rentebrieven komen ten profijten van de erfgenamen van Pietertgen Gerritsdr.
218. 03-10-1658. Claes Pietersz. van ‘t Sloot wonende Overschie verklaart bij of vanwege
Maerten Couwenhoven wonende alhier gearresteerde en vervolgde alhier in rechte betrokken
geweest om ter voldoening van 196 gld ter zake en pro resto van de landhuur verschenen kerstmis
1656, in mindering waarvan hangende het proces op 14-05 laatstleden cs. betaald is 50 gld en hij
blijft de rest of 146 nog schuldig aan Couwenhoven en door tussenspreken van Mr Cornelis
Pathijn chirurgijn te Overschie is overeengekomen de 146 gld te betalen binnen 6 maanden.
219. 05-10-1658. Cornelis Pietersz. Swanshouck gerechtsbode als executeur van zeker vonnis van
16-03-1658 geobtineerd bij de weduwe van Arie Jansz. Gorter en tlv Jan Broersz. bij welk vonnis
het na te melden huis executabel is verklaard verkoopt de voorsz. Jan Broersz. huis en erf gelegen
op de Verbrande Erven, belend N de koper en Z Mr Eeuwout Vermeulen, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van Adriaen Hissingh. Koper Jacob Jansz. Kunst voor 220 gld in
47

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

gereed geld ontvangen.
220. 14-10-1658. Jacob Fockendijck raad en jegenwoordig schepen dezer stede zo voor hem zelve
als vervangende de verdere reders van het na te noemen schip verkoopt Egidio Sauting koopman
wonende Amsterdam zeker fluitschip genaamd de vogel Fenicx groot 140 last met rondhout,
opstaand en lopend want en verder behoeften van zeilen, voor 6000 gld in gereed geld ontvangen.
220v. 31-10-1658. Johan van Heel poorter dezer stede en Hendrick Vinck secretaris van
Gorinchem als testamentaire voogden over de nagelaten weeskinderen van Beatrix van Heel bij
Sacharias Silvias med. dr. en rector binnen Goes en belooft het voogdijschgap te aanvaarden.
221. 02-11-1658. Johan Willemsz. de Wijs raad en vroedschap dezer stede als ontvanger der
verponding verkoopt met advies van de burgemeesters aan Sijmon Claesz. metselaar zeker huisje
met erf gelegen in het Land van Belofte, belend N Jacob Fockendijck en Z Gerrit Pietersz. de
Bagijn, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Jan Vriesz., voor
25 gld in gereed geld ontvangen.
221v. 06-11-1658. Jacob Teunisz. Outraet wonende binnen dezer stede schuldig aan zijn kinderen
als Frans Jacobsz. geprocureerd bij Yda Fransdr. van Leen en Grietgen Jacobsdr., Tanneken
Jacobsdr. en Lijsbeth Jacobsdr. geprocureerd bij Maertgen Jacobsdr. zijn tegenwoordige
huisvrouw een jaarlijkse losrente van 18 gld 8 st (hoofdsom 460 gld) tegen 4% per jr, terstond
opeisbaar bij zijn overlijden conform het testament van Grietgen Pietersdr. zijn moeder.
Waarborg een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O de weduwe van Maerten van
Bommel en W zeker huisje gekomen van Pieter Niesen, strekkende voor van de straat tot achter in
de Luijs of Pannekouckstraat.
222. 16-11-1658. Sebastiaen Pesser van Velsen kapitein der burgerij als lasthebber van Anthony
Pesser raad en vroedschap dezer stede verkoopt Sijmon Claesz. metselaar een stalling en erf
gelegen in de Raem, belend O Pieter Claesz. metselaar en W de weduwe van Claes de Boer,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren andere straat, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de jongste is van 16-10-1656, voor 435 gld te betalen met 135 gld gereed en
300 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 07-05-1667. Is mij
ondergetekende vertoont de originele rentebrief van het kapitaal hiernevens geroerd, ontvangen
van Jan Hartig 300 gld over aflossing van het kapitaal in blanco als koper van het stal zonder
interest.
223. 23-11-1658. Soetgen Pietersdr. weduwe en boedelhoudster van Jan Isaacksz. verkoopt de
respectieve armenkamers haar huis en erf gelegen in de Boterstraat aan de Beestenmarkt, belend
O de erfgenamen van Cornelis Bommelooshoetje en W Jacob Jacobsz. timmerman, strekkende
voor van de straat tot achter aan het manhuis. Te betalen wekelijks aan de verkoopster 1 gld
zolang deze leeft.
223v. 07-12-1658. Sijmon Claesz. metselaar verkoopt Dirck Pietersz. Scharp zeevarende man een
huis en erf gelegen in de Breestraat, belend N Cornelis de Graeff en Z Dirck Pouwelsz. Blanck,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met 37 st 8 p per jr tbv dezer
stede, voor 100 gld boven de belasting die koper onder zich houdt tegen een rente van 5% per jr,
te lossen met 10 gld per jr.
224. 14-12-1659 (=1658). Johan Willemsz. de Wijs als gewezen ontvanger van de verponding
verkoopt met advies van de burgemeesters aan Jan Pouwelsz. Boomgaert het huis en erf van
Commertgen Dircksdr. zalr gelegen aan de Teerstoof, belend O Lubbert Wolphertsz. en W
Roeloff Hendricksz., strekkende voor van de straat tot achter aan zekere andere straat, voor 40 gld
in gereed geld ontvangen.
225. 14-12-1659 (=1658). De voorsz. de Wijs handelend als gemeld verkoopt aan Gerrit
Claesz. Wijck(man) een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg. belend Z Mr Johan
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Walbeecq en N de koper zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq, voor 59
gld in gereed geld ontvangen.
