RECHTELIJK ARCHIEF KETHEL EN SPALAND

INVENTARISNUMMER 84

DINGBOEK
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272 DUBBELE FOLIO‘S

G EDEELTELIJK VERG AAN

BEWERKING DOOR
ANTHONIUS VAN DER TUIJN
TE RHOON

Nr. 1 folio 1 d.d. niet gedateerd.
Robbrecht Pietersz. Schilperoort heeft zich borg gesteld voor de gearresteerde goederen of hetzelve
te beteren met f 64.
Nr. 2 folio 1 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. als bloedvoogd van de weeskinderen van zaliger Joris Florisz. eiser contra de voorn.
geïnsinueerde om executabel te zijn inzake de voorn. gearresteerde beesten, meubelen en inboedel,
ter somme van f 210 met de intrest van dien, voor betaling van het vaderlijk bewijs van de voorn.
kinderen volgens de bezegelde uitkoopbrief in dato 12-06-1591.
Nr. 3 folio 1 d.d. ut supra.
Taems Vredericxz. eiser contra Joris Lenertsz. inzake het sloten van hunlieder land in Nieuwland.
Schepenen ordonneren de eiser andermaal de gedaagde te insinueren om binnen 24 uur tegen hem
te sloten.
Nr. 4 folio 1v. d.d. november 1603.
Dirck Maertensz. waard in de Swan in het dorp Kethel eiser tegen Louris Pietersz. Schans
geïnsinueerde.
Nr. 5 folio 2 d.d. februari 1604.
Maritgen Willemsdr. weduwe Pieter Pietersz. kuiper geassisteert door Pieter Pietersz. de jonge haar
zoon, eisers in cas van ontwrichting van de helft van 1 morgen land, door Joris Wi llemsz. het
voorgaande jaar gebruikt, contra dezelve Joris Willemsz. om zijn handen af te trekken van het gebruik
van de landen of de koop, zo hij pretendeert. Schepenen continueren de zaak tot de volgende
rechtdag.
Nr. 6 folio 2 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. schout van Spaland met procuratie van Sijmon Arijensz. brouwer in het Dubbele
Cruijs te Delft contra Maritgen Jansdr. weduwe Cornelis Jansz., in leven bode van deze ambacht,
inzake de betaling van f 314-08-00 wegens de levering van bieren volgens een bezegelde schuldbrief
in dato 24-07-1591.
Nr. 7 folio 2v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel ratone offitij contra Frederick Sijvertsz. schoenlapper om
te betalen 27 st. van een boete tegen ene Hubrecht Matheusz.
Nr. 8 folio 2v. d.d. ut supra.
Claes Gerritsz. gehuwd met de weduwe van Meijnert Cornelisz. eiser contra Claes Arijensz. Dorp
wonende te Berkel, geïnsinueerde op zeker arrest gedaan op de somme van f 75, om de eiser te
bevrijden van een ¼ part en indemneren van een proces hangende voor het Hof op en tegen Adriaen
Cornelisz. Maeslandt, mitsgaders voor de verdere lasten van de boedel van de voorn. Meijnert
Cornelisz. zou mogen komen.
Nr. 9 folio 3 d.d. ut supra.
De Heilige Geest van Kethel eisers contra Claes Willemsz. Cruijer gearresteerde om te betalen £ 8
groot Vlaams, verschenen volgens de obligatie daarvan zijnde in dato 05-11-1589.
Nr. 10 folio 3v. d.d. 03-03-1604.
Jan Jacobsz. de Recht contra Lenert Pietersz. wonende in het dorp Kethel gedaagde voor de betaling
van f 25. Dammis Jansz. stelt zich borg voor het vonnis.
Nr. 11 folio 3v. ut supra.
De heilige geestmeesters van Kethel eisers contra Claes Willemsz. Cruijer gedaagde om te betalen £
8 groot Vlaams volgens obligatie in dato 05-11-1589.
Nr. 12 folio 3v. ut supra.
Maertgen Willemsdr. weduwe Pieter Pietersz. met haar zoon en voogd contra Joris Willemsz. om te
procederen.
Nr. 13 folio 4 d.d. ut supra.
Jacob Pietersz. van Cleeff als ontwaard hebbende zekere 2½ morgen land in Nieuwland, verzoekt van
Heijman Corstiaensz. van der Mast, etc.
Nr. 14 folio 4 d.d. ut supra.
Jacob Pietersz. van Cleeff verzocht op en tegen Heijman Corstiaensz. van der Mast. Schepenen
condemneren Heijman Corstiaensz. in de kosten.
Nr. 15 folio 4v. d.d. 17-03-1604.
Heijman Corstiaensz. van der Mast burger van Schiedam eiser contra Jacob Pietersz. van Cleeff
gedaagde in cas van ontwaring,om zijn handen af te trekken van het gebruik van 2½ morgen land in
Nieuwland, tegenwoordig verkocht aan Claes Dammisz. landman.
Nr. 16 folio 4v. d.d. ut supra.
Maritgen Willemsdr. eiser contra Joris Willemsz. van Ouderschie.
Nr. 17 folio 5 d.d. eodem die.

Frans Cornelisz. timmerman weduwnaar en boedelhouder van Maritgen Jansdr. verzoekt om
boelhout.
Nr. 18 folio 5v. d.d. 03-04-1604.
Arijen Dircxz. kleermaker wonende dorp Kethel als oom en voogd van de weeskinderen van zaliger
Cornelis Arijensz. schuitvoerder en Gooltgen Heijndricxdr. eiser contra Pieter Arijensz. smid wonende
in het dorp, gedaagde in zake de betaling van f 108 over 3 jaren kusting volgens de kustingbrief in
dato 26-05-1597.
Nr. 19 folio 6 d.d. 01-05-1604.
Arijen Dircxdr. kleermaker contra Pieter Arijensz. smid.
Nr. 20 folio 6 d.d. ut supra.
Maritgen Willemsdr. weduwe Pieter Pietersz. contra Joris Willemsz. haar broeder.
Nr. 21 folio 6v. d.d. 12-05-1604.
Pieter Arijensz. smid eiser en arrestant contra Jutgen Pietersdr. en haar gearresteerde huis en
goederen verweerster. Pieter Vechtersz. als vader van de verweerster zegt dat de verweerster zich
verhuurd had buiten zijn weten en dat overzulks de gemelde huur niet mag bestaan.
Nr. 22 folio 6v. d.d. ut supra.
Adriaen Dircxz. kleermaker contra Pieter Arijensz. smid. Verklaring van Dirck Maertensz. bode.
Nr. 23 folio 7 d.d. 20-05-1604.
Huijbrecht Matheusz. weduwnaar van Magdalena Lourisdr. verzoekt om boelhout.
Nr. 24 folio 7 d.d. 09-06-1604.
Cornelis Haerpersz. waard op het dorp Kethel eiser contra Heijndrick Heijndricxz. wonende aan de
Oudendijk, gedaagde om te beteren, repareren en vergoeden de schade, de eiser aangedaan in het
beweiden van de Oudendijk en uiterdijk, waarvan de eiser gebruiker is of hetzelve te beteren met f 15.
Nr. 25 folio 7v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Jan Sieren, gedaagde om te betalen een
boete van 27 st. ter zake dat hij vuiligheid uit een sloot in het gewas van de buren heeft gegooid.
Nr. 26 folio 8 d.d. 07-07-1604.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Cornelis Haerpersz. gedaagde wegens
betaling van 27 st. over een boete door de gedaagde in het sterfhuis van Cornelis Centen verbeurd.
Nr. 27 folio 8 d.d. ut supra.
Joris Lenertsz. van Alphen eiser contra Pieter Jacobsz. van ‘s-Gravesande voor betaling van 30 ter
zake van verteerde kosten en geleende penningen.
Ghijsbrecht Jansz. molenaar heeft zich borg gesteld.
Nr. 28 folio 8 d.d. ut supra.
Pieter Jacobsz. ‘s-Gravesande contra Lijsbeth Pietersdr. huisvrouw van Joris Leendertsz. van Alphen
gedaagde voor betaling van f 5-14-08.
Pieter Cornelisz. van der Pot procureur van de gedaagde sustineert dat hij tevreden is. Panser is de
procureur van de eiser.
Nr. 29 folio 8v. d.d. ut supra.
Arijen Leendertsz. afg……. kerkmeester van de Heilige Geest van Kethel eiser contra Maerten
Cornelisz. metselaar, gedaagde voor betaling van f 46-07-08 over een jaar landpacht.
Nr. 30 folio 8v. d.d. ut supra. (doorgehaald).
Arijen Dircxz. en Dirck Pietersz. heilige geestmeesters van Kethel als doende eis tegen de heilige
geestmeesters van Vlaardingerambacht, concluderen dat de somme van f 50, door Dammis Jansz.
schout van Spaland vanwege de boel van Sijmon Cornelisz. onder het gerecht alhier geconsigneerd
en aan de armen door zaliger Maritgen Dircxdr. was gelegateerd.
Nr. 31 folio 9 d.d. 21-07-1604.
Pieter Cornelisz. Verheul schout contra Cornelis Haerpersz. gedaagde.
Nr. 32 folio 9 d.d. ut supra.
Joris Lenertsz. van Alphen eiser contra Pieter Jacobsz. van ‘s-Gravesande gearresteerde.
Nr. 33 folio 9 d.d. ut supra.
Pieter Jacobsz. van 's-Gravesande eiser contra Lijsbeth Pietersdr. huisvrouw van Joris Lenertsz. van
Alphen gearresteerde.
Nr. 34 folio 9v. d.d. ut supra.
Rechtdag 04-08-1604 wordt gecontinueerd en gehouden op 11-08-1604.
Pieter Cornelisz. Verheul schout contra Cornelis Harpersz. gedaagde.
Nr. 35 folio 9v. d.d. ut supra.
Arijen Pietersz. Groenewegen en Willem Heijndricxz. Gorter ambachtbewaarders van Kethel eisers
contra Dammes Jansz. eertijds gaarder van de verpondingen over Kethel, gedaagde om zich
executabel te verklaren inzake een verjaarde akte van condemnatie in dato 23-01-1602.

Nr. 36 folio 9v. d.d. ut supra.
Heijndrick Jansz. Pansser procureur van Pieter Jacobsz., op heden door Joris Lenertsz. van Alphen
voor het gerecht gedagvaard.
Nr. 37 folio 10 d.d. 22-09-1604.
Jacob Jansz. Noorlander eiser contra Isbrant Lenertsz. wonende Vlaardingerambacht gearresteerde
voor betaling van f 30.
Nr. 38 folio 10 d.d. ut supra.
Claes Claesz. van Swieten met procuratie van Jacob Jansz. Noorlander verzoekt een rechtelijke weet
te bezorgen aan IJsbrant Lenertsz. wonende Vlaardingerambacht gearresteerde om voor het gerecht
van Kethel. De weet wordt aangenomen door Dirck Maertensz. bode van Kethel voor 10 sch.
Nr. 39 folio 10v. d.d. 22-09-1604.
Joris Willemsz. …… Hogenban eiser tegen Maritgen Willemsdr. zijn zuster wonende te Schiedam,
gedaagde nopens het schaven en beslaan van een morgen land, hun beiden toebehorende en
gelegen in de Oostabspolder aan de stedeskade van Delft.
Vonnis: De eiser zal zijn helft mogen beslaan met 3 beesten van 2 jaren voor 2 schaar en de
gedaagde met gelijk recht.
Nr. 40 folio 11 d.d. 06-10-1604.
Dirck Maertensz. bode van Kethel pachter van de smaltienden over de Oost-en Westabspolder voor
het jaar 1603 contra Louris Jacobsz. wonende Kethelpolder gedaagde.
Nr. 41 folio 11 d.d. ut supra.
Jacob Jansz. Noorlander eiser contra Isbrant Lenertsz. in Vlaardingerambacht gearresteerde.
Nr. 42 folio 11v. d.d. 17-11-1604.
Cornelis Dammisz. wonende in het dorp Kethel eiser contra Dirck Maertensz. bode van Kethel,
gedaagde om te openen zekere buur-of scheisloot, strekkende ten einde van de eisers erf of ten
minste daarin te leggen een bekwame pomp om het water, komende van het erf van de eiser
daardoor te lozen, gelijk het altijd door de sloot is geloosd of hetzelve te beteren met f 45.
Nr. 43 folio 12 d.d. ut supra.
Mees Pietersz. aan de Vlaardingerweg eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen, gedaagde om de eiser
te restitueren f 1-10-00 door hem in gelag betaald over wijnkoop van een koe van de gedaagde
gekocht en door dezelve niet geleverd.
Nr. 44 folio 12 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde om te repareren de schade door de gedaagde gedaan in het
doorrijden over de eisers land, zo met hooi als haver, zonder dat de gedaagde daar enig uit-of
overpad heeft.
Nr. 45 folio 12v. d.d. eodem die.
Compareerde Maritgen Jansdr. weduwe Arijen Claesz. wonende op de Schie en verzoekt om
boelhout om de boedel te administreren voor haarzelf en haar 5 weeskinderen.
Nr. 46 folio 12v. d.d. eodem die.
Ten zelve dage zijn op nominatie van Maritgen Jansdr. weduwe als langstlevende als voogden
gesteld over de voorn.weeskinderen, Claes Outgersz. Braeck en Jan Arijensz. wonende te Pijnacker.
Nr. 47 folio 12v. d.d. ut supra. (doorgehaald).
Claes Arijensz. uit Schiebroek gehuwd met Annitgen Pancraesdr. overzulks mede voogd over de
onmondige weeskinderen van zaliger Aechgen Pancraesdr., eiser contra Sijmon Willemsz. als voogd
en administrateur van de goederen van de weeskinderen, gedaagde om rekening, bewijs en reliqua te
maken.
Nr. 48 folio 13 d.d. 01-12-1604.
Cornelis Dammisz. wonende in het dorp Kethel contra Dirck Maertensz. bode van Kethel gedaagde.
Nr. 49 folio 13 d.d. ut supra.
Heijndrick Jansz. van Delft burger van Schiedam eiser contra Frederick Sijvertsz. vellekoper
gedaagde om betaling te krijgen van ? en 10 st.
Nr. 50 folio 13v. d.d. 15-12-1604. (doorgehaald).
Heijndrick Jansz. van Delft burger van Schiedam eiser contra Frederick Sijvertsz. vellekoper.
Nr. 51 folio 13v. d.d. ut supra.
Claes Dammisz. wonende binnen Schiedam eiser en arrestant contra Wouter Arijensz. te Ouderschie
overgedaagde om te verantwoorden £ 60 die hem overgedaagde toebehoren, onder Dirck Jansz.
wonende te Noord-Kethel gearresteerd zijn en dezelve verklaren executabel in afslag van de somme
van £ 52 over de koop van een os, onlangs verschenen.
Nr. 52 folio 14 d.d. 12-01-1605.
Arijen Jansz. Suijcker wonende op 't Woud gehuwd hebbende Aechgen Heijndricxdr. contra Heijnrick
Heijnricxz. voor de betaling van f 122-05-00, afslaande f 17 daarop betaald ter zake van geleend geld.

Nr. 53 folio 14v. d.d. ut supra.
Pieter Vechtersz. wonende Vlaardingerambacht aan de Kethelweg contra Lenert Pietersz. wonende in
het dorp, gedaagde voor de betaling van f 4-04-00. Dirck Maertensz. bode constitueert zich borg voor
Pieter Vechtersz.
Nr. 54 folio 14v. d.d. ut supra.
Hubrecht Sijmonsz. wonende in Vokkestaart eiser contra Jan Pietersz. wonende Kethel voor de
betaling van 1 jaar kusting van f 100.
Nr. 55 folio 15 d.d. ut supra.
Willem Heijnricxz. Gorter als gewezene pachter van de smaltienden over de Nieuwlandse polder voor
het jaar 1600, eiser contra Huijch Woutersz. Bol, gedaagde voor de betaling van f 4-10-00 per morgen
voor zo veel land als hij bij eed zal inbrengen.
Nr. 56 folio 15 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode van Kethel contra Arijen Dircxz. kleermaker om de put te "vollen", door hem
gedaagde gedolven aan de noordzijde van des eisers huis en erf, met droge aarde en het water daar
uit te hozen en te maken zoals het erf daarvoor geweest is of hetzelve te beteren met f 25.
Nr. 57 folio 15v. d.d. (..)-01-1605.
Arijen Jansz. Suijcker wonende op 't Woud gehuwd met Aechgen Heijndricxdr. eiser contra Heijnrick
Heijnricxz.
Nr. 58 folio 15v. d.d. ut supra.
Hubrecht Sijmonsz. wonende in Vokkestaart eiser contra Jan Pietersz. gedaagde.
Nr. 59 folio 16. d.d. (9)-02-1605.
Hubrecht Sijmonsz. wonende Vokkestaart eiser contra Jan Pietersz. gedaagde.
Nr. 60 folio 16 d.d. 16-02-1605.
Jan Pietersz. wonende op de Zouteveen corrigerende de protestatie door zijn procureur op 09-021605 gedicteerd en constitueert hem appelant van het vonnis gewezen door het gerecht van Kethel
tussen Hubrecht Sijmonsz. en de voorn. Jan Pietersz.
Nr. 61 folio 16v. d.d. 09-03-1605.
De heilige geestmeesters van Kethel in cas van ontwaring contra Gerard Muijs secretaris van
Schiedam nomine uxoris en Dirck Claesz. Pansser zijn schoonbroeder voor hunzelf, gedaagden om
hun handen af te trekken van de eigendom en het gebruik van ½ morgen land, gemeen in een kamp
van 4 morgen in de Westabspolder, gekomen van de woning van Cornelis Jorisz. waar tegenwoordig
possesseur van is Claes Gerritsz. op de Harch. De woning was voor de verkoping van de voorn. 4
morgen, met dezelve 4 morgen, groot omtrent 16 morgen. Hierin heeft de Heilige Geest van Kethel
gemeen 2 morgen 4½ hond.
Nr. 62 folio 17 d.d. 23-03-1605.
De heilige geestmeesters in cas van ontwaring eisers contra Gerard Muijs secretaris van Schiedam en
Dirck Claesz. Pansser zijn schoonbroeder gedaagden.
Nr. 63 folio 17 d.d. 30-03-1605.
De heilige geestmeesters eisers in cas van ontwaring contra Gerard Muijs secretaris van Schiedam
nomine uxoris en Dirck Claesz. Pansser zijn schoonbroeders voor hunzelf.
Nr. 64 folio 17 d.d. ut supra.
Gerard Muijs nomine uxoris en Dirck Claesz. Pansser voor hunzelf eisers contra Claes Gerritsz.
gehuwd met de weduwe van Meijnert Cornelisz. gedaagde om de eisers te garanderen, kosteloos en
schadeloos te houden van de eis van de heilige geestmeesters van Kethel in cas van ontwaring op
hun eisers gedaan op 09-03-1605.
Nr. 65 folio 17v. Rechtdag ?
Hubrecht Hubrechtsz. en Maerten Cornelisz. metselaar eisers contra Heijnrick Heijnricxz.wonende
aan de Oudendijk, gedaagde voor de betaling van f 7 ter zake van de beterschap van zeker land
gelegen aan de Oudendijk.
Nr. 66 folio 17v. d.d. ut supra.
Pieter Corssen en Hubrecht Hubrechtsz. erfgenamen van Cornelis Centen en zijn huisvrouw beiden
zaliger, eisers contra Louris Jacobsz. wonende Kethelpolder, gedaagde voor de betaling van f 8, door
hem belooft voor enig nagras.
Nr. 67 folio 17v. d.d. ut supra.
Maritgen Huijbrechtsdr. weduwe Joris Dircxz.Tueijt wonende aan de Groeneweg, verzoekt om
boelhout voor haarzelf en haar 3 weeskinderen.
Nr. 68 folio 18 d.d. 08-06-1605.
Hubrecht Hubrechtsz. en Maerten Cornelisz. metselaar eisers contra Heijnrick Heijnricxz. wonende
aan de Oudendijk om te procederen.
Nr. 69 folio 18 d.d. ut supra.