225. 14-12-1658. Lubbert Wolphertsz. van Vollenhoven wonende binnen dezer stede verkoopt
Cornelis Fransz. zeevarende man een huis en erf gelegen aan de Teerstoof, belend O de weduwe
van Crijn Cornelisz. en W Jan Pouwelsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis
van Joris Cornelisz., voor 70 gld te betalen in termijnen van 20 gld per jr. Kanttekening 17-011667. Jannetgen Evertsdr. weduwe (van Juriaen Arijensz en vervolgens van Gillis Gilpertsz)
vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
226. 21-12-1658. Jacob Bollaert notaris alhier al gemachtigde van Dingnum Soerendoncq van den
Bosch weduwe en boedelhoudster van Cornelis Nieuwpoort rentmeester en secretaris van
Schieland zijn meuij verkoopt Sijmon Claesz. metselaar een huis en erf gelegen in de WestMolenstraat, belend N Jan Crijnsz. en Z de koper en de weduwe van Crijn Cornelisz. metselaar,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Arie Jansz. soutmeter, voor 40 gld in
gereed geld ontvangen.
226v. 21-12-1658. Dezelfde handelend als gemeld verkoopt Roelof Hendricksz. een huisje en erf
gelegen op de hoek van de Oostmolenstraat, belend N dezelfde straat en Z de koper, strekkende
voor van de straat tot achter aan het huis van Commer Willemsz., voor 35 gld in gereed geld
ontvangen.
226v. 28-12-1658. Dieuwertgen Jansdr. (Baen) weduwe en boedelhoudster van Pieter Pietersz.
(Roscam) verkoopt Cornelis Jansz. zeevarende man een huis en erf gelegen in het Land van
Beloften, belend O Barbara Leendertsdr. en W Jan de Schotsman, strekkende voor van de straat
tot achter aan St Sebastiaens Doelen, alles volgens de oude waarbrief van 27-02-1649, belast met
8 st per jr tbv Pieter Jonasz. oud burgemeester, voor 325 gld in gereed geld ontvangen.
227v, 28-12-1658. Coenraet Jansz. Coch ordinaris pachter wonende Rotterdam borg voor
Sebastiaen Verwel ordinaris pachter alhier.
228. 12-01-1659. Willem Ariensz. Versijde wonende Hillegersberg als door de weesmeesters
alhier geauthoriseerd tot redding van de boedel van Reyer Cornelisz. binnen dezer stede overleden
verkoopt Jan Leendertsz. in ‘t Hout een custingbrief tlv Cornelis Jansz. de Bruijn en zijn
verbonden hypotheek te Hillegersberg pro resto 250 gld, te betalen in termijnen van 80 gld per jr,
zijnde de brief verleden voor schout en schepenen van Hillegersberg op 10-06-1656, voor 168 gld
in gereed geld ontvangen.
228v. 25-01-1659. Pieter du Bois verklaart in 1656 te hebben belegd op Maritgen Ariensdr.
weduwe en boedelhoudster van Eeuwout Woutersz. Verduijn wonende Pernis en haar borg te
zijnen behoeve en van Catharina Sluijs weeskind van Wijvetgen du Bois geprocureerd bij
Marinus Sluijs 1100 gld tegen 5% per jr, breder vermeld in de brief verleden voor schout en
schepenen van Pernis van 26-01-1655, in welke rentebrief hij verklaart niet meer dan 100 gld te
competeren, welke 100 gld hij nu overdraagt aan de voorsz. Catharina Sluijs en waarvan hij
voldaan is.
229. 08-02-1659. Engel Willemsz. de Graeff zeevarende man wonende Rotterdam verkoopt
Sebastiaen Verwel wijnkoper alhier een botschuit van 14 jr met al zijn rondhout, opstaand en
lopend want alsmede zeilen, ankers en touwen, voor 416 gld in gereed geld ontvangen.
229v. 15-02-1659. Joost van der Burch zo voor hem zelve en als lasthebber van Sijmon
Willemsz. van der Bildt wonende Delft, Joost Anthonisz. wonende Middelburg in Zeeland, zijnde
de procuraties gepasseerd op 30-09 en 01-10-1658 voor nts Jacob Bollaert, als erfgenamen van
Willem Jansz. scheeps timmerman en Weijntgen Willemsdr. beiden za. verkoopt Robbert Gordon
een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Mr Johan Walbeecq advocaat en W
Pieter Evertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de
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oude waarbrief van 27-11-1564, belast met 15 st tbv de Kerk dezer stede, voor 250 gld in gereed
geld ontvangen.
230. 25-02-1659. Dr Adriaen van der Dussen raad en mede schepen alhier borg voor Mr Cornelis
van der Dussen secretaris dezer stede tbv het gemene land.
230v. 12-04-1659. Arent van der Dussen apothecaris wonende Delft als procuratie hebbende van
zijn moeder Grietgen Jacobsdr. Brassers weduwe Cornelis van der Dussen bij overgifte gedaan
aan Adriaen van der Dussen schepen dezer stede verkoopt Anthonie Oosterbaen een huis en erf
met een bekwame seeperij daar annex gelegen over de Haven in het West-Nieuwelant, belend N
Ds Johannes Soeten predikant en Z Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Veste met regeling over de schoorsteen van de
seeperij alsmede alle gereedschappen tot de seeperij behorende, voor 6000 gld. in gereed geld
ontvangen, met consent van de verkoper in consignatie gebracht en ontvangen.