Pieter Corssen en Hubrecht Hubrechtsz. zo zij ageren contra Louris Jacobsz. wonende Kethelpolder.
Nr. 70 folio 18 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode als pro cureur van Pieter Vechtersz. wonende te Dordrecht eiser contra Isbrant
Lenertsz. wonende Vlaardingerambacht gearresteerde voor de betaling van f 5 als restant van
meerdere somme volgens de obligatie daarvan zijnde in dato 16-01-1600 stilo novo.
Nr. 71 folio 18 d.d. ut supra.
Pansser als procureur van de gedaagde concludeert tot niet ontvankelijk ter oorzake dat de eis op de
gedaagde gedaan te hoog en te breed is gemaakt. lndien de rechter meent dat er betaald moet
worden, dan niet meer f 1-19-06.
Nr. 72 folio 18v. d.d. ut supra.
………. Hubrecht ……………………… Er zijn gekocht 44 tonnen turf voor 0-03-02 per ton, te samen f
6-17-08.
Nr. 73 folio 19 d.d. 22-06-1605.
David Corenwinder uit naam van Adriaen Pietersz. te Berkel eiser contra Huijbrecht Huijbrechtsz. in
Kethel gedaagde.
Nr. 74 folio 19 d.d. ut supra.
Huijbrecht Huijbrechtsz. en Maerten Cornelisz. eisers contra Heijndrick Heijndricxz. wonende aan de
Oudendijk gedaagde, om te procederen.
Nr. 75 folio 19v. d.d. 12-???
……… Colen lakenkoper te Schiedam eiser contra wonende te Kethel, gedaagde om te
verantwoorden zekere koebeesten met een paard, gaande op 8 morgen land toebehorende de
voorn.eiser, in arrest genomen door Dirck Maertensz. bode, ter somme van f 270 mitsgaders 2
kinnetgens en ⅛ deel boter, ter zake van 3 jaar verlopen landpacht van de voorn. 8 morgen land in
des gedaagdens woning.
Nr. 76 folio 19v. d.d. ut supra. (doorgehaald).
Arijen Arijensz. alias Arijmaet eiser en arrestant contra Pieter Vechtersz. gedaagde als voogd over het
weeskind van (niet ingevuld) om te hebben restitutie van een rentebrief, verleden door Arijen Arijensz.
voorsz. tbv. hetzelve weeskind, inhoudende (niet ingevuld). Pieter Vechtersz. bekent voldaan te zijn.
Nr. 77 folio 20 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode eiser contra Arijen Dircxz. kleermaker gedaagde. De eiser zegt dat de
gedaagde hem vervorderd heeft om op 2 augustus te stellen zekere horden en planken op het erf van
de eiser voor zijn keldervensters, omdat hij eiser daardoor schade heeft geleden.
Nr. 78 folio 20 d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. waard in Kethel eiser contra Pieter Arijensz. snijder gedaagde wonende Kethel
voor de betaling van f 6-16-06.
Nr. 79 folio 20v. d.d. ut supra.
Pouwels Gerritsz. wonende Vlaardingen gehuwd hebbende Teuntgen Dircxdr. dochter van wijlen
Dirck Gerritsz., in leven wonende op de woning waar tegenwoordig possesseur van is Willem
Vranckensz. contra Geertgen Lenertsdr. eertijds weduwe van Arijen Gerritsz. smid, in leven wonende
op de voorsz. woning, mitsgaders de kinderen en erfgenamen van dezelve Arijen Gerritsz., om te
verantwoorden f 60, gearresteerd onder Willem Vranckensz. voorsz. in mindering van de eisers achter
zijn, spruitende ter zake dat de voorn. Arijen Gerritsz. smid de voorn. woning van de voogden van de
eisers huisvrouw gekocht had en aan de kooppenningen gekort een somme van penningen voor 1½
morgen land die hij te kort komt van de hele woning, zo wel bruikwaar als eigen en gebruikt door de
voorn. Arijen Gerritsz.
Nr. 80 folio 20v. d.d. ut supra.
Gerrit Arijensz. voor zichzelf en Willem Thonisz. nomine uxoris, kinderen van wijlen Arijen Gerritsz.
verzoeken copie van de eis.
Nr. 81 folio 20v. d.d. ut supra.
Dammes Jansz. voor de eiser sustineert dat de gedaagden hun verzoek zal worden onzegd ter tijd toe
dat zij vertonen procuratie van hunlieder moeder, mede geïnsinueerde en deze zaak voor de helft
concenerende en dat tegen dezelve Geertgen Lenertsdr.
Nr. 82 folio 20v. d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. weduwnaar van Annitgen Jorisdr. wonende Noord-Kethel verzoekt om boelhout,
voor zichzelf en zijn 4 weeskinderen.
Nr. 83 folio 21 d.d. ut supra.
Arijen Dircxz. als heilige geestmeester van Kethel over het jaar 1604 eiser contra Louris Jacobsz.
wonende Kethelpolder, gedaagde voor de betaling van f 7-10-00 over een jaar intrest volgens 2
obligaties.
Nr. 84 folio 21 d.d. ut supra.

Dirck Maertensz. bode met procuratie van Pieter Vechtersz. wonende Dordrecht eiser contra IJsbrant
Lenertsz. gearresteerde.
Nr. 85 folio 21v. d.d. 28-09-1605.
Pouwels Gerritsz. wonende te Vlaardingen gehuwd met Teuntgen Dircxz., dochter van wijlen Dirck
Gerritsz. in leven wonende in de polder op de woning waar tegenwoordig Willem Vranckensz.
possesseur van is, eiser contra Geertgen Lenertsdr. eertijds weduwe van Arijen Gerritsz. smid, mede
in leven wonende in de polder op de voorn. woning, mitsgaders de kinderen en erfgenamen van
dezelve Arijen Gerritsz.
Dammis Jansz. schout van Spaland constitueert zich borg voor de eiser.
Nr. 86 folio 21v. d.d. ut supra.
Thonis Aertsz. gehuwd met Geertgen Lenertsdr. zegt dat een dat een gehuwd vrouwspersoon geen
rechtspersoon is en verzoekt haar te absolveren.
Nr. 87 folio 21v. d.d. ut supra.
Arijen Clementsz. Overschie korenkoper te Delft contra Mees Pietersz. wonende Vlaardinger ambacht
gearresteerde om betaling te hebben van f 18-03-00 van gehaald rogge en tarwe volgens het register
door de huisvrouw van de eiser bijgehouden.
Nr. 88 folio 22 d.d. 28-09-1605.
Claes Gerritsz. wonende op de Harreweg constitueert zich borg voor de somme van f 60,
gearresteerd onder Willem Vranckensz. en Jan Hubrechtsz. die mede compareert, wonende te
Ackersdijk en belooft als contraborg voor Claes Gerritsz. van deze borgtocht te worden bevrijd.
Pieter Cornelisz. schout en alle schepenen uitgezonderd Cornelis Pietersz. Groenewegen.
Nr. 89 folio 22 d.d. 15-10-1605.
Dirck Maertensz. bode met procuratie van Pieter Vechtersz. wonende Dordrecht contra IJsbrant
Lenertsz. wonende Vlaardinger ambacht gearresteerde.
Nr. 90 folio 22v. d.d. 15-10-1605.
De schout en schepenen hebben op verzoek van de secretaris van Delft getaxeerd 7 morgen 63
roeden land, nagelaten door Neeltgen Ariensdr. die huisvrouw was van Dirck Robbrechtsz. van
Schilperoort, gelegen aan diverse kampen in de Hargpolder waar bruikers van zijn Sijtgen Riddersz.
en Arijen Jorisz. Joncxste. De waarde van iedere morgen die Sijtgen Riddersdr. gebruikt is f 350. De
waarde van iedere morgen die Arijen Jorisz. Joncxste gebruikt is f 300.Gedaan door Pieter Cornelisz.
schout, Jan Arijensz. en Willem Vrancken, schepenen.
Nr. 91 folio 22v. d.d. 26-10-1605.
Dirck Maertensz. bode van Kethel wordt geauthoriseerd om ten verzoeke van Maritgen Willemsdr.
weduwe Pieter Pietersz. wonende te Schiedam, als erfgenaam voor de helft van de nagelaten
goederen van Maritgen Dircxdr., met de gezworen bode van Overschie of Hogenban, rechtelijk te
insinueren Jan Govertsz. secretaris aldaar, als koper van een stuk land gelegen in deze ambacht
naast de woning van Neeltgen Thiemansdr. en te verantwoorden een morgen land, hem
toebehorende, gelegen aan de stedeskade van Delft in de Oostabspolder, bij de vonnis van dit
gerecht in arrest genomen.
Nr. 92 folio 23 d.d. 07-12-1605.
Dirck Maertensz. als pachter van het hoorngeld over Kethel voor de zomer van 1604 eiser contra Joris
Lenertsz. van Alphen, gedaagde om betaling te hebben van f 3-16-08 over het hoorngeld van 16 hond
weiland, gelegen in de Hargpolder en door de gedaagde beweid en niet betaald pro rato zijn andere
morgentalen.
Nr. 93 folio 23 d.d. ut supra.
Dirck Jansz. Noorlander weduwnaar van Ceuntgen Ariensdr. wonende in de Hargpolder verzoekt
boelhout voor zichzelf en zijn 5 weeskinderen.
Nr. 94 folio 23 d.d. ut supra.
Grietgen Pietersdr. weduwe Jan Jansz. verzoekt om boelhout voor haarzelf en haar 5 weeskinderen.
Nr. 95 folio 23v. d.d. 01-03-1606.
Louris Pietersz. eiser in cas van naasting contra Diert Pietersz. verweerder om de eis te funderen. De
eiser zegt dat de verweerder had gekocht de woning of landen van de broeder van de eiser. De eiser
concludeert dat de naasting hem wordt toegewezen. De schepenen verklaren dat de naasting terecht
is gedaan en condemneren Diert Pietersz. als koper van zijn koop.
Nr. 96 folio 24 d.d. 15-03-1606.
Louris Pietersz. wonende Schiedam als bloedvoogd van Leendert Jorisz. weeskind van Joris Pietersz.
eist de nakoop van 2 morgen land, gekocht door Diert Pietersz. overgedaagde en dat van Maritgen
Ariensdr. moeder van Leendert Jorisz. zeggende dat de overgedaagde gehouden is de koop door
hem gedaan, bij eed in te brengen en hem eiser tbv. het weeskind de naasting te laten volgen.
Nr. 97 folio 24v. d.d. 12-04-1606.

Louris Pietersz. wonende Schiedam als bloedvoogd van Lenert Jorisz. weeskind van Joris Pietersz.
eist nakoop van 2 morgen land, gekocht door Diert Pietersz. overgedaagde.
Nr. 98 folio 25v. d.d. april 1606.
Louris Pietersz. wonende Schiedam als bloedvoogd van Lenert Jorisz. weeskind van Joris Pietersz.
eist nakoop van 2 morgen land, gekocht door Diert Pietersz. overgedaagde.
Nr. 99 folio 25v. d.d. ut supra.
Willem Nieupoort rentmeester van het weeshuis te Schiedam eiser contra Pleun Pleunsz. nazaat van
Claes Alewijnsz. wonende aan de Oudendijk gedaagde, om betaling te hebben van f 74-15-00 van
verschenen landpacht over 1603, mitsgaders f 112-07-08 van landpacht over 1604 en nog f 112-07-08
over 1605.
Nr. 100 folio 26 d.d. ten zelve dage.
Cla(esge) Gerritsdr. weduwe Willem Vranckensz., in leven schepen van Kethel wonende
Westabspolder, verzoekt boelhout voor haarzelf en haar 4 weeskinderen, genaamd Isbrant Willemsz.
oud 12 jaar, Jan Willemsz. 10 jaar, Grietgen Willemsz. 7 jaar en Vranck Willemsz. 2 jaar.
Nr. 101 folio 26 d.d. ten zelve dage.
De schout en schepenen hebben op verzoek van de secretaris van Vlaardingen getaxeerd 1½ morgen
eigen land, gemeen gelegen met anderen in de Noord-Kethel gewaardeerd op f 180.
Nr. 102 folio 26v. d.d. 10-05-1606.
Sijmon Lenertsz. van der Beest wonende Delft eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen, gedaagde om
te hebben betaling van f 29 over het gebruik van 4 morgen land.
Nr. 103 folio 27 d.d. 07-06-1606.
Arijen Jansdr. huisvrouw van Dirck Maertensz. bode eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen
gedaagde om te hebben betaling van f 4-06-08 over verdronken bieren.
Nr. 104 folio 27 d.d. 10-07-1606.
De schout en schepenen hebben op verzoek van de secretaris van Delft getaxeerd 8 hond geestelijk
land, nagelaten door Geertgen Claesdr., in leven huisvrouw van de ontvanger Cornelis van Coolwijck,
gelegen in de Westabspolder, waar bruiker van is Gerrit Gerritsz. Molen te Schiedam. Belend ten W:
de Slimme watering, ten O: Mathijs Jacobsz. Holijerhoock, ten N: Arent Heijnricxz. van der Burch te
Delft en ten Z: de voorn. Mathijs Jacobsz. De waarde is f 72 boven de opstal van f 12 per jaar waar
het land mee belast is.
Nr. 105 folio 27v. d.d. ten zelve dage.
De schout en schepenen hebben op verzoek van de secretaris van Delft getaxeerd 8 hond geestelijk
land, nagelaten door Geertgen Claesdr., in leven huisvrouw van de ontvanger Cornelis van Coolwijck,
gelegen in de Noord-Kethel, gebruikt door Cornelis Cornelisz. waard op de Kandelaar op de Schie,
gemeen in een kamp van 7 morgen waarin de kerk en de Heilige Geest van Kethel elk 8 hond
toekomen en de resterende 3 morgen Jan Aelbrechtsz. Noortlander. Strekkende in het geheel van
Arijen Pietersz. oost op tot in de Schie en belend ten Z: Adriaen Pietersz. voorn.met eigen en
bruikwaar en ten N: de erfgenamen van Jan van der Meer te Hazerswoude met land genaamd de
Vogel Koij. De waarde komt niet boven de opstal van f 12 per jaar waarmee het belast is.
Nr. 106 folio 27v. d.d. ten zelve dage.
De schout en schepenen hebben op verzoek van de secretaris van 's-Gravenhage getaxeerd de helft
van 16 morgen land, nagelaten door jonkheer Jan van Dorp, gelegen in de Noord -Kethel, gebruikt
door Joost Vrancken en Jan Arisz. De waarde is f 150 voor iedere morgen, tezamen f 1.200.
Nr. 107 folio 28 d.d. ten zelve dage.
De schout en schepenen hebben op verzoek van de secretaris van 's-Gravenhage getaxeerd de helft
van 7 morgen land, nagelaten door jonkheer Aelbrecht van Dorp, gelegen in de Noord-Kethel, gebruikt
door Jan Aelbrechtsz. De waarde is f 150 van iedere morgen, tezamen f 525.
Nr. 108 folio 28 d.d. 02-08-1606.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel contra Jacob Pietersz. van Cleeff gedaagde voor de
betaling van f 14 over het recht van verpondingsgeld van 20 hond land, door hem in het einde van
1603 openbaar geveild en te koop geboden en onlangs in het jaar 1604 verkocht voor f 560. Het land
is waarschijnlijk gekocht door Joris Corsz. Post. De rest is niet meer te lezen, vergaan.
Nr. 109 folio 29 d.d. 16-08-1606.
Dirck Maertensz. bode met procuratie van Pieter Vechtersz. eiser contra Mees Pietersz. wonende aan
de Vlaardingerweg, gearresteerde om te hebben betaling van f 11 over afgerekende penningen.
Nr. 110 folio 29 d.d. ut supra.
Arijen Jorisz. te Overschie eiser contra Maerten Cornelisz. in Kethel gedaagde.
Nr. 111 folio 29v. d.d. ut supra.
Claes Arijensz. Dorp te Berckel oom van het nagelaten weeskind van Neeltgen Bastiaensdr. zaliger,
overzulks samen met zijn zwager Jan Bastiaensz. administrateurs.