231v. 26-04-1659. Cornelis Cornelisz. Cool wonende binnen dezer stede verkoopt Cornelis
Galeijnsz. Keijser een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N ‘s-heren steeg en Z
Lambrecht Bondt, strekkende voor van de straat tot achter over de Haven, alles volgens de oude
waarbrief van 13-05-1651, voor 685 gld in gereed geld ontvangen.
231v. 26-04-1659. Maertgen Pietersdr. bej. dr van Pieter Sijmonsz. zalr als het navolgende huis
jegens de verdere kinderen van dezelfde Pieter Sijmonsz. bij caveling te beurt gevallen verkoopt
Hendrick Pietersz. zeevarende man een huis en erf met een tuintje daarachter gelegen in de Raem
of Korte Groeneweegje, belend O Jasper Jansz. en W Jacob Ariensz. Munick, strekkende voor
van de straat tot achter aan de looituin van de weduwe van Claes Jacobsz. Cool, alles volgens de
oude waarbrief van 15-06-1633 (mz. 25-06-1633, betr. koop door Cornelis Pietersz
schoenmaker), voor 450 gld in gereed geld ontvangen.
232. 03-05-1659. Hendrick Leendertsz. verkoopt Hendrick Cornelisz. Coppert een huis, stalling,
erf en tuin gelegen bij de Vlaardingerpoort, belend N Arie Hendricksz. de Gilde en Z Soetgen
Jorisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude
waarbrieven, daarvan de 2 jongste zijn van 17-02-1652 en 18-05-1657, belast met 10 st per jr tbv
onbekend, voor 800 gld, te betalen 400 gld gereed en 400 gld op rente tegen 4% per jr.
Kanttekening 18-08-1662. Jacob Bollaert verklaart van de crediteuren te hebben ontvangen het
kapitaal en de verlopen rente en dus geroyeerd.
233. 03-05-1659. David Sibrantsz. verkoopt Jan Jansz. van der Velde een huis en erf gelegen over
het St Anna Susterhuis bij de Noordmolen, belend Z de weduwe van Dirck Oschman en N de
koper, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat van Jan Gerritsz., alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 02-12-1651, belast met 24 st per jr tbv onbekend,
voor 158 gld in gereed geld ontvangen.
233v. 03-05-1659. Lucas Jansz. de Hoij wonende Leiden verkoopt Jannetgen Iemantsdr. een huis
en erf gelegen op de Haven, belend N Leendert Ariensz. van der Werve en Z ‘s-heren steeg,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Leendert Ariensz., alles
volgens de oude waarbrief van 06-05-1651, belast met 1 gld 12 p per jr en wel 15 st tbv de stad en
5 st 12 p tbv de Kerk dezer stede, voor 500 gld te betalen met 300 gld gereed en 200 gld op rente
tegen 4% per jr, te lossen met 25 gld per jr. Kanttekening 07-05-1672. De kinderen en
erfgenamen van Jannetgen Iemantsdr.vertonen de originele rentebrief die afgelost is.
234. 03-05-1659. Sebastiaen Pesser van Velsen kapitein der schutterij en Jacob Bollaert notaris
als bij de heren van de wet gestelde curatoren over de geabandonneerde boedel en goederen van
Jacob Hendricksz. Bolleman verkopen in het openbaar Arie Willemsz. Borsselaer waarvoor
Maerten Couwenhoven secretaris van de weeskamer de gift is ontvangende van een huis en erf
gelegen in de West-Molenstraat, belend O Vranck Hubrechtsz. van Dorp en W Leendert Jansz.
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zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Johannes Willemsz. de
Wijs, voor 280 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
235. 03-05-1659. Heijltgen Ariensdr. weduwe van Dirck Janszn. turfboer wonende binnen dezer
stede schuldig aan Lucretia Jansdr. van Genua bej. dr een losrente van 6 gld 10 st per jr
(hoofdsom 150 gld) tegen een rente van 5%, te lossen met 50 gld per jr. Waarborg een huis en erf
gelegen op de Lange Achterweg, belend N Aeltgen Claesdr. weduwe en Z Cornelis Willemsz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. Kanttekening 21-05-1666. Cornelis
Gerritsz. van Luchtigheijt vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
236. 03-05-1659. Jannetgen Iemantsdr. weduwe wonende alhier als principaal en Lubbert van
Bosch wonende Rotterdam als borg en mede principaal schuldig aan Samuel Jansz. Cocq
wonende Rotterdam een jaarlijkse losrente van 15 gld per jr (hoofdsom 300 gld) tegen een rente
van 5% per jr. Waasrborg een huis en erf gelegen op de Haven, belend N Leendert Ariensz. van
der Werve en Z ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Leendert
Ariensz. Kanttekening 07-05-1672 De kinderen van Jannetgen Iemantsdr. vertonen de originele
rentebrief die afgelost is.
236v. 10-05-1659. Willem Snel verkoopt Hendrick Willemsz. Corporaal een huis en erf gelegen
aan de westzijde van de Nieuwestraat, belend N Joannes Pouwelsz. Wasmoet en Z Arent Jansz.
Schouten, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Hugensz. van der Linden,
alles volgens de oude waarbrief van 24-04-1604, belast met 15 st per jr tbv het St Jacobs Gasthuis
alsmede een rentebrief van 100 gld tegen 5% per jr tbv de vruchtgebruik erfgenamen van
Augustijntje Dircksdr. voor 400 gld in gereed geld ontvangen. Jacob Bollart notaris alhier als
lasthebber van Mr Eeuwout Vermeulen en Jacob Bartelsz. beiden wonende alhier, waarvan de
procuratie is gepasseerd op 28-04-1659 voor notaris Christiaan van Vliet te Delfshaven, die borg
staan voor de koper.