Nr. 112 folio 29v. d.d. ut supra.
Schepenen hebben op verzoek van Jan Bastiaensz. in dato 12-07-1606, om voogden te mogen
stellen, etc.
Nr. 113 folio 29v. d.d. 17-08-1606.
Bonefaes Pietersz. wonende Kethelpolder verzoekt om te slagturven 1½ morgen land in
Zestienhoven. Hij verbindt hieraan 2 morgen patrimonieland, gemeen gelegen in zijn woning in een
zate land van 31 morgen, toekomende verscheidene eigenaren. Strekkende uit de Delfse Schie over
de Polderweg tot in de Poldervaart en belend ten N: Mathijs Jansz. Been, ten Z: de erfgenamen van
Job Nelen te Rotterdam. De landen in de Westabspolder zijn belend ten N: de Kerklaan en ten Z:
Willem Vrancken cum socijs.
Nr. 114 folio 30 d.d. 11-10-1606.
Dirck Maertensz. bode met procuratie van Pieter Vechtersz. eiser contra Mees Pietersz. wonende aan
de Vlaardingerweg.
Nr. 115 folio 30 d.d. 02-10-1606.
Op verzoek van Willem Melchiorsz. van Welhoeck als rentmeester van de nagelaten weeskinderen
van zaliger Lucas Hugensz. van der Dusse en Soetgen Ariensdr. Duijst wonende Schiedam, om zich
te verantwoorden op woensdag 11-10-1606 van de eis voor het gerecht van Kethel dienende. De weet
is aangenomen door Dirck Maertensz. bode voor de somme van 24 st.
Nr. 116 folio 30v. d.d. ten zelve dage.
Arien Pietersz. Groenewegen schepen van Kethel verzoekt om boelhout van de goederen nagelaten
door Jannetgen Lenertsdr., voor zichzelf en zijn weeskinderen, genaamd Maritgen Ariensdr. oud 20
jaar, Aefgen Ariensdr. 18 jaar, Lenert Ariensz. 16 jaar, Grietgen Ariensdr. 12 jaar, Geertgen Ariensdr.
8 jaar en Jannetgen Ariensdr. 3½ jaar.
Nr. 117 folio 30v. d.d. 28-10-1606.
Arijen Jorisz. wonende Overschie eiser contra Maerten Cornelisz. metselaar in Kethel.
Nr. 118 folio 30v. d.d. ut supra.
Jan Sijmonsz. te Vlaardingen gearresteerde door Jan Pietersz. wonende Kethel.
Nr. 119 folio 31 d.d. 08-11-1606.
Annitgen Dircxdr. weduwe Jan Vrericxz.verzoekt om boelhout voor haarzelf en haar kinderen,
genaamd Dirck Jansz. oud 34 jaar, Trijntgen Jansdr. 30 jaar, Annitgen Jansdr. 29 jaar, Jan Jansz. 27
jaar, Claes Jansz. 24 jaar en Geertgen Jansdr. oud 19 jaar.
Nr. 120 folio 31 d.d. ten zelve dage.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel belooft de voorn. Annitgen Dircxdr. te indemneren van de
aktie die Dammis Jansz. sustineert te competeren nopens het voorn. verzoek om boelhout, dat
volgens hem dient te geschieden in Spaland.
Nr. 121 folio 31v. d.d. 22-11-1606.
Pieter Cornelisz. Verheul schout in Kethel eiser contra Jacob Pietersz. van Cleef, gedaagde om te
procederen. De gearresteerde penningen van Joris Corsz. Post worden executabel verklaard.
Nr. 122 folio 31v. d.d. 23-02-1607.
Dirck Maertensz. bode van Kethel stelt zich borg voor de Heilige Geest of het Weeshuis van Delft,
voor de huur van 3 morgen land die Pieter Ariensz. smid wonende in Kethel ingehuurd heeft van de
heilige geestmeesters voor de tijd van 7 jaren voor f 21 per jaar.
Nr. 123 folio 32 d.d. 12-01-1607.
Lenert Pietersz. en Claes Gerritsz. heilige geestmeesters van Kethel eisers contra Louris Jacobsz.
wonende Kethelpolder, gedaagde om te betalen f 63-15-00 van een obligatie in dato 09-06-1596. Joris
Maertensz. Cnapper en Maerten Lourisz. stellen zich borg voor Louris Jacobsz.
Nr. 124 folio 32 d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. eiser contra Pieter Cornelisz. Jongste, gedaagde voor de somme van f 6 voor de
reparatie van de eisers hoed en kraag.
Nr. 125 folio 32v. d.d. ut supra.
Jacob Jansz. Mout wonende Rotterdam eiser contra Maertgen Willemsdr. weduwe Pieter Pietersz.
kuiper om te ontwaren een kamp land gemeen met hun beiden, gelegen in deze ambacht aan de
oostzijde van de kinderen en erfgenamen van Neeltgen Thiemansdr. woning tegenover de
Overschiese kerk. Strekkende in het geheel van de voorn. woning af oostwaarts tot het land en
kooltuin van de erfgenamen van Pieter Pietersz. te Delft en belend ten N: de voorn. erfgenamen van
Neeltgen Thiemansdr. en ten Z: de Schiekade ter halve sloot.
Nr. 126 folio 32v. d.d. ut supra.
Gerrit Jansz. Delft eiser contra Louris Jacobsz., gedaagde voor betaling van f 138-15-00 over de huur
van de helft van 5½ morgen land in de Oostabspolder.
Nr. 127 folio 33 d.d. ut supra.

Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Dirck Taemsz. gedaagde voor de betaling
van 27 st. van een boete tegen Cornelis Harpersz.
Nr. 128 folio 33 d.d. ut supra.
Jan Dircxz. van Colen lakenkoper te Schiedam verzoekt om aan te wijzen een bekwaam uitpad van 8
morgen land, hem toebehorende in de Oostabspolder, over het land van Pleun Pleunsz. aan de
Oudendijk.
Nr. 129 folio 33 d.d. ut supra.
Claes Arijensz. Dorp ipv. aanbedeling remonstrant proponeert de navolgende redenen, alzo de vader
van het weeskind hetzelve heeft besteed tot Jan Bastiaensz. voor onderhoud volgens de uitkoopbrief.
De schout en het gerecht van Kethel als oppervoogden van het weeskind van Neeltgen Bastiaensdr.
waar vader van is Arijen Pietersz. houtzager, ordonneren dezelve Arijen Pietersz. als ook de
remonstrant en de andere voogden, zich te regulieren naar de uitkoopbrief.
Nr. 130 folio 33v. d.d. ut supra.
De schout en gerecht gehoord hebbende Jan Bastiaensz. en Arijen Jansz. Jonckste mede voogden
van het weeskind, mitsgaders Arijen Pietersz. deszelf vader, consenteren in het verzoek van Claes
Arijensz.
Nr. 131 folio 34 d.d. 28-03-1607.
Gerrit Jansz. Delft eiser contra Louris Jacobsz. gedaagde om te procederen.
Nr. 132 folio 34 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul contra Dirck Taemsz. gedaagde.
Nr. 133 folio 34 d.d. ut supra.
Jacob Jansz. Mout te Rotterdam eiser contra Maritgen Willemsdr. weduwe Pieter Pietersz. kuiper
geïnsinueerde.
Nr. 134 folio 34 d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. eiser contra Pieter Cornelisz. jonggezel gedaagde.
Nr. 135 folio 34v. d.d. ut supra.
Jan Dircxz. van Colen verzoekt als bij de vorige rechtdag.
Nr. 136 folio 34v. d.d. 28-03-1607.
De schout en schepenen van Kethel hebben geauthoriseerd Jan Dircxz. van Colen burger van
Schiedam, om met zijn verzoek met een gezworen bode van Rotterdam, rechtelijk te insinueren Huijch
Bruijnsz. en Grietgen Hobben als mede eigenaren in 17 hond land in de Westabspolder voor 8
morgen land, toekomende de voorn. Jan Dircxsz. van Colen, om op woensdag 9 april te compareren
voor het gerecht van Kethel inzake het verzoek van een uitpad.
Nr. 137 folio 34v. d.d. 04-04-1607.
Jan Dircxz.van Colen in het voorn. verzoek. Aanwezig zijn Huijch Bruijnsz. en Louris Jansz. als
broeder en in naam van Grietgen Hobben zijn zuster.
Nr. 138 folio 35 d.d. 09-04-1607.
Jan Dircxz. van Colen lakenkoper te Schiedam eiser in cas van een uitpad contra Huijch Bruijnsz.,
Grietgen Hobben en Pleun Pleunsz. als eigenaren van 17 hond land in de Westabspolder, voor 8
morgen land toekomende de eiser om te hebben een uitpad over de voorn. 17 hond land, uitkomende
aan de Oudendijk, zijnde de naaste heerweg. Schepenen ordeneren dat het uitpad over de voorn. 17
hond zal moeten komen.
Nr. 139 folio 35v. d.d. 25-04-1607.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel contra Dirck Taemsz. gedaagde.
Nr. 140 folio 35v. d.d. ut supra.
Gerrit Jansz. Delft eiser contra Louris Jacobsz. gedaagde om te procederen. De gedaagde is tevreden
om te betalen f 87. Op 15-05-1607 hebben zich borg gesteld voor de gedaagde Claes Willemsz.
Cruijer en Pieter Ariensz. smid.
Nr. 141 folio 35v. d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode eiser contra Jan IJsbrantsz. voor de betaling van f 0-19-08 ter zake van 3
vamen bier die de gedaagde met Cornelis Herpersz. in gelag gemaakt hebben.
Nr. 142 folio 36 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. waard wonende Kethel contra Claes Gerritsz. gedaagde voor betaling van 3 ter
zake dat de eiser de gedaagde gegeven had een daalder op conditie dat de eiser de "dors" van Lenert
Pietersz. afgedorst had, dat hij van de gedaagde zou genieten 2 daalders ipv. de ene daalder.
Nr. 143 folio 36 d.d. ut supra.
Jacob Jansz. Mout wonende Rotterdam eiser contra Maritgen Willemsdr. weduwe Pieter Pietersz.
kuiper geïnsinueerde.
Nr. 144 folio 36v. d.d. ut supra.

Jacob Jansz. Mout wonende Rotterdam eiser contra Maritgen Willemsdr. weduwe. Jacob Jorisz.
Joncxste stelt zich borg voor Jacob Jansz. Mout.
Nr. 145 folio 37 d.d. 15-06-1607.
Dirck Maertensz. bode van Kethel eiser contra Jan IJsbrantsz. en Cornelis Herpersz. gedaagden voor
betaling van f 0-19-08 ter zake van 3 vamen bier.
Nr. 146 folio 37 d.d. ut supra.
Cornelis Herpersz. voorn.eiser contra Jan Claesz. gedaagde voor betaling van f 3 ter zake van dat hij
de eiser een daalder gegeven had, etc.
Nr. 147 folio 37d.d. ut supra.
De presentatie van Pieter Jansz. gewezene molenaar van de Noord-Kethelse molen is gelegd op
heden een maand.
Nr. 148 folio 37v. d.d. 23-05-1607.
Arien Dircxz. wonende Noord-Kethel stelt zich borg voor Dirck Maertensz. bode als pachter van het
hoorngeld over Kethel, door Dammis Jansz. waard overgenomen.
Nr. 149 folio 37v. d.d. 23-05-1607.
Dammis Jansz. waard bekent van Dirck Maertensz. bode van Kethel overgenomen te hebben de
pacht van het hoorngeld over Kethel, door de voorn.Dirck Maertensz. gepacht voor f 1.680. Arijen
Dircxz. wonende Kethelpolder stelt zich borg.
Nr. 150 folio 38 d.d. 30-05-1607.
Pieter Cornelisz. jonggezel wonende Noord-Kethel eiser contra Dirck Taemsz. gedaagde. De eiser
zegt tot fundament van zijn eis dat de gedaagde hem vervorderd heeft. De gedaagde heeft de
koorden van de kleding van de eiser doorgesneden toen deze lag te slapen ten huize van de waard in
de Kandelaar, omtrent een maand geleden voor Pasen, zodat de klederen bedorven zijn. Voorts dat
snachts na Paasmaandag de eiser binnen het dorp Kethel op de werf van Dammis Jansz. waard, met
een blote opsteker over zijn huid is gesneden en deerlijk gekwetst, zodat hij naar de meester moest
en hoge kosten heeft gemaakt. Hij eist daarom f 40 en f 8 ten profijte van de armen. Cornelis
Harpersz. procureur en Taems Fredericxz. met procuratie van zijn zoon Dirck Taemsz.
Nr. 151 folio 38v. d.d. 13-06-1607.
Willem Melchiorsz. Welhouck als administrerende voogd van de weeskinderen van Lucas Huijgensz.
van der Dusse en Soetgen Duijst van Santen wonende te Delft, erfgenamen van Sophia Vrancken,
eiser contra Jacob Pietersz. van Cleeff burgemeester van Schiedam, voor betaling van f 24 over 4 jaar
renten, gehijpotekeerd op een huis en erf toebehorende de gearresteerde, staande in deze ambacht
bij de Kethelbrug op het buitenwater, door de gearresteerde op 15-12-1604 gekocht Dirck Pietersz.
van Essen cautionaris mits dat Jacob van Cleeff hem belooft te indemneren.
Nr. 152 folio 39 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Taems Fredericxz. als geëligeerde schepen
van Kethel, om te hebben betaling van een boete.
Nr. 153 folio 39 d.d. 27-06-1607.
Willem Melchiorsz. van Welhouck eiser contra Jacob Pietersz. van Cleeff gearresteerde.
Nr. 154 folio 39 d.d. ut supra.
De gasthuismeesters van Schiedam eisers contra Dirck Pietersz. van Essen als gehuwd met de
weduwe van Jan Florisz., als borg voor Cornelis Florisz. wonende Kethelpolder, voor de betaling van f
33-15-00 over 6 jaar renten.
Nr. 155 folio 39v. d.d. 27-06-1607.
Adriaentgen Gerritsdr. dochter van zaliger Gerrit Cornelisz. waar moeder van is Neeltgen Fransdr.
tegenwoordig huisvrouw van Allert Jansz. schoenmaker wonende in het dorp Kethel. Zij bekent
voldaan te zijn door Allert Jansz. van haar patrimoniale goederen nu zij 25 jaar geworden is en over
haar eigen goederen mag beschikken.
Nr. 156 folio 40 d.d. 11-(07)-1607.
De gasthuismeesters van Schiedam eiser contra Dirck Pietersz. van Essen.
Nr. 157 folio 40 d.d. ut supra.
Dirck Pietersz. van Essen eiser contra Pieter Cornelisz., Cors Cornelisz. en Maritgen Sijmonsdr.
weduwe Joris Cornelisz., kinderen en erfgenamen van Cornelis Florisz., eertijds wonende in de
polder, gearresteerden om hem eiser te garanderen en kosteloos te houden van de eis door de
gasthuismeesters van Schiedam op 27-06-1607 gedaan.
Nr. 158 folio 40 d.d. ut supra.
Willem Melchiorsz. van Welhouck contra Jacob Pietersz. van Cleeff gearresteerde.
De gearresteerde zegt dat de eis niet deugdelijk is, doende de eis in reconventie op en jegens de
eiser zo hij ageert, om te hebben levering en opdracht van grond en boomgaard met de aankleef van
dien, responderende over de 10 morgen, door Elant Ariensz. van het convent van Jerusalem gekocht,

waar bruiker van was de weduwe van Jan Claesz. van Beveren en zulks Jan (Claesz.) de grond
possideerde met zijn huis en woning door Elant Arijensz. in de jare ……… en Jacob van Cleeff eiser
in reconventie …………… toegezegd mits betalende, etc.
Nr. 159 folio 40v. d.d. ut supra.
De eiser persisteert bij zijn eis en legt ter verificatie van dien over een extract uit het register van Elant
Adriaensz. en Sophia Franckendr., mitsgaders een extract uit de brief dat de gearresteerde de
hijpotheek met de belasting van de voorsz. rente gekocht had.
Nr. 160 folio 40v. d.d. 11-07-1607.
Jacob Pietersz. van Cleeff poorter van Schiedám confisqueerde onder het gerecht aldaar f 24 over 4
jaar verlopen renten die de erfgenamen van Sophia Vrancken pretenderen op Jacob van Cleeff's
grond en erf op het buitenwater aan de Kethelbrug, strekkende tegenover de 10 morgen gekomen van
het convent van Jerusalem te Utrecht.
Nr. 161 folio 41 d.d. 11-07-1607.
Het gerecht van Kethel heeft geauthoriseerd Dirck Maertensz. bode van Kethel om tvv. Pieter
Cornelisz., Cors Cornelisz. en Maritgen Sijmonsdr. weduwe Joris Cornelisz., kinderen en erfgenamen
van zaliger Cornelis Florisz., eertijds wonende in de polder, met een gezworen bode van Zouteveen,
rechtelijk te insinueren Vries Jansz. en Cornelis Meesz., beiden aldaar woonachtig, kinderen en
erfgenamen van Alewijn Jacobsz. die in leven zich borg had gesteld voor de lasten van de boedel van
Cornelis Florisz. tbv. de kinderen van dezelve Cornelis Florisz., inzake de eis die de gasthuismeesters
van Schiedam uit zake van verlopen renten tlv. de voorn. Cornelis Florisz. op Dirck Pietersz. van
Essen als nazaat van Jan Florisz., als borg voor dezelve rente.
Nr. 162 folio 41 d.d. ten zelve dage.
Cors Cornelisz. en Maertgen Sijmonsdr. weduwe Joris Cornelisz. wonende Vlaardingen, maken
machtig Pieter Sijmonsz. Schot procureur te Schiedam.
Nr. 163 folio 41v. d.d. ……..
Pieter Sijmonsz. Schot procureur van Gerrit Jansz. Delft eiser contra Louris Jacobsz. in de polder om
te aanhoren de taxatie van de kosten.
Nr. 164 folio 41v. d.d. ut supra.
Dirck Pietersz. van Essen eiser contra Pieter Cornelisz., Cors Cornelisz. en Maritgen Sijmonsdr.
weduwe Joris Cornelisz., kinderen en erfgenamen van Cornelis Florisz. eertijds wonende in de polder.
Nr. 165 folio 41v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz., Cors Cornelisz. en Maritgen Sijmonsdr. weduwe eisers contra Vries Jansz. en
Cornelis Meesz. wonende Zouteveen, kinderen en erfgenamen van Alewijn Jacobsz. die in zijn leven
borg was voor de lasten van de boedel van Cornelis Florisz. Borg voor de geïnsinueerden is Dammis
Jansz. schout van Spaland. Pieter Cornelisz. vervangende zijn mede eisers heeft ipv. borg verbonden
8 hond land in de Oostabspolder.
Nr. 166 folio 42 d.d. ut supra.
Adriaen Dircxz. kleermaker eiser contra Maerten Cornelisz. metselaar gedaagde om te hebben
betaling van f 16 over een jaar landpacht toekomende de kerk van Kethel.
Nr. 167 folio 42v. d.d. 04-08-1607.
Willem Nieupoort secretaris van Kethel eiser contra Dammis Jansz. waard als collecteur van de
verponding over het jaar 1606, om te hebben betaling van f 10 over verdiend salaris.
Nr. 168 folio 42v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz., Cors Cornelisz. en Marijtgen Sijmonsdr. contra Vries Jansz. en Cornelis Meesz.
Nr. 169 folio 43 d.d. ut supra.
Adriaen Dircxz. kleermaker eiser contra Maerten Cornelisz. metselaar.
Nr. 170 folio 43 d.d. 10-08-1607.
Huijbrecht Huijbrechtsz. weduwnaar van Machtelt Cornelisdr. verzoekt om boelhout voor zichzelf en
zijn 2 weeskinderen, genaamd Huijbrecht Huijbrechtsz. oud 3 jaar en Dirck Huijbrechtsz. oud 1 jaar.
Nr. 171 folio 43v. d.d. 26-09-1607.
De gasthuismeesters van Schiedam contra Dirck Pietersz. van Essen.
Nr. 172 folio 43v. d.d. ut supra.
Dirck Pietersz. van Essen eiser contra Pieter Cornelisz., Cors Cornelisz. en Maritgen Sijmonsdr.
weduwe Joris Cornelisz., kinderen en erfgenamen van Cornelis Florisz. eertijds wonende in de polder.
Nr. 173 folio 44 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz., Cors Cornelisz. en Maritgen Sijmonsdr. contra Vries Jansz. en Cornelis Meesz.
wonende Zouteveen.
Nr. 174 folio 44 d.d. ut supra.