237v. 10-05-1659. Dirck Gerritsz. wonende binnen dezer stede verkoopt Betgen Salomonsdr. tbv
haar 4 kinderen geprocureerd bij Hendrick (Jansz) Verbrugge als Neeltgen, Lijsbeth, Floris en
Jacob Hendricksz. Verbrugge een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend N Jan
Baerthoutsz. Annocke en W Cornelis Woutersz. timmerman, strekkende voor van de straat tot
achter aan het huis van de kinderen en erfgenamen van Harmen Willemsz., alles volgens de oude
waarbrief van 13-05-1645, voor 325 gld in gereed geld ontvangen.
238v. 10-05-1659. Sebastiaen Pesser van Velsen kapitein der schutterij en Jacob Bollaert notaris
bij de heren van de wet gestelde curators over de geabandonneerde boedel van Jacob Hendricksz.
Bolleman verkopen in het openbaar Willem Leendertsz. Bisschop zekere haringplaats, loods en
erf met een huis daarachter gelegen aan de overzijde van de Haven, belend O de erfgenamen van
Adriaen Molswijck en W Andries Ramp, gehuwd met de enige dochter van Maria van der Burgh,
strekkende voor van de Haven tot achter aan de Westmolenstraat, voor 511 gld in gereed geld
ontvangen, te leveren bij willig decreet.
239. 10-05-1659. Dezelfden verkopen in het openbaar Thomas Poslewith een huis en erf gelegen
in de Gooistraat, belend N Jacob Bollaert cs en Z Theunis Jansz. van Wijck, strekkende voor van
de straat tot achter aan de scheidmuur van het huis van Maertgen Woutersdr. uitkomende met een
gang achter op de Haven, welke gang dit huis en het huis van de voorsz. Maertgen Woutersdr.
tezamen toebehoren, alles volgens de oude waarbrief van 21-05-1633, belast met 12 st per jr. tbv
de Kerk dezer stede, voor 475 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
240. 10-05-1659. Dirck van der Mast jegenwoordig schepen dezer stede als lasthebber van
Willem Willemsz. de Wael verkoopt Willem Leendertsz. Bisschop cs het huis van Willem
Willemsz. gelegen aan de Gooistraat, belend N de weduwe van kapitein Isaack Elsevier en Z
Leentgen Rochusdr. weduwe Abraham Thonisz. Panser, strekkende voor van de straat tot achter
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aan de scheidheining van Isbrant Ariensz. Ridder, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de
jongste is van 27-04-1657 (niet gevonden), belast met 15 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor
310 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet.
241. 10-05-1659. Sebastiaen Pesser van Velsen kapitein der schutterij en Jacob Bollaert notaris
als bij de heren van de wet gestelde curators over de geabandonneerde boedel en goederen van
Jacob Hendricksz. Bolleman verkopen in het openbaar Sijmon Claesz. metselaar een huis en erf
gelegen aan de Achterweg in de steeg van het Susterhuis, belend O ‘s-heren gang en W Abraham
van Cleeff burgemeester c.s., strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot, voor 26 gld in
gereed geld ontvangen.
242. 10-05-1659. Leuntgen Ariensdr. (de Geus) bejaarde dochter wonende alhier verkoopt
Thomas Poslewith c.s, een huis en erf genaamd de Toelast gelegen aan de Gooistraat, belend N
Jacob Bonstoe baljuw en schout en Z Ds Theodorus Leeuwius alhier, strekkende voor van de
straat tot achter aan op de Haven, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van
09-08-1634, belast met een rentebrief van 600 gld tegen 4% per jr tbv Hubrecht van der Vecht
raad en vroedschap dezer stede, te lossen met 200 gld per jr, voor 725 gld boven de belasting in
gereed geld ontvangen. Compareerde mede Jan Joppensz. Voordach gehuwd met Barbara Jansdr.
wonende Rotterdam in die kwaliteit eigenaar en houder van zekere rentebrief van 600 gld, gestaan
hebbende op het voorsz. huis en ontslaat het huis en de kopers voor alle naarmaning en ter zake
van dien te indemneren en bevrijden.
242v. 10-05-1659. Jacob Bollaert notaris als door de heren van de wet gestelde curator over de
desolate boedel en goederen van Theunis Jansz. (lijndraijer) verkoopt in het openbaar Joris
Galeijnsz. Keijser een huis en erf gelegen in de Koningstraat, belend O Jan Dominicusz.
Westerdoel en W Maertgen Claesdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Doelsloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 28-08-1617, belast met 3
st per jr tbv Pieter Jonasz. oud burgemeester en 17 st 4 p per jr staande op de stenen kade, losbaar
de penning 16 en daarenboven voor 160 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig
decreet.
243v. 10-05-1659. Maertgen Cornelisdr. weduwe en boedelhoudster van Cornelis Pietersz. Beun
wonende op het Hooft verkoopt Joost Joostenz. een huis en erf gelegen op het Hooft, belend W
Cornelis Cornelisz. Ammoreus en O Jan Jansz. Loopuijt, strekkende voor van de straat tot achter
met 8 voeten erf op de lengte van het voorsz. huis springende in de boomgaard van de
verkoopster met recht van de koper dat hij de voorsz. 8 voeten mag bebouwen, voor 225 gld in
gereed geld ontvangen.
244v. 10-05-1659. Jan Jansz. wonende Amsterdam verkoopt Jacob Gunwel een huis en erf
gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Maertgen Dircken weduwe en Z
Jan Gerle Schotsman, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens
de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 29-06-1658, voor 300 gld in gereed geld
ontvangen.
245. 10-05-1659. Cornelis Droogh sergeant van de schutterij schuldig aan Johan Leendertsz. van
der Burgh brouwer in de Witte Leeuw een jaarlijkse losrente van 42 ½ gld (hoofdsom 100 gld sic)
met een rente van 4 1/4 % per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Haven, belend N de
weduwe van Willem Bastiaensz. de Man en Z de gang van het huis van Maerten Couwenhoven,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Couwenhoven.
245v. 12-05-1659. Job Cornelisz. Penningh en Johan Sijmonsz. Hooghwerff als executeurs van
het testament van Helena Clapham en beneffens de dochter van Helena Clapham impetrante van
beneficie van inventaris bij haarlieden verleend door het Hof van Holland, welke beneficie alhier
bij schepenen op 30-11-1658 zijn geinterineerd, verkopen in die kwaliteit Hubrecht Sparenburch
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c.s. waarvoor Gerrit Timmers de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen in de Lange
Kerkstraat, belend O Maertgen Ariensdr. en W Dirck Maximiliaensz., strekkende voor van de
straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is
van 31-05-1635, belast met 9 st per jr daarvan 7½ st tbv het Convent van Zion te Delft en 1½ st
tbv de Kerk dezer stede, voor 750 gld in gereed geld boven de belasting ontvangen.
246v. 12-05-1659. Pieter Pietersz. Schieveen meerderjarige zoon van Trijntgen Ariensdr. laatst
weduwe van Dirck Cornelisz. Buijtewech mitsgaders Cornelis Gerritsz. van Luchtigheijt en Dirck
Hugensz. Backer als gestelde voogden over de 2 nagelaten weeskinderen van Trijntgen Ariensdr.
en Dirck Cornelisz. Buijtewech verkopen Pieter van Putten bakker een huis en erf gelegen in de
Boterstraat, belend O ‘s-heren steeg en W de verkopers, strekkende voor van de straat tot achter
aan de Schie, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 22-05-1655, belast
met 15 st per jr tbv Pieter Jonasz. oud burgemeester dezer stede, voor 425 gld in gereed geld
ontvangen.
247. 12-05-1659. Johannes Hooghstraete en Lourens Hooghstraete wonende Rotterdam zo voor
haar zelve en vervangende de verdere kinderen en erfgenamen van Pieternella Gillisdr. zalr
verkopen Gillis Pietersz. van der Heijde een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Mr
Daniel van Boshuijsen en Z de weduwe van Nicolaes Rademaker, strekkende voor van de straat
tot achter met ofte aan de gemene muur tussen dit huis en het huis van Hubrecht Ree, alles
volgens de oude waarbrief van 13-03-1658, voor 180 gld. in gereed geld ontvangen.
247v. 12-05-1659. Joost van der Burgh zo voor hem zelve en als lasthebber van Sijmon
Willemsz. van der Bildt wonende Delft en Joost Anthonisz. wonende Middelburg gepasseerd
voor Jacob Bollaert notaris alhier op 30-09-1658 en 01-10-1658 en nog als procuratie hebbende
van Dirck Lourisz. wonende Amsterdam gehuwd met Claesgen Jansdr. gepasseerd op 03-03-1659
voor Johan Hendrik Leuve notaris te Amsterdam, verkoopt Adam Elsman waarvoor Jacob van der
Linde als lasthebber van de voorsz. Elsman de gifte is ontvangende van zeker huisje en erf
gelegen in de Prinsestraat, belend N Thomas Poslewith en Z de erfgenamen van Aeltgen
Isbrantsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Cornelisz. Blanckert,
voor 51 gld in gereed geld ontvangen.
247v (sic) 14-05-1659. Martijntgen Jacobsdr. (dv Jacob Thonisz zeevarende man en Arijaentge
Vrericxs) gehuwd met Hendrick Willemsz. jegenwoordig na Oost Indie, mitsgaders Hendrick van
der Heijm jegenwoordig schepen en Dirck Hugensz. als bij de heren van de wet dezer stede
geauthoriseerd zijnde, verkopen Dirck Gerritsz. een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend
W de Krepelstraat en N Maerten van Leuven, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis
van Arie Joostenz., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste zijn van 21-12-1641 en
19-04-1614, belast met 2 rentebrieven, de ene van 100 gld en de andere van 70 gld, die de voorsz.
Van der Heijm daarop sprekende heeft, alsmede een opstal van 7½ st per jr tbv het Weeshuis
dezer stede en daarenboven voor 300 gld, te betalen met 200 gld gereed en 100 gld op rente tegen
4% per jr.
248v. 14-05-1659. Dirck Gerritsz. wonende binnen dezer stede schuldig aan Annetgen Rochusz.
weduwe een jaarlijkse losrente van 9 gld (hoofdsom 150 gld) te lossen met 50 gld per jr.
Waarborg het huis en erf bij de vorige akte aangekocht.
249. 17-05-1659. Mathijs Dircksz. wonende in het Proveniershuis als lasthebber van Pieter van
Mannick wonende Breda gepasseerd voor Dirck van der Mast notaris alhier op 15-05-1659
verkoopt Aechgen Sijmonsdr. weduwe een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Haven,
belend N Arie Fredericksz. kuiper en Z Cornelis Baerthoutsz. zeevarende man, strekkende voor
van de straat tot achter aan het huis van Arie Fredericksz., alles volgens de oude waarbrief van
16-05-1642, voor 685 gld in gereed geld ontvangen
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249v. 17-05-1659. Johan Willemsz. de Wijs raad en vroedschap dezer stede als gewezene
ontvanger van de verponding verkoopt met advies van de burgemeesters dezer stede aan Claes
Bartelsz. het huis en erf van Leuntgen Ariensdr. de Geus gelegen aan de westzijde van de vaart in
het Broersvelt, belend N de koper en Z de weduwe en erfgenamen van Cornelis Woutersz.,
strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met 3 gld 2 st per jr tbv het
St Jacobs Gasthuis, voor 50 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.