Dirck Engelsz. wonende Vlaardingerbroek eiser contra Harck Taemsz. Noorlander wonende
Oostabspolder gearresteerde voor de restitutie van f 31-10-00 mitsgaders betaling van weihuur van
een koebeest.
Nr. 175 folio 44v. d.d. 10-10-1607.
Claes Gerritsz. op de Harg en Cornelis Pietersz. Groenewegen, heilige geestmeesters van Kethel
eisers contra Heijnrick Heijnricxz. wonende aan de Oudendijk gedaagde om te hebben betaling van f
90 over kusting.
Nr. 176 folio 45 d.d. ut supra.
Dirck Engelsz. wonende Vlaardingerbroek eiser contra Harck Taemsz. Noorlander.
Nr. 177 folio 45 d.d. ut supra.
Vries Jansz. gehuwd met Maritgen Alewijnsdr. en Cornelis Meesz. gehuwd met Neeltgen Alewijnsdr.,
te samen erfgenamen van Alewijn Jacobsz., in leven wonende Zouteveen, arrestanten en eisers in
kas van preferentie contra Pieter Cornelisz. als voogd van de kinderen van Joris Florisz., mitsgaders
Arent Gijsbrechtsz. van Wena en andere crediteuren van de boedel van Cornelis Huijgensz. in leven
wonende in Kethel, die gehuwd was met de weduwe van de voorn. Joris Florisz., gedaagden in de
voorsz. kas om schadeloos gehouden te worden van de waarborgtocht van Alewijn Jansz. hunlieder
vader, voor Joris Florisz. en zulks te hebben restitutie van f 60 die zij aan de vrouw van meester Dirck
van Leeuwen betaald hebben.
Nr. 178 folio 46 d.d. ut supra.
Jacob Jansz. Mout beenhakker te Rotterdam als eigenaar en possesseur van de helft van een kamp
land in Kethel, gemeen met Maritgen Willemsdr. weduwe, eiser contra dezelve Maritgen Willemsdr.
Nr. 179 folio 46 d.d. 24-10-1607.
Vries Jansz. gehuwd met Maritgen Alewijnsdr. en Cornelis Meesz. gehuwd met Neeltgen Alewijnsdr.,
te samen erfgenamen van Alewijn Jacobsz., in leven wonende Zouteveen, arrestanten en eisers in
kas van herpresentie contra Pieter Cornelisz. als voogd van de kinderen van Joris Florisz. mitsgaders
Arent Ghijsbrechtsz. van Wena en andere crediteuren van de boedel van Cornelis Huijgensz., in leven
wonende Kethel, die gehuwd was met de weduwe van Joris Florisz.
Nr. 180 folio 46 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. als voogd van Teuntgen Jorisdr. onmondige dochter van Joris Florisz., zegt tevreden
te zijn van de preferentie voor dit gerecht ontvangen en gelicht voor het weeskind.
Nr. 181 folio 46v. ut supra.
Dirck Engelsz. wonende Vlaardingerbroek eiser contra Harck Taemsz. Noorlander.
Nr. 182 folio 46v. d.d. ut supra.
Pieter Claesz. smid wonende Vlaardingen eiser contra Huijbrecht Huijbrechtsz. gearresteerde om te
hebben betaling van f 14-05-04 over geleverd ijzerwerk en arbeidsloon.
Nr. 183 folio 46v. d.d. ut supra.
Cornelis Sijbrentsz. wonende op Ruijven als bestevader en voogd van de 2 weeskinderen
achtergelaten door Machteltgen Cornelisdr. waar vader van is Huijbrecht Huijbrechtsz., eiser contra
dezelve Huijbrecht Huijbrechtsz. gedaagde om te hebben staat en inventaris van de boedel van de
Machteltgen Cornelisdr.
Nr. 184 folio 47 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. schout van Spaland als administrateur van het weeskind van zaliger Meeltgen
Sebastiaensdr., eiser contra Claes Adriaensz. Dorp gearresteerde om te hebben betaling van f 72
volgens obligatie in dato 17-04-1602.
Nr. 185 folio 47 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. in de voorn. kwaliteit eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel om te
verklaren executabel zekere kustingpenningen, gearresteerd onder Pleun Dircxz. wonende in het
Spieringhoeksebos, ter somme van f 54 sedert 24-01-1603.
Nr. 186 folio 47v. d.d. ut supra.
Jacob Jansz. Mout beenhakker te Rotterdam contra Maritgen Willemsdr.
Nr. 187 folio 47v. d.d. ut supra.
De gasthuismeesters van Schiedam eiser contra Dirck Pietersz. van Essen.
Nr. 188 folio 47v. d.d. ut supra.
Dirck Pietersz. van Essen eiser contra Pieter Cornelisz., Cors Cornelisz. en Maritgen Sijmonsdr.
Nr. 189 folio 48 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz., Cors Cornelisz. en Maritgen Sijmonsdr. contra Vries Jansz. en Cornelis Meesz.
wonende Zouteveen.
Nr. 190 folio 48v. d.d. 07-11-1607.
Pieter Claesz. smid wonende Vlaardingen eiser contra Huijbrecht Huijbrechtsz.
Nr. 191 folio 48v. d.d. ut supra.

Jacob Jansz. Mout beenhakker te Rotterdam contra Maritgen Willemsdr.
Nr. 192 folio 48v. d.d. ut supra.
Vries Jansz. gehuwd met Maritgen Alewijnsdr. en Cornelis Meesz. gehuwd met Neeltgen Alewijnsdr.,
tezamen erfgenamen van Alewijn Jacobsz., in leven wonende Zouteveen, arrestanten en eisers in kas
van herpreferentie contra Pieter Cornelisz. als voogd van de kinderen van Joris Florisz., mitsgaders
Arent Ghijsbrechtsz. van Wena en andere crediteuren van de boedel van Cornelis Huijgensz., in leven
wonende te Kethel, die gehuwd was met de weduwe van de voorn. Joris Florisz., gedaagden in de
voorn. kas.
Nr. 193 folio 49 d.d. 21-11-1607.
Pieter Pietersz. gehuwd met Sijtgen Jansdr. eiser contra Gijsbert Jansz. molenaar, gedaagde voor
betaling van f 25-12-00 volgens obligatie. Louris Jacobsz. wonende in de polder heeft zich borg
gesteld.
Nr. 194 folio 49 d.d. ut supra.
Vries Jansz. gehuwd met Maritgen Alewijnsdr. en Cornelis Meesz. gehuwd met Neeltgen Alewijnsdr.
Compareerde Floris Jorisz. zoon van Joris Florisz. en zei tevreden te zijn. Ten zelve dage heeft het
gerecht verklaard tevreden te zijn met het geven door Pieter Cornelisz. als voogd van Teuntgen
Jorisdr. op 24-10-1607.
Nr. 195 folio 49v. d.d. 05-12-1607.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Jacob Jansz. Hoijkaes gedaagde om te
hebben betaling van 27 st. ter zake dat hij gedaagde tegen Huijbrecht Huijbrechtsz. gevoogd heeft.
Nr. 196 folio 49v. d.d. ut supra.
Huijbrecht Huijbrechtsz. wonende Kethel eiser contra Claes Cornelisz. wonende aan de Oudendijk,
gedaagde om te hebben restitutie van een paard, door hem bij kaveling geruild.
Nr. 197 folio 50 d.d. 05-03-1608.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Jacob Pietersz. van Cleeff zijdelakenkoper,
overgedaagde voor betaling van een boete van £ 3 ter zake van de weg voor zijn land in de
westabspolder, zijnde de waterkering tussen de Westabspolder en de Nieuwlandse polder, die is
overgelopen.
Nr. 198 folio 50 d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verschee waard in Kethel eiser contra Cornelis Harpersz. in Kethel gedaagde. De
eiser zegt dat op vrijdag l.l. de gedaagde hem vervorderd heeft binnen het dorp Kethel in de herberg
de Swaen, hem eiser aan te zeggen dat hij aan de baljuw "gecraijt" had van een kolf en dat hij het wel
meer gespeeld had.
Nr. 199 folio 50v. d.d. ut supra.
Pieter Arijensz. smid als beschadigde borg voor Pieter Arijensz. snijder eiser contra dezelve Pieter
snijder, gedaagde voor betaling van f 48 over rechtelijke kosten van de deurwaarder.
Nr. 200 folio 50v. d.d. ut supra.
De heilige geestmeesters eisers contra Jan Dircxz. wonende Kethel, gedaagde om te hebben betaling
van de hoofdsom van f 114-15-00 volgens obligatie in dato 14-09-1602.
Nr. 201 folio 51 d.d. 19-03-1608.
Geertgen Jansdr. weduwe Jacob Cornelisz. Quant wonende in de Schans bij de Quaeckelbrug in
Kethel, verzoekt boelhout voor haarzelf en haar 5 kinderen, genaamd Jan Jacobsz., Cornelis
Jacobsz., Arijen Jacobsz., Neeltgen Jacobsdr. en Lenert Jacobsz.
Nr. 202 folio 51 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Jan Pietersz. aan de Harreweg, gedaagde
voor betaling van £ 9 Hollands in de zaak van de weg voor zijn land die op 3 plaatsen overgelopen is.
Nr. 203 folio 51 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul eiser contra Jacob Pietersz. van Cleeff overgedaagde.
Nr. 204 folio 51v. d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verschee waard in Kethel eiser contra Cornelis Harpersz. gedaagde. De eiser zegt
dat op vrijdagavond, zijnde Schiedamse paardenmarkt, de eiser met de gedaagde en anderen in
gezelschap zijn geweest ten huize van Dirck Maertensz. bode in Kethel.
Nr. 205 folio 51v. d.d. ut supra.
Pieter Arijensz. smid als beschadigde borg voor Pieter Arijensz. snijder eiser contra dezelve Pieter
snijder.
Nr. 206 folio 52 d.d. 19-03-1608.
Pieter Pietersz. wonende in de Lier geassisteert met Cornelis Buijs, geeft te kennen dat hij ontvangen
heeft van Jacob Cornelisz. Corpershouck, de hoofdsomme van f 100, toekomende Neeltgen
Cornelisdr. weeskind van Cornelis Ariensz., gekomen door successie van zaliger Gerrit Arijensz.
gewoond hebbende aan de Maasdijk, waarvan dezelve Neeltgen Cornelisdr. de renten jaarlijks zelf

ontvangen heeft, behalve een half jaar rente van de aflossing en door Jacob Cornelisz. ingehouden.
Het weeskind is nu 18 jaar oud en daar er geen adminstratie is, worden de voogden ontslagen.
Nr. 207 folio 52 d.d. 19-03-1608.
Arijen Maertensz. molenaer van de Westabspolder verzoekt aan het gerecht om interdictie, om niet
verder te gaan met zijn begonnen timmerage aan de Noord-Kethelseweg benevens het land van Jan
IJsbrantsz., hem tot wederzeggen geconsenteerd te timmeren met toestemming van de heilige
geestmeesters.
Nr. 208 folio 53 d.d. 23-04-1608.
Vranck Willemsz. Verschee waard in Kethel contra Cornelis Harpersz. gedaagde.
Nr. 209 folio 53 d.d. 07-05-1608.
Jan Jacobsz. waard in de Dissel te Schiedam eiser contra Huijbrecht Huijbrechtsz. wonende Kethel,
gedaagde voor de betaling van £ 21 ter zake van verteerde kosten. Borg voor de eiser is Taems
Vrericxz.
Nr. 210 folio 53v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Cornelis Harcxz. wonende Kethel, gedaagde voor betaling van f 5-14-00 ter zake
van verteerde kosten.
Nr. 211 folio 53v. d.d. ut supra.
Gerrit Jacobsz. jonggezel eiser contra Maerten Cornelisz. metselaar gedaagde om te hebben betaling
van £ 15 ter zake van arbeidsloon. Borg voor de eiser is Taems Vrericxz. De gedaagde en Louris
Jacobsz. treden samen op.
Nr. 212 folio 53v. d.d. ut supra.
Dirck Jacobsz. jonggezel eiser contra dezelve gedaagde om te hebben betaling van £ 2 ter zake als
voren.
Nr. 213 folio 54 d.d. 21-03-1608.
Jan Jacobsz. waard in de Dissel te Schiedam eiser contra Huijbrecht Huijbrechtsz. gedaagde.
Nr. 214 folio 54 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Cornelis Haerpersz. gedaagde.
Nr. 215 folio 54 d.d. ut supra.
Dirck Jacobsz. jonggezel eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 216 folio 54v. d.d. ut supra.
Maerten Cornelisz. metselaar in Kethel eiser contra Dirck Jacobsz. gearresteerde voor betaling van f
22-10-00 over 18 weken huur.
Nr. 217 folio 54v. d.d. ut supra.
Dirck Pietersz. van Essen weduwnaar van Jannitgen Huijgensdr. wonende in de Oostabspolder
verzoekt om boelhout voor zichzelf en haar erfgenamen.
Nr. 218 folio 54v. d.d. 04-06-1608.
Cornelis Jansz. wonende aan de Groeneweg weduwnaar van Maritgen Cornelisdr. verzoekt om
boelhout voor zichzelf en zijn 7 kinderen.
Nr. 219 folio 54v. d.d. ut supra.
Louris Jacobsz. eiser contra Pieter Arijensz. kleivoerder wonende Overschie gearresteerde voor
betaling van £ 9 over de koop van mest.
Nr. 220 folio 55 d.d. ut supra.
Jan Jacobsz. kuiper eiser en declarant contra Cornelis Harpersz. gedaagde om te aanhoren de taxatie
van de kosten. De schepenen hebben de kosten getaxeerd op f 3-13-00.
Nr. 221 folio 55 d.d. ut supra.
De voorn. eiser contra Huijbrecht Huijbrechtsz. gedaagde.
Nr. 222 folio 55 d.d. 04-06-1608.
Sijmon Willemsz. wonende Oostabspolder constitueert zich borg voor de lichting van penningen
waarmede Commertgen Cornelisdr. weeskind van zaliger Cornelis Gerritsz. gepresenteerd is in de
desolaten boedel van Dirck Pietersz. Verburch, eertijds gewoond hebbende in de ambacht van
Rijswijk in Rijswijkerbroek, en dat uit handen van Samuel van den Berge curator van de voorn. boedel.
Nr. 223 folio 55 d.d. 05-06-1608.
Adriaen Claesz. en jonge Adriaen Claesz., kinderen van wijlen Ceuntgen Arijensdr., verzoeken
verzoeken ontslagen te worden van hun voogdij daar zij gekomen zijn tot de ouderdom van omtrent
24 jaar en de andere tot 22 jaar en te ontvangen de penningen van hunlieder bewijs van Pieter
Arijensz. van Bergen hunlieder oom en voogd, gesproten van de koop van zijn woning onder het
gerecht alhier.
De schout en schepenen hebben hierin toegestemd na communicatie met Cornelis Arijensz. en Pieter
Arijensz. voogden van de voorn. kinderen.
Nr. 224 folio 55v. d.d. 01-04-1609.

Arijen Claesz. de oude en Arijen Claesz. de jonge, geassisteert door Cornelis Arijensz. en Pieter
Arijensz. van den Berg hunlieder omen en voogden, verzoeken uit de penningen door de voorn. Pieter
Arijensz. geconsigneerd, te mogen lichten hunlieder contingent en aandeel, zijnde te samen £ 150.
Nr. 225 folio 56 d.d. 02-07-1608.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Jan Pietersz. wonende aan de Harreweg,
gedaagde om te betalen de boete van £ 3 ter zake van de weg voor het land van de Heilige Geest van
Delft dat is overgelopen.
Nr. 226 folio 56 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde voor gelijke boete.
Nr. 227 folio 56 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde voor een boete van £ 3 ter zake van zijnmest die op de weg
heeft gelegen.
Nr. 228 folio 56 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Arijen Arijensz. Coppert gedaagde voor betaling van een boete van £ 3 ter zake
van zijn mest die op de weg lag.
Nr. 229 folio 56v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde voor betaling van een boete van £ 3 ter zake van zijn mest die
op de weg lag.
Nr. 230 folio 56v. d.d. ut supra.
Taems Fredericxz.en Cornelis Riddersz. voogden over de onmondige weeskinderen van wijlen Jacob
Fredericxz., in leven wonende in het dorp Kethel, geven te k ennen dat de weeskinderen van hunlieder
grootvader, genaamd Frederick Pietersz. is aanbestorven de somme van f 75. Zij verzoeken consent
van het gerecht van Kethel om de erfenis te laten genieten door Sijtgen Riddersdr. moeder van de
kinderen, dewelke in een sobere staat leeft en geen middelen heeft om haar kinderen te kunnen
onderhouden en een van de kinderen langdurig ziek op bed gelegen heeft en nog zeer kwalijk is
gesteld, zodat de moeder weer opnieuw kosten zal moeten maken.
Nr. 231 folio 56v. d.d. ut supra.
Arijen Arijensz. smid weduwnaar van Maertgen Jansdr. geassisteert door Cornelis Cornelisz.
wonende Overschie, verzoeken om voogden te stellen over de weeskinderen door de voorn. Maritgen
Jansdr. nagelaten. Het gerecht heeft als voogden gekozen Cornelis Jansz. voorsz. oom en Cornelis
Cornelisz. op de Harch.
Nr. 232 folio 57 d.d. 16-07-1608.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Jan Pietersz. wonende aan de Harreweg
gedaagde om te procederen.
Nr. 233 folio 57 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 234 folio 57 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 235 folio 57 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 236 folio 57 d.d. ut supra.
Op heden is door de ambachtbewaarders uitgezet op iedere morgen 9 st. over het sluisgeld voor het
jaar 1608.
Nr. 237 folio 57v. d.d. 26-07-1608.
Huijbrecht Huijbrechtsz. heeft geconsigneerd de somme van f 20 om door Jan Jacobsz. waard in de
Dissel te Schiedam, gelicht te worden.
Nr. 238 folio 57v. d.d. 30-07-1608.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel contra Arijen Arijensz. Coppert, gedaagde om te hebben
leverantie van een lam.
Nr. 239 folio 57v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Jan Pietersz. op de Harreweg gedaagde om te procederen.
Nr. 240 folio 57v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 241 folio 58 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 242 folio 58 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 243 folio 58 d.d. ut supra.