250v. 17-05-1659. De voorsz. de Wijs handelend als gemeld verkoopt Willem Rochusz. (’t Hart)
zeevarende man waarvoor Pleuntgen Leendertsdr. (Maetleen) zijn vrouw de gifte is ontvangende
van een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N de weduwe
van Jan Cornelisz. en Z de weduwe van Mathleen, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren bansloot, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.
251. 17-05-1659. Joris Ouwater gehuwd met Maertgen Bouwensdr. (Corpershouck), Cornelis
Bouwensz. de jonge mitsgaders Claes Jansz. (van Harmelen) gehuwd met Neeltgen Bouwensdr.
kinderen en erfgenamen van Bouwen Cornelisz. verkopen Arie Bouwensz. haar zwager en broers
3/4e van een huis en erf met 2 tuinen daar annex gelegen over de Haven omtrent de Vlaardinger
poort, daarin koper zelf 1/4 toekomt, belend W dezer stede timmerwerf en O Hendrick van der
Heijme tegenwoordig schepen dezer stede, strekkende voor van de straat tot achter aan de
Rosmolen toebehorende de koper, met conditie dat de koper zal volgen de Grutmolen met al zijn
toebehoren, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 29-04-1644 (=1634),
voor 1106 gld 5 st in gereed geld ontvangen.
252. 17-05-1659. Ariaentgen Jansdr. weduwe van Pieter Pleunenz. wonende op het Hooft
verkoopt Pieter Pleunenzn. de jonge een huis en erf met boomgaard gelegen op het Hooft voorsz.,
belend N Cornelis Hugensz. en Z Arie Claesz., strekkende voor van de straat tot achter aan de
Vranckenlantse watering, alles volgens de oude waarbrief van 30-05-1643, voor 587 gld te
betalen met 200 gld gereed en de rest of 287 gld (sic) te betalen in termijnen van 100 gld per jr.
Kanttekening 04-05-1660. Ariaentgen Jansdr. weduwe Pieter Pleunenz. verklaart alzo de
custingbrief voor de som hiernevens geroerd gemaakt is verlijd of verloren dienvolgende de koper
Pieter Pleunenz. zo wanneer dezelve te voorschijn zou mogen komen gecasseerd aan hem over te
leveren en ondertussen dezelve en zijn nakomelingen voor alle naarmaning te indemneren en
bevrijden als bekennende van de restant koopprijs van dit huis volledig betaald en voldaan te zijn.
252v. 17-05-1659. Geertruijt Jansdr. (Moens) weduwe Willem Bastiaensz. de Man en Job
Pietersz. metselaar verkopen tezamen Mr Eeuwout Vermeulen chirurgijn twee ledige erven annex
de andere gelegen in het Broersvelt, belend Z Thomas Posselwith en N Hendrick den Backer,
strekkende het ene voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot en het andere erf van de
voorsz. Job Pietersz. metselaar verkoper in deze tot achter aan de voorsz. bansloot, voor 100 gld
in gereed geld ontvangen.
253v. 17-05-1659. Harmen ten Hooff chirurgijn wonende binnen dezer stede zo voor hem zelve
en hem sterk makende voor Lambrecht ten Hooff zijn broer tegenwoordig uitlandig, beiden
mondige zonen van Jan Lambrechtsz. ten Hooff die een zoon was van Lambrecht Harmensz. ten
Hooff verkopen Jan Sieren wonende Rotterdam en de kinderen van Willem Jansz. Poort
geprocureerd bij Lijsbeth Lambrechtsdr. zalr tezamen 1/4e part in 2 huizen en erven als het ene
bezijden het stadhuis, belend O Gillis van der Eijck oud burgemeester en W Joris Oudwater,
strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Van der Eijck en het andere
gelegen aan der Gooistraat, belend N de kinderen en erfgenamen van Vroutgen Jacobsdr. en Z
Bartel Jacobsz. Treurniet, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz.
erfgenamen, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.
254. 17-05-1659. Vincent van Palesteijn wonende jegenwoordig in Leiderdorp verkoopt Claes
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Cornelisz. Bijl wonende alhier zekere korenwindmolen genaamd de Zuidmolen met de grond
daarop dezelve staat, alsmede een huis en erf met stalling daar annex gelegen omtrent de
Rotterdamse poort, belend N het huis van de koper en Z dezer stede havenmuur en molenwerf of
veste, strekkende voor van de straat tot achter aan de Haven of het water daarvan, alles volgens de
oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 11-05-1648 met alle gereedschappen tot de voorsz.
molen dienende en behorende, belast met 8 gld 9 st per jr als 5 gld 5 st tbv het Weeshuis en de
Kerk alhier en 2 gld 5 st tbv de Karthuizers buiten Delft en dezer stede 7 st 8 p en nog dezer stede
staande op de schuur 12 st, voor 4150 gld, te betalen met 1000 gld gereed en de rest of 3150 gld
in termijnen van 525 gld per jr.