Cornelis Lenertsz. wonende Vlaardingen eiser contra Claes Barentsz. wonende Overschie,
gearresteerde om te hebben leverantie van 100 tonnen turf of voor iedere ton 7 st. Vranck Willemsz.
vertegenwoordigt de gearresteerde.
Nr. 244 folio 58v. d.d. 13-08-1608.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel contra Arijen Arijensz. Coppert gedaagde om te
procederen.
Nr. 245 folio 58v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Jan Pietersz. op de Harreweg om te procederen.
Nr. 246 folio 58v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 247 folio 58v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 248. Los inlegvel tussen folio 58v. en 59 d.d. 20-11-1615.
Crijn Pietersz. wonende ambacht 's-Gravenzande heeft verkocht aan Gerrit Arijensz. Bogert en Arijen
Arijensz., 1½ morgen land in het 's-Gravenland, hem comparant als erfgenaam nomine uxoris van
Geertgen Jorisdr., in leven huisvrouw van Gerrit Arijensz. te Schiedam, bij kaveling tegen de voorn.
Gerrit Arijensz. en zijn mede erfgenamen te beur gevallen. Belend ten O: Jan Heijndricxz. de Gorter,
ten W: Pietertgen Arijensdr. weduwe Arijen Claesz., ten Z: de Schie en ten N: de Nieuwlandse polder.
Niet belast. Prijs f 900, gereed geld.
Nr. 249 folio 59 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode eiser contra Arent Pietersz. als borg voor Cornelis Harpersz. gedaagde om te
hebben betaling van f 2-05-00 ter zake van de koop van 2 schapen door Cornelis Harpersz.
Nr. 250 folio 59 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel contra Jan Pietersz. op de Harreweg gedaagde voor de
betaling van 26 st.
Nr. 251 folio 59 d.d. ut supra.
Lenert Marcelisz. jonggezel eiser ter ene zijde tegen Elsgen Dircxdr. wonende in het ambacht Kethel
ter andere zijde. Zaak over trouwbeloften.
Nr. 252 folio 60 d.d. 22-10-1608.
Wijnant Gillisz. wonende Schiedam eiser contra Louris Gerritsz. of zijn huisvrouw Claesgen Gerritsdr.
gedaagden om te hebben leverantie van 200 "stuijtkaes". Dirck Pietersz. stelt zich borg voor de
kosten.
Nr. 253 folio 60 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode eiser contra Arent Pietersz. als borg voor Cornelis Harpersz. gedaagde.
Nr. 254 folio 60v. d.d. 22-10-1608.
Trijntgen Cornelisdr. weduwe Joris Arijensz. wonende Noord-Kethel verzoekt om boelhout voor
haarzelf en Cornelis Jorisz. en Marijtgen Jorisdr., kinderen van dezelve Joris Arijensz.
Nr. 255 folio 60v. d.d. 22-10-1608.
Cornelis Jansz. dienaar des Goddelijken Woord te Kethel, mitsgaders Frederick Sijvertsz.
schoenlapper en Cornelis Willemsz. beiden wonende Kethel, constitueren zich borg voor de somme
van f 605 die Dammis Jansz. waard ten comptoire van de ontvanger Boudewijn de Man schuldig is als
restant van de impost van het hoorngeld over Kethel van het termijn ingegaan op 01-10-1607.
Nr. 256 folio 61 d.d. 05-11-1608.
Cornelis Cornelisz. Houck eiser contra Arijen Arijensz. Coppert, gedaagde voor betaling van f 13-1000 als restant van meerdere somme van de koop van haver.
Nr. 257 folio 61 d.d. ut supra.
Jan Dammisz. wonende Vlaardingen als aktie hebbende van zijn vader Dammis Jansz. eiser contra
Joris Lenertsz. van Alphen, gedaagde voor betaling van f 60-10-00 volgens obligatie in dato 28-031607.
Nr. 258 folio 61v. d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael wonende Kethel eiser contra Pieter Pietersz. jonge Slooff gedaagde. De
eiser zegt dat de gedaagde hem vervorderd heeft de paarden van de eiser te jagen op 's-herenweg,
welke paarden geweid waren op de Kerklaan, door de eiser daartoe gehuurd. Het land en de laan van
de gedaagde was afgezet met een hek wat door de gedaagde was opengelaten zodat de paarden
daardoor op zijn land zijn gekomen. De paarden zijn van het land gejaagd op de weg waardoor er een
verongelukt en verdronken is. Eis f 60.
Nr. 259 folio 61v. d.d. ut supra.
Maritgen Cornelisdr. huisvrouw van Vranck Willemsz. voorn. eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen
voor betaling van f 2-09-12 van verteerde kosten.
Nr. 260 folio 61v. d.d. ut supra.

Dirck Maertensz. bode eiser contra Arent Pietersz. als borg voor Cornelis Harpersz. gedaagde.
Nr. 261 folio 61v. d.d. ut supra.
Gerrit Arijensz. zegt dat het toepad en dammen altijd uit de schouw gehouden zijn door die van het
Nieuwland.
Nr. 262 folio 61v. d.d. ut supra.
De dammen op het toepad door Pieter Cornelisz. schout van Kethel aangenomen op de 13° augustus
l.l. voor f 15 en nog een dam voor f 10, zijn door schepenen voor goed gekend en opgenomen.
Nr. 263 folio 62 d.d. 03-12-1608.
Sijmon Stoffelsz. van Sevenhuijsen eiser contra Cornelis Harpersz. gedaagde om te hebben betaling
van f 5-10-00 volgens boelcedulle.
Nr. 264 folio 62 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Huijbrecht Huijbrechtsz. gedaagde voor betaling van f 7-07-00 als restant van
meerdere somme.
Nr. 265 folio 62 d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Pieter Pietersz. jonge Slooff gearresteerde.
Nr. 266 folio 62v. d.d. ut supra.
Maritgen Cornelisdr. huisvrouw van de voorn. eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen.
Nr. 267 folio 62v. d.d. 17-12-1608.
Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Pieter Pietersz. jonge Slooff gedaagde.
Nr. 268 folio 62v. d.d. 21-01-1609.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Dammis Jansz. timmerman wonende Kethel, gedaagde
voor betaling van £ 3 ter zake van mest op 's-herenweg voor zijn deur.
Nr. 269 folio 63 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde ter zake als voren.
Nr. 270 folio 63 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Taems Frericxz. gedaagde ter zake uts. De gedaagde verklaart in de jurisdictie
van Spaland te wonen.
Nr. 271 folio 63v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve ter zake als voren.
Nr. 272 folio 63v. d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Pieter Pietersz. jonge Slooff gedaagde.
Jan Schoudt van wegen de gedaagde.
Nr. 273 folio 63v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul voor betaling van f 16-07-08 als restant
van verponding.
Nr. 274 folio 64 d.d. ut supra.
Reijm Jorisdr. weduwe Jan Arijensz. Post wonende in de polder verzoekt om boelhout voor haarzelf
en haar 6 kinderen, genaamd: Arijen Jansz., Joris Jansz., Nellitgen Jandr., Cornelis Jansz., Cors
Jansz. en Ceuntgen Jansdr. Present de schout en alle schepenen behalve de voorn. Jan Arijensz.
Post.
Nr. 275 folio 64 d.d. ut supra.
Maertgen Cornelisdr. huisvrouw van Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen
gedaagde.
Nr. 276 folio 64v. d.d. 18-03-1609.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. huisvrouw van Cornelis Harpersz. waardin eiser contra Jan Pietersz. Slooff,
gearresteerde om te hebben betaling van f 4-09-06 van verdronken bieren.
Nr. 277 folio 64v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul gedaagde.
Nr. 278 folio 64v. d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Pieter Pietersz. jonge Slooff gedaagde.
Nr. 279 folio 64v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout verzoekt uitlegging van de penningen door hem bedongen van het
maken van dammen op het toepad.
Nr. 280 folio 65 d.d. 01-04-1609.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. huisvrouw van Cornelis Harpersz. waardin contra Pieter Arijensz. snijder,
gedaagde voor betaling van f 9-15-00 ter zake van verteerde kosten en verdronken bieren tot
verscheidene reizen, afslaande hetgeen betaald is.
Nr. 281 folio 65 d.d. ut supra. (doorgehaald).
Arijaen Jansdr. huisvrouw van Dirck Maertensz. bode van Kethel contra Arijen Arijensz. Coppert en
Grietgen Pietersdr., gedaagden voor betaling van f 2-07-00 van verteerde kosten.

Nr. 282 folio 65 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode van Kethel met procuratie van de loterij opgericht tbv. het Gast-en
Oudemanhuis te Gouda en met procuratie van Dirck Jacobsz. van Adrichem te Vlaardingen contra
Cornelis Harpersz., gedaagde om te kennen of ontkennen zijn obligatie.
Nr. 283 folio 65v. d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard contra Pieter Cornelisz. Verheul.
Nr. 284 folio 65v. d.d. ut supra.
Grietgen Pietersdr. weduwe Jan Jansz. contra Cornelis Maertensz. als koper van de huizing en
gevolge van dien, staande aan de Harreweg, gedaagde om voor het gerecht te compareren en
opdracht en penningbrieven te verleiden. Lenert Jaspersz. present met de gedaagde.
Nr. 285 folio 65v. d.d. ut supra.
Jan IJsbrantsz. wonende Noord -Kethel eiser contra Adriaen Dircxz. snijder en Cornelis Harpersz. cum
socijs, gedaagden voor restitutie van zekere bomen met de takken, gelegen hebbende op de
Harreweg voor zijn eisers land en door de gedaagden afhandig gemaakt.
Nr. 286 folio 66 d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael contra Pieter Pietersz. jonge Slooff gedaagde.
Nr. 287 folio 66 d.d. ut supra.
Grietgen Pietersdr. weduwe Jan Jansz. contra Arijen Arijensz. Coppert, gedaagde om zijn actie te
institueren zo hij enige heeft tot de helft van de bruikwaar van 7 morgen land in Noord-Kethel of bij
gebrek zijn hand af te trekken.
Nr. 288 folio 66v. d.d. ut supra.
Willem Nieupoort secretaris van Kethel, Dammis Jansz. schout van Spaland en Frans Cornelisz.
timmerman wonende Kethel, mede crediteuren van de boedel van wijlen Dammis Jansz. waard en
Annetgen zijn nagelaten weduwe, constitueren Jacob van Ancker procureur voor het Hof van Holland.
Nr. 289 folio 66v. d.d. 29-04-1609.
Dammis Jansz. waard eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul gedaagde om te procederen.
Nr. 290 folio 66v. d.d. ut supra.
Sijmon Lenertsz. wonende Delft contra Gijsbrecht Jansz. molenaar, gedaagde voor betaling van f 48
over een jaar landpacht.
Nr. 291 folio 67 d.d. ut supra.
Jan IJsbrantsz. wonende Noord-Kethel contra Joost Vrancken en Jan Aelbrechtsz. gedaagden en
gewezenen molenmeesters voor het jaar 1608 ivm. met restitutie van bomen en takken, gelegen
hebbende op de Harreweg voor zijn land en door Arijen Dircxz. snijder en Cornelis Herpersz. cum
socijs weggehaald.
Nr. 292 folio 67v. d.d. ut supra.
Lenert Jaspersz. als geïntervenieerde voor Cornelis Maertensz. zijn stiefzoon, koper van de woning
van Grietgen Pietersdr., presenteert voorgaande vonnis gewezen in dato 01-04-1609 hetzelve in alles
na te komen, mitsgaders dat de koper zal volgen de bruikwaar van 7 morgen land.
Nr. 293 folio 67v. d.d. ut supra.
Grietgen Pietersdr. met haar voogden present presenteert alles te leveren volgens de
koopvoorwaarden.
Nr. 294 folio 68 d.d. 13-05-1609.
Lenert Jaspersz. als interveniërende voor Cornelis Maertensz. zijn stiefzoon gedaagde contra
Grietgen Pietersdr. eiser.
Nr. 295 folio 68 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul gedaagde om te procederen.
Nr. 296 folio 68 d.d. ut supra.
Huijbrecht Huijbrechtsz. voerman eiser contra Arijen Arijensz. Coppert wonende Kethel, gedaagde
voor betaling van f 5-08-00 ter zake van arbeidsloon.
Nr. 297 folio 68 d.d. ut supra.
Dirck Taemsz. jonggezel wonende Kethel eiser contra Pieter Cornelisz. anders genaamd Rijcken Pier,
gedaagde om te hebben restitutie van een roer, door de gedaagde moedwillig aan stukken gesmeten,
of hetzelve te beteren met f 19.
Nr. 298 folio 68v. d.d. ut supra.
Jan IJsbrantsz. contra Joost Vrancken en Jan Aelbrechtsz. gedaagden.
Nr. 299 folio 68v. d.d. ut supra.
Gijsbrecht Jansz. molenaar verzoekt tegen Sijmon Lenertsz. Beest eiser, comparuit en profijt van
dien.
Nr. 300 folio 69 d.d. 03-06-1609.

Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser conrta Gerrit Dircxz. van der Wolff wonende
Schiedam, overgedaagde voor betaling van £ 3 Hollands ter zake van mest wat op 23-05-1609 op de
Broekweg gelegen heeft naast zijn land contrarie het 57° artikel van de huur van de hoogheemraden
en hoofdingelanden van Delfland.
Nr. 301 folio 69 d.d. ut supra.
Jan IJsbrantsz. eiser contra Joost Vrancken en Jan Aelbrechtsz. molenmeesters.
Nr. 302 folio 69 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Pieter Cornelisz. Verheul gedaagde.
Nr. 303 folio 69v. d.d. 17-06-1609.
Jan IJsbrantsz. eiser contra Joost Vrancken en Jan Aelbrechtsz. molenmeesters.
Nr. 304 folio 70 d.d. 01-07-1609.
Pancras Gerritsz. gehuwd met Grietgen Pietersdr. eerst eiser en nu declarant tegen Cornelis
Maertensz. gecondemneerde en nu gedaagde, om te aanhoren de taxatie van de kosten. Lenert
Jaspersz. schoonvader van Cornelis Maertensz. geassisteert door Dirck Maertensz. bode, verzoekt
uitstel van 14 dagen.
Nr. 305 folio 70 d.d. ut supra.
Arijen Pietersz. Groenewegen als de aktie van mangeling aangenomen hebbende, eiser en arrestant
contra Mees Pietersz. aan de Vlaardingerweg, geïnsinueerde om zijn paarden en wagen executabel
te laten verklaren voor £ 15 volgens obligatie in dato 28-03-1600.
Nr. 306 folio 70 d.d. ut supra.
Jan Aelbrechtsz. en Joost Vrancken als molenmeesters van de Noord-Kethel in cas van garantie
contra Jan Pietersz. van Essen gedaagde om hunlieder kosteloos te indemneren.
Nr. 307 folio 70v. d.d. 01-08-1609.
Dammis Jansz. waard als gewezene pachter van het hoorngeld anno 1607 eiser contra Lenert
Arijensz. waard van het huis te Riviere, gedaagde om te hebben betaling van f 8-12-08 als reste van
accijns.
Nr. 308 folio 70v. d.d. ut supra.
Pancras Gerritsz. gehuwd met Grietgen Pietersdr. declarant contra Cornelis Maertensz. gedaagde. De
schout en schepenen van Kethel hebben de kosten getaxeerd op f 3-19-00.
Nr. 309 folio 71 d.d. 01-08-1609.
De ambachtbewaarders hebben uitgezet om op iedere morgen te garen 7 st.
Nr. 310 folio 71 d.d. 12-08-1609.
Jonkheer Gerrit heer tot Poelgeest als raad en rentmeester generaal van de goederen van de abdij
van Rijnsburg eiser en arrestant contra Corne lis Cornelisz. Verhouck, gedaagde of geïnsinueerde om
te verantwoorden de haver te velde staande op de landen van de abdij, door de gedaagde gebruikt en
door de bode gisteren 11-08-1609 in arrest genomen om deze executabel te verklaren voor £ 200.
De geinsinueerde compareerde en is tevreden dat de arrestant de penningen van de haver in kwestie
door hem verkocht aan Cornelis Claesz., Jan Maertensz. en Jacob Maertensz. buiten Delft, zal
ontvangen in mindering op zijn achterwezen.
Nr. 311 folio 71v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel contra Louris Jacobsz. in de polder gedaagde voor
betaling van f 5.
Nr. 312 folio 71v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde voor betaling van f 3-01-00 door de eiser te veel betaald aan
Beatris Jansdr.
Nr. 313 folio 71v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel contra Dammis Jansz. timmerman gedaagde.
Nr. 314 folio 71v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 315 folio 72 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Taems Fredericxz.gedaagde.
Nr. 316 folio 72 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 317 folio 72 d.d. 14-10-1609.
Dirck Maertensz. waard in de Swan eiser contra Jacob Jansz. alias jonge Jacop gearresteerde voor
betaling van f 4, verschenen ten tijde van het huwelijk van de gearresteerde volgens obligatie. De
gearresteerde ontkent de schuld en zegt dat ene Jan Jacobsz. de obligatie allang heeft afgedaan voor
de gearresteerde gehuwelijkt was.
Nr. 318 folio 72v. d.d. 28-10-1609.

Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Crijn Pietersz. gedaagde voor betaling van f
15 over de making van zijn onbeheerde dammen volgens de aanneming van 13-08-1608.
Nr. 319 folio 73 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. waard in de Salm eiser contra Jacob Jansz. alias jonge Jaep gearresteerde.
Nr. 320 folio 73 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel contra Dammis Jansz. timmerman gedaagde.
Nr. 321 folio 73 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 322 folio 73 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Taems Fredericxz. gedaagde.
Nr. 323 folio 73 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 324 folio 73v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel contra Jacob Jansz. Hoijcaes gearresteerde voor betaling
van 27 st.van een boete.
Nr. 325 folio 73v. d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Joost Vrancken wonende Noord-Kethel, gedaagde om te
hebben leverantie van bomen, op 01-07-1609 door de eiser van de gedaagde gekocht of hetzelve te
beteren m et f 18.
Nr. 326 folio 73v. d.d. ut supra.
Op verzoek van Pancras Gerritsz. weduwnaar van Grietgen Pietersdr. voor zichzelf, mitsgaders Pieter
Jansz. als oom en bloedvoogd van de vier onmondige weeskinderen van dezelve Grietgen Pietersdr.,
is door de schout en schepenen geabsolveerd de boedel te administreren.
Nr. 327 folio 74 d.d. 18-11-1609.
Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Joost Vrancken wonende Noord-Kethel gedaagde.
Nr. 328 folio 74 d.d. ut supra.
Joost Vrancken als molenmeester van de Noord-Kethel eiser contra Jan IJsbrantsz. wonende in
dezelve polder, om te hebben restitutie van willige bomen die de gedaagde van de Harreweg gehaald
heeft volgens de sententie door het gerecht gewezen op 01-07-1609 of hetzelve te beteren met f 18.
Nr. 329 folio 74v. d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode van Kethel contra Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel, gedaagde om
te hebben betaling van f 5-13-08 van verteerde kosten door hem en de schepenen op 01-11-1609
verteerd.
Nr. 330 folio 74v. d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. contra Cornelis Cornelisz. Houckgen gedaagde voor betaling van f 3 als restant
van meerdere somme van arbeidsloon.
Nr. 331 folio 74v. d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. waard in de Salm eiser contra Jacob Jansz. alias jonge Jaep.
Nr. 332 folio 74v. d.d. ut supra.
Ten zelve dage hebben de schout en schepenen van Kethel als oppervoogden van het weeskind van
Neeltgen Sebastiaensdr. tot voogd benoemd Joris Corsz. Post ipv. Jan Bastiaensz. die is overleden.
Nr. 333 folio 75 d.d. 28-10-1609.
De schout en schepenen hebben op verzoek van Cornelis Herpersz. geordonneerd dat hij Dirck
Maertensz. en Joris Lenertsz. om zijn bedongen geld, tussen nu en de naaste rechtdag behoorlijk zal
manen.
Nr. 334 folio 75 d.d. 18-11-1609.
Cornelis Harpersz. en Dirck Maertensz. zijn door Dirck Pietersz. van Essen wegens de schepenen
gemaand.
Nr. 335 folio 75 d.d. ut supra.
Ten zelve dage heeft Dirck Maertensz. de voorn. penningen geconsigneerd om door de voorn.
Cornelis Harpersz. gelicht te worden.
Nr. 336 folio 75 d.d. ut supra.
Ten zelve dage heeft Cornelis Harpersz. doen blijken door de bode van Kethel dat hij Joris Lenertsz.
behoorlijk heeft gemaand.
Nr. 337 folio 75 d.d. ut supra.
Schepenen ordonneren de schout van Kethel de penningen, zijnde f 3 door Cornelis Harpersz. op
Joris Lenertsz. bedongen van het stellen van een paal op zijn hoefslag van de kade, etc.
Nr. 338 folio 75v. d.d. 16-12-1609.
Huijch Pietersz. smid te Schiedam contra Joris Lenertsz. van Alphen gedaagde voor betaling van f 1801-06 over ijzerwerk.

Nr. 339 folio 75v. d.d. ut supra.
Adriaen Jansdr. huisvrouw van Dirck Maertensz. bode contra Cornelis Harpersz. gedaagde voor
betaling van f 1-19-08 van verteerde kosten en verdronken gelagen.
Nr. 340 folio 76 d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul contra Jacob Jansz. Hoijcaes gearresteerde.
Nr. 341 folio 76 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode van Kethel contra Pieter Cornelisz. Verheul.
Nr. 342 folio 76v. d.d. 27-01-1610.
Dirck Maertensz. bode van Kethel contra Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel om te
procederen.
Nr. 343 folio 76v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul contra Jacob Jansz. Hoijcaes gearresteerde om te procederen.
Nr. 344 folio 76v. d.d. ut supra.
Crijn Cornelisz. metselaar te Rotterdam verzoekt recht van naasting van een tuin of boomgaard, door
Jan Dircxz.van Maerten Cornelisz. metselaar, zijn comparants volle broeder, gekocht. Schepenen
verklaren dat de naasting terecht is gedaan.
Nr. 345 folio 77 d.d. 27-04-1591
Cornelis Herpersz. aan de Kethelweg bekent schuldig te zijn Dirck Jacobsz. de somme van f 21 ter
zake van de koop van een rokje met een hoed en een paar "pocxen". Hij belooft de somme te betalen
zo wanneer Dirck Jacobsz. een reis in het koninkrijk van Hispangien gedaan zal hebben, hetzij St.
Lucas Calis en daar bescheid brengt van zijn schipper of bootgezellen.
Nr. 346 folio 78 d.d. ut supra.
Maertgen Cornelisdr. weduwe Lenert Pietersz. aan het windas te Kethel, geassisteert door Arijen
Dircxz. kleermaker haar gekozen voogd, verzoekt om boelhout voor haarzelf en haar mans kind en
kindskinderen.
Nr. 347 folio 78 d.d. 02-02-1610.
Maritgen Claesdr. weduwe Jacob Jansz. bleker geassisteert door Joris Jacobsz. bleker haar gekozen
voogd, verzoekt om boelhout voor haarzelf en haar drie kinderen.
Nr. 348 folio 78v. d.d. 10-03-1610.
De voogden van de weeskinderen van Grietgen Pietersdr. eisers contra Cornelis Herpersz. gedaagde
voor betaling van f 12-06-00 van verdronken gelagen.
Nr. 349 folio 78v. d.d. ut supra.
Dezelve eisers contra Pieter Cornelisz. Groenewegen gedaagde voor betaling van £ 5.
Nr. 350 folio 78v. d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Pieter Arijensz. snijder gedaagde voor betaling van f 7-07-04
van verdronken gelagen en verteerde kosten.
Nr. 351 folio 79 d.d. ut supra.
Jacob Jansz. de Jonge eiser contra Dirck Maertensz. gedaagde om de taxatie te aanhoren. De kosten
zijn getaxeerd op f 6-12-00.
Nr. 352 folio 79 d.d. 24-03-1610.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel contra Wouter Claesz. gedaagde voor betaling van een
boete van 45 st. omdat in zijn wed een gat gebroken is.
Nr. 353 folio 79v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde omdat hij zijn weg gemaakt heeft met ?
Nr. 354 folio 79v. d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael contra Pieter Arijensz. snijder om te procederen.
Nr. 355 folio 80 d.d. ut supra.
Jan Dircxz. heeft de koop van de boomgaard door hem gekocht van Maerten Cornelisz. metselaar
ingebracht, te weten dat dezelve is geschied voor f 365 en een gouden penning van 12 st. tot
wijnkoop, mitsgaders nog f 3 voor Maertgen Jansdr. en Fijtgen Cornelisdr. tot speldegeld, behoudens
dat hij koper aan Maerten Cornelisz. jaarlijks op Kerstmis een eerlijke maaltijd moest geven.
Nr. 356 folio 80 d.d. ut supra.
Schepenen wijzen voor vonnis dat de naasting door Crijn Cornelisz. terecht is gedaan en dat Jan
Dircxz. daaruit wordt gebannen en Crijn Cornelisz. daarin.
Nr. 357 folio 80v. d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. verzoekt comparitie tegen de voogden van de weeskinderen van Grietgen
Pietersdr.
Nr. 358 folio 80v. d.d. ut supra.
Schepenen vergunnen Cornelis Herpersz. zijn comparitie.
Nr. 359 folio 81 d.d. 05-05-1610.

Vranck Willemsz. Verbael waard te Schiedam als gewezene pachter van de 15° st. op iedere ton bier,
door de tappers of herbergiers uitgetapt voor de termijn expirerende 31-03-1610, eiser contra Mr.
Gerrit Luijten chirurgijn, gedaagde voor betaling van f 13-02-08 over de accijns van 17½ ton bier. De
gedaagde zegt dat hij binnen 300 roeden van Schiedam woont, dus niet voor Kethel contumabel is.
Nr. 360 folio 81 d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Pieter Arijensz. snijder gedaagde om te procederen.
Nr. 361 folio 81 d.d. 07-07-1610.
Willem Arijensz. van der Leij gehuwd met de weduwe van Willem Arijensz. Jaen te Schiedam eiser
contra Arijen Arijensz. Coppert, gedaagde voor betaling van f 10 ter zake van overgestapelde
penningen spruitende van de huur van de Oudendijk.
Nr. 362 folio 81v. d.d. ut supra.
Dirckgen Gerritsdr. weduwe Jacob Harcxz. eiser contra dezelve gedaagde voor betaling van f 10-1000 als restant van een jaar landhuur.
Nr. 363 folio 82 d.d. 21-07-1610.
Jacob Lourisz. bode te Overschie met procuratie van Allert Cornelisz. eiser contra Pieter Arijensz.
smid, gedaagde voor betaling van f 8 spruitende uit de koop van een boelhuis gehouden in het dorp
Kethel.
Nr. 364 folio 82 d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Pieter Arijensz. snijder gedaagde.
Nr. 365 folio 82v. d.d. 06-08-1610.
Cornelis Cornelisz. Verhoock weduwnaar van Aeltgen Jacobsdr. wonende Noord-Kethel verzoekt om
boelhout voor zichzelf en hun 3 kinderen.
Nr. 366 folio 83 d.d. 20-10-1610.
Frans Cornelisz. timmerman eiser contra Dirck Jansz. Noortlander als gewezene kerkmeester van
Kethel, gedaagde voor betaling van f 21 ter zake van arbeidsloon, leverantie van hout en reparatie
aan de kerk van Kethel.
Nr. 367 folio 83 d.d. ut supra.
Anna Cornelisdr. weduwe Huijbrecht Matheusz. eiser contra Jan Pietersz. aan deHarreweg, gedaagde
voor betaling van f 20 over verdiend arbeidsloon.
Nr. 368 folio 83 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Pieter Jansz. en Cornelis Maertsz. Bos als voogden van de
weeskinderen van zaliger Grietgen Pietersdr., gedaagde om te verantwoorden de penningen die de
eiser heeft gearresteerd onder Jan Pietersz. van Essen en deze executabel te verklaren ter somme
van f 15-15-08, de eiser van de boedel toekomende.
Nr. 369 folio 84 d.d. 03-11-1610.
Ghijsbrecht van der Loke tijkwerker met procuratie van Sijmon Stoffelsz. eiser contra Pieter Arijensz.
kleermaker gedaagde voor betaling van f 16-06-00 over de koop uit een boelhuis op 18-10-1609.
Nr. 370 folio 84 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Pieter Jansz. en Cornelis Maertsz. Bos als voogden van de
weeskinderen van zaliger Grietgen Pietersdr.
Nr. 371 folio 84v. d.d. ut supra.
Anna Cornelisdr. weduwe Huijbrecht Matheusz. contra Jan Pietersz. aan de Harreweg gedaagde.
Nr. 372 folio 84v. d.d. 17-11-1610.
Joris Jacobsz. bleker wonende Kethel buiten Schiedam weduwnaar van Pleuntgen Heijndricxdr.
verzoekt om boelhout voor zichzelf en hun drie weeskinderen.
Nr. 373 folio 85 d.d. 17-11-1610.
Ghijsbrecht van de Loocke tijkwerker met procuratie van Sijmon Stoffelsz. contra Pieter Adriaensz.
kleermaker gedaagde.
Nr. 374 folio 85v. d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael wonende Schiedam eiser contra Pieter Adriaensz. snijder, gedaagde om te
aanhoren de declaratie van de kosten. De schout en schepenen hebben de kosten getaxeerd op f 510-00.
Nr. 375 folio 85v. d.d. ut supra.
Anna Cornelisdr. weduwe Huijbrecht Matheusz. contra Jan Pietersz. aan de Harreweg gedaagde.
Nr. 376 folio 85v. d.d. 14-03-1611.
Jannetgen Maertensdr. burgeresse van Schiedam constitueert zich borg voor de helft van de schuld
waarin Pieter Arijensz. op 12-12-1610 gecondemneerd is.
Nr. 377 folio 86 d.d. 16-12-1610.
Ghijsbrecht van der Loocque tijkwerker met procuratie van Sijmon Stoffelsz. contra Pieter Arijensz.
kleermaker, gedaagde om te procederen.

Nr. 378 folio 86 d.d. ut supra.
Anna Cornelisdr. weduwe Huijbrecht Matheusz. contra Jan Pietersz. aan de Harreweg gedaagde.
Nr. 379 folio 86 d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael gaarder van de boelcedulle van Grietgen Pietersdr. contra Joris Darnmisz.
tirnmerman als borg voor Cornelis Harpersz., gedaagde voor betaling van f 2-06-08 van gekochte
goederen in het boelhuis volgens boelcedulle.
Nr. 380 folio 86v. d.d. 23-02-1611.
Crijn Arijensz. kamermeester van de Rethoriekamer van Kethel contra Pieter Cornelisz. gedaagde
voor de somme van f 18.
Nr. 381 folio 86v. d.d. ut supra.
Anna Cornelisdr. weduwe Huijbrecht Matheusz. contra Jan Pietersz. aan de Harreweg gedaagde.
Nr. 382 folio 87 d.d. 23-03-1611.
Corstiaen Huijgensz. chirurgijn te Vlaardingen contra Cornelis Cornelisz. Hoock gedaagde voor
betaling van f 5-05-00 ter zake van meesterloon, door de eiser verdiend aan de overleden huisvrouw
van de gedaagde.
Nr. 383 folio 87 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Dirck Jansz. voor betaling van f 46 ter zake van meesterloon door de eiser
verdiend als meesterloon aan de huisvrouw van de gedaagde.
Nr. 384 folio 87v. d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode met procuratie van Ghijsbrecht van der Loock die procuratie heeft van Sijmon
Stoffelsz. lakenkoper te Zevenhuizen contra Herck Taemsz. gedaagde voor betaling van f 3-05-00 van
een hoofdkussen in een boelcedulIe in dato 18-10-1609.
Nr. 385 folio 87v. d.d. ut supra.
Anna Cornelisdr. weduwe Huijbrecht Matheusz. contra Jan Pietersz. aan de Harreweg gedaagde.
Nr. 386 folio 88 d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael pachter van het hoorngeld over 1609 contra Lenert Arijensz. waard op het
Huis te Riviere, gedaagde voor betaling van f 5.
Nr. 387 folio 88 d.d. ut supra.
Crijn Arijensz. kamermeester van de Rethoriekamer van Kethel contra Pieter Cornelisz. gedaagde om
te procederen.
Nr. 388 folio 88v. d.d. ut supra.
Jacoh Jansz. Hoijcaes eiser en arrestant contra Jacob Riddersz. gedaagde en gearresteerde voor
betaling van f 26-08-00 of de restitutie van 3 rozenobels.
Nr. 389 folio 89 d.d. 20-04-1611.
Jan Jorisz. en Jan Arijensz. in de kwaliteit zo zij procederen contra Frans Boomgaert cum socijs
gearresteerde en gedaagde voor betaling van f 1.000, onder Cornelis Willemsz. in Kethel gearresteerd
en te lichten f 500.
Nr. 390 folio 89 d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. waard in Kethel eiser contra Huhrecht Pietersz. Holij gedaagde voor hetaling van f
30 ter zake van meesterloon van een kwetsuur die hij hij de eiser gedaan had. Een os wordt
executahel verklaard.
Nr. 391 folio 89v. d.d. ut supra.
Anna Cornelisdr. weduwe Huijhrecht Matheusz. contra Jan Pietersz. aan de Harreweg gedaagde.
Nr. 392 folio 89v. d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verhael pachter van het hoorngeld over 1609 contra Lenert Arijensz. waard op het
Huis te Riviere gedaagde.
Nr. 393 folio 89v. d.d. ut supra.
Claes Muijs wonende Schiedam eiser in cas van naasting contra Dirck Claesz. Pansser zijn oom,
verweerder in dezelve cas, om de eis te funderen, zegt dat de verweerder gekocht heeft van Gerard
Muijs zijn vader, de 4 morgen drogendijk, mitsgaders 7½ morgen land benevens dezelve dijk gelegen,
volgens de koopvooraarden in dato 05-02-1611 en de eiser dient in geval van naasting voor alle
anderen gerechtigd te worden.
Nr. 394 folio 90 d.d. ut supra.
Harck Taemsz. wonende in de Oostabspolder eiser en arrestant contra Pieter Cornelisz. Noorlander
gedaagde en gearresteerde voor betaling van f 27 van een bloktiende, de gearresteerde overged aan.
Nr. 395 folio 90v. d.d. 20-04-1611.
Maertgen Dircxdr. weduwe Arijen Jorisz. Jongste verzoekt om boeIhout voor haarzelf en hun 4
nagelaten kinderen.
Nr. 396 folio 91 d.d. 04-05-1611.