255. 17-05-1659. Aechgen Sijmonsdr. weduwe wonende binnen dezer stede schuldig Hubrecht
van der Vecht raad en vroedschap dezxer stede een losrente van 24 gld per jr (hoofdsom 600 gld)
tegen 4% rente per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Haven, belend N
Arie Fredericksz. kuiper en Z Cornelis Baerthoutsz. zeevarende man, strekkende voor van de
straat tot achter aan het huis van de voorsz. Arie Fredericksz. Kanttekening 22-01-1674. Aechgen
Cornelisdr. Poort weduwe Arie Lourisz. als eigenaresse van het hypotheek hiernevens geroerd
vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
255v. 24-05-1659. Jan Pietersz. van Heel wonende binnen dezer stede als procuratie hebbende
van Francois Vermande gehuwd met Jannetgen Jansdr. van Heel en Isaack van Heel beiden
kooplieden te Rotterdam mede erfgenamen en prelegatarissen van Abraham Dullaert en in die
kwaliteit in eigendom aangedeeld zijnde het navolgende huis en erf (de procuratie gepasseerd
voor Hartman de Custer notaris te Rotterdam op 07-05-1659), verkoopt Cathalina Bongerts een
huis en erf gelegen in de Raem, belend O de weduwe van Cornelis Jacobsz. Vast en W Cornelis
Parridaen tijkwerker, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot, lopende voor het huis
van de Noordmolenstraat en voorts met een dwarssloot tot aan het erf van de voorsz. weduwe van
Cornelis Vas, alles volgens de oude waarbrief van 15-05-1641 en alsmede zekere nadere acte van
burgemeesters dezer stede over de vrije uit- en overpad van het voorsz. erf over de voorsz.
Raemsloot van 10-05-1659, voor 700 gld, te houden op rente tegen 5% per jr, te lossen met 100
gld per jr.
256v. 24-05-1659. Johan Willemsz. de Wijs raad en schepen dezer stede als gewezen ontvanger
van de verponding verkoopt met advies van de burgemeesters dezer stede aan Annetgen
Rochusdr. waarvoor in deze de gifte is ontvangende Rochus Ariensz. haar zoon het huis en erf
van Jacob Smit gelegen aan de westzijde van de Lange Achterweg, belend N Claes Meesz. van
den Raedt en Z de weduwe van Hendrick Leendertsz., strekende voor van de straat tot achter aan
het huis van Jacob Kunst, belast met 3 st 12 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 127 gld in
gereed geld ontvangen.
257v. 24-05-1659. Bastiaen Cornelisz. Molenaar verkoopt Claes Jansz. van Harmelen molenaar
een huis en erf gelegen over de Haven in het West Nieuwelant, belend N Jacob Sijmonsz. Gijsen
cs en Z de erfgenamen van Warnaert Baerthoutsz., strekkende voor van de straat tot achter aan
zekere scheidheining, welke de koper alleen tot zijn kosten moet onderhouden en repareren, alles
volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 18-04-1649 (mz. 24-04-1649), belast met
een rentebrief van 200 gld tegen 5% per jr tbv Maertgen Pietersdr. weduwe Claes Jacobsz. Cool,
voor 500 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. Kanttekening 07-08-1668. Neeltgen
Bouwensdr. vertoont de originele rentebrief die afgelost is.
258. 24-05-1659. Dirck van der Mast jegenwoordig schepen dezer stede verkoopt Anneken
Andriesdr. Veer oude vrijster een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N Gillis Pietersz.
van der Heijde en Z de verkoper, de heining tussen dit huis en het huis van de verkoper is gemeen
en moet op gemene kosten worden onderhouden, voor 475 gld in gereed geld ontvangen.
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258v. 24-05-1659. Johan Willemsz. de Wijs raad en schepen dezer stede als regent van et St
Jacobs Gasthuis vervangende zijn confraters als alimenterende in het zelfde huis Trijntgen Jansdr.
verkoopt Hugo van Bleijswijck oud burgemeester de voorsz. Trijntgen Jansdr. huis en erf gelegen
in het St Anna Susterhuis van ouds genaamd ‘t Convent van Leliendael, belend O Dirck Hugensz.
en W Jacob Anthonisz., strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot, alles volgens de
oude waarbrief van 04-04-1594 (koop door Neeltgen Ariensdr. weduwe Jan Leendertsz.), voor
260 gld in gereed geld ontvangen.
259. 24-05-1659. Jacob Andriesz. Hessingh zo voor hem als vervangende Theunis Willemsz.
verkoopt Jan Claesz. een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend N Thijs Koninck en
Z Liedewij Cornelisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq, belast met 7 st
8 p tbv de Kerk alhier en daarenboven voor 180 gld, waarvan 100 gld gereed en 80 gld te betalen
op 01-05-1660 tegen een rente van 5% per jr. Penningborg Liedewij Cornelisdr. weduwe.
260. 24-05-1659. Joris Galeijnsz. Keijser wegens de magistraats kamer en Dirck Thonisz. van
Leeuwen wegens de arme- en diaconie kamer respectievelijk binnen dezer stede en verklaren
geaccordeerd te zijn met Rusgen Leendertsdr. om deze voortaan te onderhouden haar leven lang,
waartoe deze de voorsz. regenten zou betalen 100 gld als zij ter weeskamer heeft uitstaan, haar
opgekomen van niet ingevuld, welk geld de weesmeesters aldaar difficulteren en weigeren aan
Rusgen te laten volgen, tenzij dezelve als voren behoorlijk was geindemneerd.