Harck Taemsz. wonende Oostabspolder eiser en arrestant contra Pieter Cornelisz. Noorlander
gedaagde en arrestant.
Nr. 397 folio 91 d.d. ut supra.
Anna Cornelisz. weduwe Huijbecht Matheusz. contra Jan Pietersz. aan de Harreweg gedaagde.
Nr. 398 folio 91v. d.d. 01-06-1611.
Anna Cornelisdr. weduwe Huijbrecht Matheusz. contra Jan Pietersz. aan de Harreweg om te
procederen.
Nr. 399 folio 91v. d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode in Kethel als gewezene gaarder van de verponding over Kethel contra Pleun
Pleunsz. gedaagde voor betaling van f 3-03-07 als restant van de verpondingen over 1607, 1608 en
1609.
Nr. 400 folio 92 d.d. ut supra.
Adriaen Dircxz. wonende Noord-KetheI verzoekt naasting van een erf waarin hij gemeen ligt in een
woning gekocht door Jacob Jansz. jonggezel.
Nr. 401 folio 92 d.d. 29-06-1611.
Dammis Jansz. schout van Spaland en Cornelis Jansz. ambachtbewaarder van Kethel ter ene zijde
en Pieter Pietersz. Slooff als bruiker van de landen van Cornelis Duijst van Santen, strekkende langs
de Kerklaan, als hiertoe gelast van de zijde van Duijst van Santen, ten overstaan van de schout en
schepenen van Kethel, hebben geraaid en afgemeten de breedte gerechtigheid en strekking van de
Kerklaan en de scheiding van dien gesteld (ipv.een scheidingsloot) twee eiken palen, twee roeden uit
de kant van het voetpad van de Kerklaan, wat de ambacht van Kethel van ouds toekomt, zonder dat
iemand daar iets op heeft te pretenderen, volgens de sloot langs het merendeel van dezelve kade
gelegen en dat deze afgepaalde rest op verzoek als voren ongesloot is gebleven om de "etting" van
de bruiker niet te verminderen, etc.
Nr. 402 folio 92v. d.d. 03-06-1611.
Jan Crijnsz. van Dijck eiser contra Dirck Claesz. Pansser gedaagde. De eiser zegt dat hij met 7
morgen land in de Oostabspolder geachterd land heeft en ook ter zijde naast des gedaagdes weiland.
De eiser wil een uitpad hebben ter breedte van 8 roeden voeten over het land van de gedaagde.
Nr. 403 folio 93 d.d. 02-06-611.
Adriaen Dircxz. wonende Noord-Kethel eiser in cas van naasting contra Jacob Jansz. jonggezel
verweerder. Om de eis te funderen zegt de eiser dat de verweerder op 12-05-1611 gekocht heeft van
Claes Thomasz., erfgenaam Dirckgen Gerritsdr., de helft van een woning in Noord-Kethel met nog de
helft van 4½ hond land en nog de helft van de bruikwaar, zo het Claes Thomasz. was aanbestorven.
De eiser en gedaagde zijn gemeen gelegen zodanig dat niet bekend is wat van wie is.
Nr. 404 folio 93v. d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. waard in de Blessgengraeff voor zichzelf als koper van ¼ part van de eigendom
van dezelve huizing en als man en voogd van Lijsbeth Huijbrechtsdr. zijn huisvrouw, lijftochteresse
van dezelve huizing, eiser en arrestant contra Gerrit Dircxz., Pieter Pietersz. Poot, Huijbrecht
Huijbrechtsz. gearresteerden om eis te doen van seperatie van dezelve huizing, mitsgaders barg en
schuur. De eiser komt ¼ van de kooppenningen toe van het huis in kwestie. Cornelis Jacobsz. is de
koper van het ¼ part.
Nr. 405 folio 94 d.d. ut supra.
Gerrit Dircxz., Pieter Pietersz. Poot en Huijbrecht Huijbrechtsz. van Adrichem bode van Vlaardinger ambac ht eisers contra Heijnrick Jacobsz. waard in de Valck te Vlaardingen, gearresteerde als man en
voogd van Neeltgen Pietersdr. zuster van de eisers, om te verantwoorden ¼ part van een huis en erf
in het dorp Kethel genaamd Blessgengraeff, voor welk ¼ part hij zich zal gereed maken te
onderhouden dagdicht en muurvast en een barg te repareren. Welk voorsz. ¼ part is overgenomen
door Neeltgen Pietersdr. de zuster van de eisers en Gerrit Dircxz.en Huijbrecht Huijbrechtsz. van
Adrichem voorn. en hebben het weder o vergenomen van Pieter Pietersz. Poot voorn. Geconditioneerd
wordt dat hun moeder Lijsbeth Huijbrechtsdr. haar leven lang in het huis zal mogen blijven wonen
zonder het huis te verkopen.
Nr. 406 folio 94v. d.d. ut supra.
Anna Cornelisdr. weduwe Huijbrecht Matheusz. metselaar wonende Overschie contra Jan Pietersz.
aan de Harreweg, gedaagde om de sententie te aanhoren.
Nr. 407 folio 94v. d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. eiser contra Pleun Pleunsz. gedaagde om te procederen.
Nr. 408 folio 94v. d.d. ut supra.
Dirck Adriaensz. kleermaker eiser in cas van naasting nomine uxoris op en tegen Anthonis Dircxz. van
der Aer die weigert zijn koop in te brengen.
Nr. 409 folio 95 d.d. 06-07-1611.

Dirck Arijensz. kleermaker gehuwd met Maertgen Claesdr. dochter van Claes Dammisz. landman
eiser in cas van naasting contra Thonis Dircxz. van der Aer. Om de eis te funderen zegt de eiser dat
de gedaagde op 02-02-1611 gekocht had van Claes Dammisz. landman 2½ morgen land in de
Nieuwlandse polder met een uitterdijk daaraan behorende. De gedaagde verklaart dat hij het land niet
heeft gekocht, maar geruild tegen 2 morgen of 11 hond land met een hokkeling. Het land is gelegen
bij het Spieringhoekse bos.
Nr. 410 folio 95v. d.d. ut supra.
Gerrit Dircxz., Pieter Pietersz. Poot en Huijbrecht Huijbrechtsz. van Adrichem bode van Vlaardingerambacht eisers contra Heijnrick Jacobsz. waard in de Valck, gedaagde om te procederen. De eisers
willen dat Heijnrick Jacobsz. het ¼ part niet verkoopt. Cornelis Harpersz. namens de gedaagde
verklaart dat het ¼ part alreeds lang verkocht is.
Nr. 411 folio 95v. d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. eiser contra Gerrit Dircxz., Pieter Pietersz. Poot en Huijbrecht Huijbrechtsz. van
Adrichem gearresteerden.
Nr. 412 folio 96 d.d. ut supra.
Thonis Dircxz.van der Aer gearresteerde verzoekt comparitie tegen Claes Dammisz. landman.
Nr. 413 folio 96 d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. eiser en arrestant contra Huijbrecht Huijbrechtsz. gedaagde en gearresteerde om
te verlijden zuivere kwitantie dat de gearresteerde van de eiser niets competeert.
Nr. 414 folio 96 d.d. 06-07-1611.
Frans Cornelisz. timmerman weduwnaar van Maertgen Isbrantsdr. verzoekt om boelhout voor zichzelf
en zijn 3 kinderen door dezelve nagelaten.
Nr. 415 folio 96v. d.d. 20-07-1611.
Gerrit Dircxz., Pieter Pietersz. Poot en Huijbrecht Huijbrechtsz. van Adrichem bode te Vlaardingerambacht eiser contra Heijnrick Jacobsz. waard in de Valck te Vlaardingen, gedaagde om te
procederen.
Nr. 416 folio 97 d.d. ut supra.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin in Blessgengraeff eiser en arrestant contra Arijen Joosten timmerman,
gedaagde en gearresteerde voor betaling van f 2-12-14 van verteerde kosten.
Nr. 417 folio 97 d.d. ut supra.
Dirck Arijensz. kleermaker gehuwd met Maertgen Claesdr. dochter van Claes Dammisz. landman
eiser in cas van naasting contra Thonis Dircxz. van der Aer gedaagde om te procederen.
Nr. 418 folio 97v. d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. eiser contra Gerrit Dircxz., Pieter Pietersz. Poot en Huijbrecht Huijbrechtsz. van
Adrichem om te procederen.
Nr. 419 folio 98 d.d. 03-08-1611.
Dirck Arijensz. kleermaker gehuwd met Maertgen Claesdr. dochter van Claes Dammisz. landman in
cas van naasting eiser contra Thonis Dircxz. van der Aer gedaagde om te procederen.
Nr. 420 folio 98 d.d. ut supra.
Gerrit Dircxz., Pieter Pietersz. Poot en Huijbrecht Huijbrechtsz. van Adrichem bode te Vlaardingerambacht eisers contra Heijnrick Jacobsz. waard in de Valck te Vlaardingen, gedaagde om te
procederen.
Nr. 421 folio 98v. d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. eiser contra Gerrit Dircxz., Pieter Pietersz. Poot en Huijbrecht Huijbrechtsz.
gearresteerden om te procederen.
Nr. 422 folio 99 d.d. 17-08-1611.
Dirck Arijensz. kleermaker eiser in cas van naasting contra Thonis Dircxz. van der Aer. De verweerder
draagt aan via van Dijck, dat het niet in het vermogen is van Heijman Christiaensz. enig land te
verkopen, hetzij aan Claes Dam of anderen, volgens autentiek extract van de testamentaire dipositie
van zaliger Elant Arijensz. in leven oud burgemeester van Schiedam, in dato 5-01-1587, geweest
zijnde bestevader van de voorn. Heijman Christiaensz. Schepenen ordonneren om partijen te laten
inleggen f 8 om daarmee advies te halen van rechtsgeleerden.
Nr. 423 folio 99 d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Lenert Arijensz. waard op het Huis te Riviere, gedaagde inzake
declaratie van de kosten. Schepenen taxeren de kosten op f 1-03-08.
Nr. 424 folio 99v. d.d. ut supra.
Gerrit Dircxz., Pieter Pietersz. Poot en Huijbrecht Huijbrechtsz. eiser contra Heijnrick Jacobsz. waard
in de Valck te Vlaardingen om te procederen.
Nr. 425 folio 100 d.d. 21-09-1611.

Jacob Jansz. Hoijcaes oom en voogd van Lenert Sijmonsz. heeft een rechtelijke weet besteed aan
Arijen Gerritsz. te Schipluiden in de ambacht van Hodenpijl, om op 5 oktober aanstaande te
verantwoorden 2 melkbeesten gaande in Nieuwland op het land dat gebruikt wordt door Arijen
Commersz. en te aanhoren de eis die op hem gedaan zal worden.
Nr. 426 folio 100 d.d. ut supra.
Gerrit Dircxz., Pieter Pietersz. Poot en Huijbrecht Huijbrechtsz. eisers contra Heijnrick Jacobsz. waard
in de Valck te Vlaardingen om te procederen.
Nr. 427 folio 100v. d.d. 28-06-1611.
De schout, schepenen en ambachtbewaarders van Kethel hebben in erfpacht uitgegeven aan Cornelis
Willemsz. wonende in deze ambacht, een stuk land aan de Kerklaan, van de Poldervaart af tot het hek
neffens de elstuin, voor de somme van 7½ st. per jaar. Geconditioneerd is dat hij moet laten 3 roeden
breedte buiten de Kwakkelbrug langs de vaart naar zijn huis toe, tot opslag van de dorpbewoners,
mitsgaders het gangpad tot het voorsz. hek toe, tenminste 10 roeden voeten breed, vrij en onbelet, te
onderhouden.
Nr. 428 folio 101 d.d. 06-10-1611.
Heijnrick Heijnricxz. landman aan de Oudendijk eiser contra Pieter Willemsz. in de Kethelpolder
gedaagde voor betaling van f 43-14-00 over het houden van 8 koeien, toebehorende de gedaagde.
Nr. 429 folio 101v. d.d. ut supra.
Gerrit Dircxz., Pieter Pietersz. Poot en Huijbrecht Huijbrechtsz. eisers contra Heijnrick Jacobsz. waard
in de Valck te Vlaardingen, gedaagde om te procederen.
Nr. 430 folio 101v. d.d. ut supra.
Van Dijck gemacht van Jan Jacobsz. contra Cornelis Harpersz.
Nr. 431 folio 102 d.d. ut supra.
Jacob Jansz. Hoijcaes oom en voogd van Lenert Sijmonsz. eisers contra Arijen Gerritsz. in
Schipluiden in het ambacht Hodenpijl gearresteerde voor betaling van f 25 van kwetsuren en
meesterloon.
Nr. 432 folio 102 d.d. ut supra.
Heijnrick Jacobsz. waard in de Valck te Vlaardingen gearresteerde contra Gerrit Dircxz., Pieter
Pietersz. Poot en Huijbrecht Huijbrechtsz. eisers en arrestanten om te aanhoren de taxatie van de
kosten. De schepenen taxeren de kosten op f 4-05-00 tlv. de gedaagden. Schepenen verklaren het
vonnis gewezen op 21-05-1608 opnieuw executabel.
Nr. 433 folio 102v. d.d. 19-10-1611.
Gerrit Dircxz., Pieter Pietersz. Poot en Huijbrecht Huibrechtsz. bode van Vlaardeinger-ambacht eisers
contra Heijndrick Jacobsz. waard te Vlaardingen gedaagde om te procederen. De vrouw van Heijnrick
Jacobsz. was ten tijde van dien nog minderjarig. Genoemd wordt nog een attestatie van Arnoult
Rutgersz. van Waert. Gerrit Jansz. Brouck is de voogd geweest van de vrouw van Heijnrick Jacobsz.
Voor vonnis wordt gewezen dat hij het ¼ part mocht verkopen.
Nr. 434 folio 103 d.d. ut supra.
Heijnrick Heijnricxz. landman aan de Oudendi jk eiser contra Pieter Willemsz. in de Kethelpolder
gedaagde om te procederen.
Nr. 435 folio 103 d.d. ut supra.
Jacob Jansz. Hoijcaes oom en voogd van Lenert Sijmonsz. eiser contra Arijen Gerritsz. te Schipluiden
gedaagde.
Nr. 436 folio 103v. d.d. ut supra.
Heijnrick Heijnricxz. aan de Oudendijk eiser contra Pieter Willemsz. van Bergen gedaagde.
Nr. 437 folio 103v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Wouter Claesz. gedaagde voor betaling van
een boete van 15 st.
Nr. 438 folio 104 d.d. 02-11-1611.
Jacob Jansz. Hoijcaes oom en voogd van Lenert Sijmonsz. eiser contra Arijen Gerritsz. te Schipluiden
gedaagde om te procederen.
Nr. 439 folio 104 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode van Kethel eiser contra Adriaen Dircxz. kleermaker zijn buurman, gedaagde
om met hem eiser af te heinen en te repareren.
Nr. 440 folio 104 d.d. ut supra.
Heijndrick Heijndricxz. aan de Oudendijk eiser contra Pieter Willemsz. van Bergen gedaagde.
Nr. 441 folio 104v. d.d. ut supra.
Pieter Cornelisz. Verheul schout eiser contra Wouter Claesz. gedaagde.
Nr. 442 folio 104v. d.d. 02-11-1611.

Adriaen Jacobsz. wonende Schiedam verzoekt om vrijgesteld en ontslagen te worden van het
onderhoud en subsidie die hij voor de trouble enigsins van de Heilige Geest van Kethel heeft genoten.
Hierin wordt toegestemd.
Nr. 443 folio 105 d.d. 30-11-1611.
Heijndrick Heijndricxz. aan de Oudendijk eiser contra Pieter Willemsz. van Bergen om te procederen.
Nr. 444 folio 105 d.d. ut supra.
Pieter Willemsz. Holij te Vlaardingen eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen gedaagde.
Nr. 445 folio 105v. d.d. 14-12-1611.
Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel eiser contra Wouter Claesz. gedaagde om te procederen.
Nr. 446 folio 105v. d.d. ut supra.
Heijnrick Heijnricxz. aan de Oudendijk eiser contra Pieter Willemsz. van Bergen gedaagde om te
procederen.
Nr. 447 folio 105v. d.d. 14-12-1611.
Jan Pietersz. van Essen heeft gelicht uit de ambachtskist een uitkoopbrief van zijn kinderen verwekt
bij Jannitgen Jansdr. zijn overleden huisvrouw.
Nr. 448 folio 106 d.d. ut supra.
Dirck Arijensz. kleermaker gehuwd met Maertgen Claesdr. dochter van Claes Dammisz. landman en
overzulks naaste bloedverwant van Claes Dam, in die kwaliteit eiser in cas van naasting contra Gerrit
Jansz. Vercrocht als van de requirants schoonvader gekocht hebbende 11 hond land in de
Nieuwlandse polder, gedaagde en gerequireerde ten einde onder eed in te brengen de koop van de
voorn. 11 hond land en met hem requirant, mitsgaders zijn schoonvader, te procederen tot voldoening
van dezelve koop. Voorts te restitueren de wijnkoop en Godspenning naar het recht van naasting.
Schepenen verklaren dat Dirck Arijensz. de naasting terecht gedaan heeft.
Nr. 449 folio 106v. d.d. ten zelve dage.
pieter Arijensz. smid, Pieter Pietersz. Slooff en Claes Dammisz. landman met procuratie van Claes
Thomasz., erfgenamen van Dirckgen Gerritsz. weduwe Jacob Harcxz., verzoeken boelcedulle van de
goederen van Dirckgen Gerritsdr. Hiertegen sustineert Pieter Cornelisz. Verheul schout van Kethel
met procuratie van Claes Claesz. wonende te Aalst in Vlaanderen, mede erfgenaam van Dirckgen
Gerritsdr. en met mondelinge last van meer anderen, dat voor het opleveren van de boelcedulle eerst
een inventaris gemaakt dient te worden.
Nr. 450 folio 107 d.d. 15-02-1612.
Cornelis van Dijck gemachtigde van Maerten Coij gehuwd met Gooltgen Cornelisdr. eiser in cas van
naasting contra Claes Dammisz. en Louris Gerritsz. verweerders in dezelve cas, om de eis te
funderen dat de verweerders gekocht hebben van Jan Cruijsser de broer van voorn Gooltgen 6
morgen land in de Oostabspolder. Schepenen verklaren dat de naasting terecht gedaan is en
condemneren Claes Dammisz. en Louris Gerritsz. als kopers, hun koop in te brengen.
Nr. 451 folio 107v. d.d. 15-02-1612.
Adriaen Cornelisz. Molswijk notaris verzoekt uit naam van Claes Dammisz. die procuratie heeft van
Claes Thomasz. halve broeder van zaliger Dirckgen Gerritsdr., mitsgaders Pieter Arijensz. smid en
Pieter Pietersz. Slooff present zijnde, die sustineren erfgenamen te zijn van Dirckgen Gerritsdr., dat
iemand van hun zou worden gecommitteerd tot administrateur van de boedel onder suffisante cautie.
De schout en schepenen stellen vast dat op 28 maart bijeen zal worden gekomen en dat biljetten tot
publicatie zullen worden opgehangen te Delft, Schiedam, Vlaardingen, Overschie en Kethel.
Nr. 452 folio 108 d.d. 29-02-1612.
Claes Dammisz. en Louris Gerritsz. verklaren dat de kosten van de naasting van 6 morgen land, half
om half gedragen zullen worden.
Nr. 453 folio 108 d.d. ut supra.
Claes Gerritsz. op de Harg gewezene ambachtbewaarder van Kethel over 1609 contra Cornelis
Cornelisz. Verhoeck, gedaagde voor betaling van f 8-05-12 over sluisgeld van 23 morgen 4 hond land,
op iedere morgen 7 stuiver.
Nr. 454 folio 108 d.d. ut supra.
Cornelis van Dijck gemachtigde van Maerten Coij eiser contra Claes Dammisz. en Louris Gerritsz.
verweerders.
Nr. 455 folio 109 d.d. ut supra.
Gerrit Cornelisz. van Pijnacker en Cornelis Cornelisz. bruikers van 3 morgen land van de Heilige
Geest en Kerk van Kethel, gelegen in de Oostabspolder, worden geconsenteerd het land te mogen
insteken en bezaaien onder bepaalde voorwaarden. Actum bij de schout en schepenen, mitsgaders
Louris Gerritsz. heilige geestmeester, Jan Andriesz. en Pleun Dircxz. kerkmeesters.
Nr. 456 folio 109v. d.d. 14-03-1612.