260 26-05-1659. Cornelis Maerlandt regerend schepen dezer stede als procuratie hebbende van
Willem Car kapitein in garnizoen te Bergen op Zoom op 03-05-1659 voor nts Jacob Bollaert
gepasseerd verkoopt Mr Hugo van Rijck advocaat zekere tuin gelegen omtrent de Noordmolen,
belend N de tuin van Jan Pietersz. nettekoper en ZW Jan Jansz. Broer, strekkende voor van de
straat tot achter aan de bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 2104-1649, belast met de helft van een opstal van 16 st 13 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 150
gld in gereed geld ontvangen.
261. 31-05-1659. Sebastiaen Verwel wijnkoper verkoopt Cornelis Block mede wijnkoper een huis
en erf gelegen op de Haven, belend O de koper en W Coen Amen, strekkende voor van de straat
tot achter aan zeker ander huis van de koper, alles volgens de oude waarbrief van 07-05-1650 en
een uitspraak van de heren van de wet van 15-02-1655, voor 336 gld in gereed geld ontvangen.
261v. 31-05-1659. Nelletgen Pietersdr. weduwe Isbrant Sparenburgh verkoopt Reympgen
Gerritsdr. waarvoor haar vader Gerrit Gerritsz. Swart de gift is aannemende van een huis en erf
gelegen op de Vismarkt, belend O kapitein Adriaen Dane de Jager en W het Mennoniste van
Maassluis, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Gerrit Harmensz. blokmaker,
alles volgens de oude waarbrief van 02-09-1651, voor 300 gld in gereed geld ontvangen.
262. 07-06-1659. Jan Veen klerk ter secretarie alhier als speciale last hebbende van Maria Juijst
weduwe van Jacob Scharp raad en vroedschap dezer stede verkoopt Claes Jorisz. grootschipper
een huis en erf met schuur en plaats met loods aan de Gooistraat, belend N Maerten
Couwenhoven secretaris van de weeskamer alhier en Z de verkoopster, strekkende voor van de
straat tot achter op de Haven, met conditie dat de koper van dit huis en de koper van het andere
huis daarnaast gelegen de plaats zullen moeten afsepareren met een bekwame muur of heining,
alles volgens de oude waarbrief van niet ingevuld 1581, voor 650 gld door Maria Juijst in gereed
geld ontvangen.
263. 07-06-1659. Jacob Bernou gerechtsbode dezer stede als executeur van zeker vonnis
geobtineerd bij Annetgen Esaiasdr. tlv Maartgen Jansdr. gecondemneerde van 20-07-1658 bij
welk vonnis het navolgende huis en erf was executabel verklaard, verkoopt het huis van de
voorsz. Maertgen Jansdr. gelegen aan de Schie op het klein watertje, belend N de weduwe van
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Cornelis Sieren en Z de weduwe van Leendert Jansz. de Koe, voor 115 gld in gereed geld
ontvangen. Verkocht aan Arie Huijgensz. van Portugael.
264. 14-06-1659. Pieter Bastiaensz. (Spruijt) wonende op het Hooft schuldig aan Hendrick van
der Heijme regerend schepen en brouwer een jaarlijkse losrente van 5 gld 3 st, te lossen met 25
gld per jr en het laatste jaar 29 gld, geheel af te lossen bij verkoop van het pand. Waarborg een
huis en erf gelegen op het Hooft, belend N Pieter Arentsz. metselaar en Z Andries de Draeck,
strekkende voor van de straat tot achter aan zekere sloot. Voldaan door geleverde bieren en
contant geld.
264v. 16-06-1659. Jacob Bernou gerechtsbode als executeur van zeker vonnis geobtineerd bij
Grietgen Arientsdr. van der Elst tlv Abigael Willemsdr. weduwe Frans Jansz. metselaar
gecondemneerde van 23-02-1658 verkopen openbaar het huis en erf van Abigael Willemsdr.
gelegen in de Breestraat, belend O Bartel Jacobsz. Treurniet en W Maerten Jansz. de Looper,
strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, alles volgens de oude waarbrief van 2212-1640. Koper Johan Leendertsz. van der Burgh voor 260 gld in gereed geld ontvangen.
265. 21-06-1659. Adriaen Hoochmoet oud burgemeester dezer stede en Mathijs Cool
vervangende en haar sterk makende voor Willem Jacobsz. Juijst tezamen gestelde executeurs over
het testament van Maertgen Pietersdr. weduwe Claes Jacobsz. Cool verkopen Lambrecht
Willemsz. Bijlo een looierij gelegen in St Anna Susterhuis, belend N het Blaeuwhuis en het Hof
van Belois en Z de verkopers zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot,
alles volgens de oude waarbrieven, de ene van 04-05-1619 en de andere van 29-11-1631, voor
800 gld, te betalen toekomende Aller Heiligen 1659 200 gld gereed en 600 gld op rente tegen 4%
per jr, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 25-07-1671. Lambrecht Bijlo vertoont de
originele rentebrief die afgelost is.
266. 21-06-1659. De voorsz. executeurs verkopen Abraham Dircksz. Gommersbach 2 huisjes
gelegen in de Prinsestraat, belend Z de koper en N Adam Elsman, strekkende voor van de straat
tot achter aan het erf van Jan Cornelisz. Blanckert marktschipper op Delft, alles volgens de oude
waarbrieven, de ene van 13-04-1624 en de andere van 07-05-1641, voor 120 gld in gereed geld
ontvangen.
266v. 28-06-1659. Arie Willemsz. Borsselaer schuldig aan Maerten Couwenhouven 300 gld
wegens geleend geld betaald over de kooppenningen van een huis en erf daarin hij woont met de
onkosten van deze, terug te betalen op 01-05-1660 tegen een rente van 4 ½ % of 13 gld 10 st per
jr.
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