Willem Arijensz. Speldernijeuwenharing eiser contra Lenert Arijensz. te Huis te Riviere, om te hebben
leverantie van 3 netten of vierendeels, of voor elk net f 6-14-00, totaal f 20-02-00, mitsgaders nog f 703-00 over gehaalde waren volgens register.
Nr. 457 folio 109v. d.d. ut supra.
Cornelis van Dijck gemachtigde van Maerten Koij eiser contra Claes Dammisz. en Louris Gerritsz.
verweerders. De verweerders willen de kooppenningen terughebben met daarbij de onkosten
gemaakt voor de verbetering van het land en alle andere onkosten zoals, wijnkoop, godspenningen,
intrest, etc.
Nr. 458 folio 110 d.d. ut supra.
Jan Willemsz. wonende Zuid-Maasland eiser contra Arijen Arijensz. Coppert, gedaagde voor betaling
van f 16 over het weiden van 3 hokkelingen.
Nr. 459 folio 111v. d.d. 28-03-1612.
Eis van Dirck Maertensz. bode van Kethel op en tegen Adriaen Dircxz. snijder, mede wonende dorp
Kethel, verweerder om kortelings te vertonen waaruit de eis bestaat en na te geven dat hij voor de
heren van het gerecht op zijn knieen gesmeekt heeft om kwijtschelding, hem eiser daarom noemende
een bedelaar. De verweerder sprak uit haat en kwaad hart, zodat de eiser in zijn goede naam is
geraakt. De eiser wil dat de verweerder in open vierschaar met gebonden handen en gebogen knieen
bidden zal God en justitie, mitsgaders de eiser om vergiffenis en f 100 voor de armen en kerk.
Nr. 460 folio 112 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode eiser contra Harck Taemsz. gedaagde om te procederen.
Nr. 461 folio 112v. d.d. 28-03-1612.
Claes Dammisz. en Louris Gerritsz. bekennen ontvangen te hebben uit handen van Maerten Jorisz.
Coij koopman te Schiedam, de somme van f 2.160 over naasting van 6 morgen land in de
Oostabspolder.
Nr. 462 folio 113 d.d. 25-04-1612.
Lijsbeth Huijbrechtsdr. waardin in de Blesgensgraef eiser contra Jasper Vrericxz. zoon van Vrerick
Sijvertsz. gedaagde voor betaling van f 0-39-08 over verteerde kosten.
Nr. 463 folio 113 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode eiser contra Harck Taemsz. gedaagde om te procederen.
Nr. 464 folio 113v. d.d. ut supra.
Maerten Coij in cas van naasting eiser contra Louris Gerritsz. cum socijs verweerders nopens de
onkosten van f 100 over verbetering van het land. Schout en schepenen verklaren dat hij moet betalen
f 96-05-00.
Nr. 465 folio 113v. d.d. 03-05-1612.
Louris Gerritsz. verplicht zich te betalen het vaderlijk bewijs van Isbrant Willemsz.
Nr. 466 folio 114 d.d. 20-06-1612.
Louris Gerritsz. gehuwd met Claesgen Gerritsdr. weduwe Willem Vrancken heeft opgelegd en betaald
het bewijs van Isbrant Willemsz., zijnde volgens uitkoopbrief f 125 en dat met de somme van f 500, in
zulke voegen dat hij hetzelve bewijs in regard van het weeskind vergroot of vebeterd heeft met de
somme van f 25. Louris Gerritsz. heeft van de f 500 op intrest genomen f 400 en Cornelis Vrancken f
100.
Nr. 467 folio 114 d.d. anno 1613.
Louris Gerritsz. en Cornelis Vrancken hebben afgelost de f 500 en weder belegd op Claes Dircxz.
Vercrocht bode te Naaldwijk als principaal en Jan Dircxz. zijn broeder wonende Poeldijk als borg,
volgens de rentebrief berustende onder Cornelis Vrancken.
Nr. 468 folio 114 d.d. 27-11-1613.
Louris Gerritsz. heeft betaald het bewijs van Jan Willemsz., zijnde f 125 volgens de uitkoopbrief.
Nr. 469 folio 114v. d.d. 13-07-1612.
Pieter Pietersz. weduwnaar van Sijtgen Jansdr. wonende ambacht Kethel verzoekt om boelhout voor
hemzelf en hun 2 weeskinderen.
Nr. 470 folio 115 d.d. 20-08-1612.
Jacob van Cleeff eiser en arrestant contra de weduwe en erfgenamen van Arijen Commersz.
gedaagde en deszelfs gearresteerd hooi. De arrestant zegt dat Arijen Commersz. volgens huurcedulle
in dato 12-01-1611 beloofd heeft dat hij de landen die Arijen Commersz. meerder kwam te huren (de
eisers woning genaamd Claveren) zou laten volgen aan dezelve woning, voor zulke somme van
penningen als hij enige landen in huur gebruikt en terwijl hij Arijen Commersz. van Joris Arijensz. Grijp
cum socijs gehuurd heeft 10½ hond land, de woning uitgezonderd. Van der Meer met Gerrit Claesz. te
Schipluiden als vader van de gedaagde, (dit kan niet anders als schoonvader zijn).
Nr. 471 folio 115v. d.d. ut supra.

Pieter Willemsz. Holij eiser en arrestant voor zekere penningen berustende onder Abraham Cornelisz.
in de polder, geproduceerd ter zake van de koop van haver te velde, toebehorende Joris Lenertsz.
van Alphen contra dezelve Joris Lenertsz., om de penningen te komen verantwoorden.
Nr. 472 folio 116 d.d. 03-10-1612.
Pieter Willemsz. Holij eiser en arrestant van de penningen berustende onder Abraham Cornelisz. in de
polder, geproduceer d ter zake van de koop van haver te velde, toebehorende Joris Lenertsz. van
Alphen contra dezelve Joris van Alphen om te procederen.
Nr. 473 folio 116 d.d. ut supra.
Abraham Cornelisz. wonende Westabspolder gedaagde vanwege Joris Lenertsz. van Alphen eiser
contra dezelve Joris Lenertsz. Hij zegt dat hij ten verzoeke van Joris Lenertsz. op 19-09-1612
gedagvaard is geweest om te verantwoorden zeker haver te velde, staande in de Westabspolder.
Nr. 474 folio 116v. d.d. 07-12-1612.
Jan Jorisz. zoon van wijlen Joris Claesz. molenaar verzoekt namens zijn moeder vermits haar
ouderdom en impotantie, weduwe van de voorn. Joris Claesz., om boelhout voor haarzelf en de
kinderen van Joris Claesz. zodat zij kunnen worden uitgekocht.
Nr. 475 folio 116v. d.d. 16-01-1613.
Dirck Maertensz. bode van Kethel contra Jan Isbrantsz. de Vette gedaagde voor betaling van f 2-0200 ter zake van 6 vanen bier,door de gedaagde ten huize van de eiser met Jan Andriesz. verdronken.
Nr. 476 folio 117 d.d. 16-01-1613.
De schout en schepenen van Kethel als oppervoogden van de 2 weeskinderen van zaliger Sijtgen
Jansdr. waar vader van is Pieter Pietersz. Slooff, doen ten verzoeke van de voorn. Pieter Pietersz.
insinueren Jan Jacobsz. Noorlander als bestevader van de voorn. kinderen, om over 14 dagen te
compareren medebrengende van zijn kinderen wat tot zijn assistentie zal staan, ten huize van Dirck
Maertensz. bode van Kethel, om gezamelijk vanwege de weeskinderen te procederen tot bevordering
van de weeskinderen gerechtigheid tegen de voorn. Pieter Pietersz., hetzij bij uitkoop of andersins ten
meeste oorbaar.
Nr. 477 folio 117v. d.d. 30-01-1613.
Dirck Willemsz. Ouderkerck gehuwd met Maertgen Claesdr. dochter van Claes Dammisz. die een
broeder was van Cornelis Dammisz. dekker in Kethel en overzulks bloedverwant van dezelve Cornelis
Dammisz., in die kwaliteit eiser en requirant in cas van naasting contra Cornelis Cornelisz. Coos als
gekocht hebbende van de voorn.Cornelis Dammisz. zeker huis en erf aan het Oosteinde van de Kerk
in het dorp Kethel, gedaagde en gerequireerde.
Nr. 478 folio 118 d.d. 13-02-1613.
Cornelis Cornelisz. Stam van Leeuwen wonende in de Kandelaar vader van Cornelis Cornelisz. zijn
zoon eiser in cas van naasting contra Jan Dircxz. molenaar, gedaagde om te hebben de naasting van
de huizing door Jan Dircxz. molenaar van zijn eisers zoon gekocht, staande aan de Delfweg in Kethelambacht.
Nr. 479 folio 118v. d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode van Kethel eiser contra Jan Isbrantsz. de Vette gedaagde.
Nr. 480 folio 118v. d.d. ut supra.
Jan Isbrantsz. de Vette eiser contra Jan Andriesz. gedaagde voor leverantie van de pacht van
hoorngeld ingaande 01-04-1612, door hem van de gedaagde uit de hand gepacht of hetzelve te
beteren met 49.
Nr. 481 folio 119 d.d. 27-02-1613.
Aelbrecht Jansz. met procuratie van Liedewij Jansdr. weduwe Jan Aelbrechtsz. wonende NoordKethel zijn moeder, verzoekt om boelhout voor haar en de 7 kinderen en kindskinderen. Present Joris
Jansz. Brouck als gesubstitueerde schout en alle schepenen.
Nr. 482 folio 119 d.d. ut supra.
De schout en schepenen van Kethel hebben op verzoek van Dammis Jansz. schout van Spaland en
Dirck Maertensz. bode om voogden te stellen over de nagelaten weeskinderen van Sijtgen Jansdr.
zaliger, waar vader van is Pieter Pietersz. Slooff, 4 personen aangesteld van naaste bloede en uit
deze personen genomineerd en tot voogden gesteld Jan Jacobsz. Noorlander bestevader en Jacob
Jansz. Hoijcaes de oudoom van de weeskinderen.
Nr. 483 folio 119v. d.d. 05-06-1613.
Jan Jansz. wonende te Zouteveen eist naasting van 7 morgen land, door Cornelis Jorisz. van Jan
Pietersz. zijn vader gekocht.
Nr. 484 folio 119v. d.d. 08-08-1613.
Trijntgen Jacobsdr. weduwe Cornelis Pietersz. Groenewegen geassisteert door Pieter Arijensz. haar
gekozen voogd, verzoekt om boelhout voor haarzelf en haar 8 kinderen genaamd: Simon Cornelisz.
oud 19 jaar, Dirck Cornelisz. 16 jaar, Aefgen Cornelisdr. 15 jaar, Maertgen Cornelisdr. 11 jaar,

Cornelis Cornelisz. 9 jaar, Lenert Cornelisz. 7 jaar, Jacob Cornelisz. 5 jaar en Neeltgen Cornelisdr. 1
jaar.
Compareerde mede Arijen Pietersz. Groenewegen en verklaarde tevreden te zijn.
Nr. 485 folio 120 d.d. 08-08-1613.
Arijen Dircxz. kleermaker met procuratie van Pleun Dircxz. kerkmeester van Kethel eiser contra Jan
Andriesz. gewezene kerkmeester van Kethel, voor betaling van f 262-19-02 die hij bij het slot van de
rekening, in dato 20-06-1612 ten achteren was.
Nr. 486 folio 120 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Pieter Arijensz. kleermaker gedaagde voor betaling van f 17-06-12
over de koop van wollen klederen, linnen lakens en gehaalde waren.
Nr. 487 folio 120v. d.d. 21-08-1613.
Jan Andriesz. wonende Noord-Kethel gewezene kerkmeester over het jaar 1611 eiser contra de
weduwe en erfgenamen van Jan Aelbrechtsz. gewezene kerkmeesters van Kethel over het jaar 1610,
voor betaling van f 166-14-04 die Jan Aelbrechtsz. bij het slot van zijn rekening ten achteren was.
Nr. 488 folio 121 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Pieter Arijensz. kleermaker om te procederen.
Nr. 489 folio 121 d.d. 02-10-1613.
Arijen Jansz. timmergezel eiser contra Dirck Pietersz. bakker wonende Kethel.
Nr. 490 folio 121 d.d. ut supra.
Dammis Jansz. waard eiser contra Pieter Arijensz. kleermaker gedaagde.
Nr. 491 folio 121v. d.d. 30-10-1613.
Dirck Maertensz. bode van Kethel eiser contra Jan Claesz. Langewagen gedaagde om te
verantwoorden zijn gearresteerde penningen onder Frans Cornelisz. timmerman in Kethel en deze
verbonden te verklaren voor de executie van 21 st. die de gedaagde cum socijs ten huize van de eiser
verteerd heeft.
Nr. 492 folio 121 d.d. 27-11-1613.
Dirck Maertensz. bode eiser contra Jan Claesz. Langewagen gedaagde om te procederen.
Nr. 493 folio 122 d.d. 11-12-1613.
Dirck Maertensz. bode eiser contra Jan Claesz. Langewagen gedaagde om te procederen.
Nr. 494 folio 122 d.d. 19-02-1614.
Claes Gerritsz. op te Harch eiser contra Cornelis Cornelisz. Poldervaert gedaagde om te verklaren of
hem de halve sloot, gelegen tussen de 2 morgen van de eiser en de weg, zo ver toekomt dat hij
gedaagde dezelve weg moet onderhouden of niet.
Nr. 495 folio 122v. d.d. ut supra.
Maerten Cornelisz. te Overschie en Jan Arijensz. te Hillegersberg voogden over de nagelaten
weeskinderen van wijlen Jan Cornelisz. eisers contra Abraham Cornelisz. in de polder. De eisers
zeggen dat de gedaagde aangenomen heeft een van de weeskinderen, genaamd Jan Jansz., tot hulp
van zijn werk en hooibouw hetzelve kind wat in het werk door een van zijn beesten is gestoken en
verwond, zodat het grote smarten en kosten geleden heeft die de gedaagde behoord te vergoeden.
De eisers condemneren de gedaagde te betalen 2 maanden huur tot 2 st. per dag die Jan Jansz.
verzuimd heeft, mitsgaders het geld van het meesteren of hetzelve te beteren met £ 15.
Nr. 496 folio 122v. d.d. ut supra.
Ghijsbrecht van der Loke koopman van tijk te Schiedam met procuratie van Sijmon Stoffelsz. van
Zevenhuizen eiser contra Frans Cornelisz. als borg voor Cornelis Harpersz. waard in Kethel,
gedaagde voor betaling van f 3-16-00 als koper van fluweel en rood laken.
Nr. 497 folio 123 d.d. 12-03-1614.
Huijch Willemsz. wonende Vlaardingen gehuwd met Leentgen Pietersdr. natuurlijke dochter van Pieter
Arijensz. smid eiser contra dezelve Pieter Arijensz. smid, gedaagde voor betaling van £ 36 die hij zijn
dochter beloofd had en al over lange verschenen is.
Nr. 498 folio 123 d.d. ut supra.
Maerten Cornelisz. te Overschie en Jan Arijensz. te Hillegersberg voogden van de nagelaten
weeskinderen van wijlen Jan Cornelisz. eiser contra Abraham Cornelisz. in de polder gedaagde om te
procederen. De gedaagde zal moeten betalen aan de eisers £ 5 voor het arbeidsloon en voor het
meesterloon £ 9.
Nr. 499 folio 123v. d.d. 30-05-1614.
Neeltgen Pietersz. weduwe Arijen Bastiaensz. wonende Noord-Kethel geassisteert door Sijmon
Pietersz. wonende Berkel haar broeder, mitsgaders Lenert Bastiaensz. mede wonende Berkel,
broeder van de voorn. Arijen Bastiaensz., verzoeken om boelhout voor haar en haar 3 weeskinderen,
genaamd: Jannitgen Arijensdr. oud 5 jaar, Maertgen Arijensdr. 3 jaar en Arijen Arijensz. 1½ jaar.
Nr. 500 folio 124 d.d. 30-01-1614.

Jan Andriesz. eiser contra Joris Dammisz. timmerman gedaagde voor betaling van £ 22 ter zake van
reste van de koop van een koe.
Nr. 501 folio 124 d.d. ut supra.
Arijen Dircxz. kleermaker verzoekt een rechtelijke weet te besteden aan Cornelis Jansz. Vuijtersman
om te verantwoorden de gearresteerde penningen onder Joris Lenertsz. van Alphen.
Nr. 502 folio 124v. d.d. 14-05-1614.
Jan Andriesz. eiser contra Joris Dammisz. timmerman gedaagde om te procederen.
Nr. 503 folio 124v. d.d. ut supra.
Arijen Dircxz. kleermaker eiser als collecteur van de boelcedulle van Gerrit Cornelisz. van Pijnacker
contra Cornelis Jansz. Vuijtersman overgedaagde om te verantwoorden zijn gearresteerde penningen
onder Joris Lenertsz. van Alphen, om daaraan te verhalen f 6-10-0 over de koop van een
stierhokkeling in het voorsz. boelhuis.
Nr. 504 folio 125 d.d. 10-06-1614.
De gemene kamerbroederen van de Zonnebloem in Kethel eisers contra Pieter Rutgersz. jongezel te
Vlaardingen kleermaker, gearresteerde voor betaling van £ 3 over zijn contingent en kamerkosten op
de laatste kermis.
Nr. 505 folio 125 d.d. 25-06-1614.
De gemene kamerbroederen van de Zonnebloem in Kethel eisers contra Pieter Rutgersz. jongezel te
Vlaardingen kleermaker, gearresteerde om te procederen.
Nr. 506 folio 125 d.d. 27-06-1614.
Michiel Jansz. weduwnaar van Maritgen Cornelisdr. verzoekt om boelhout voor zichzelf en zijn
weeskind, genaamd Jan Michielsz. oud 11 weken.
Nr. 507 folio 125v. d.d. 18-07-1614.
Pieter Claesz. Hoochstadt weduwnaar van Aechgen Gerritsdr. verzoekt om boelhout voor zichzelf en
de erfgenamen van Aechgen Gerritsdr.
Nr. 508 folio 125v. d.d. 30-07-1614.
Eis voor het gerecht van Kethel van wegen Reijnier Jansz. en Jacob Jansz. wonende in de polder,
mitsgaders Arijen Cornelisz. Leeuwen te Berckel gehuwd met Niesgen Jansdr. en Jan Heijndricxz.
Gorter gehuwd met Brechgen Jansdr., elk voor hunzelf en als bloedvoogden van de 3 weeskinderen
van Aefgen Jansdr. en de 5 weeskinderen van Pietertgen Jansdr., allen kinderen en erfgenamen van
wijlen Jan Aelbrechtsz. overleden in de Noord-Kethelpolder, eisers ter ene zijde op en tegen Liedewij
Jansdr. weduwe Jan Aelbrechtsz. en Aelbrecht Jansz. haar zoon en voogd die over de boedel
possideert, verweerders ter andere zijde. De eisers zeggen dat hun vader omtrent 1½ jaar geleden is
overleden en de gedaagden hebben nooit staat of inventaris van de boedel overlegd.
Nr. 509 folio 126v. d.d. ut supra.
Gerrit Gerritsz. Meulen wonende Schiedam contra Willem Heijndricxz. Gorter in de polder verweerder.
De eiser zegt dat de gedaagde in de laatste meimaand van hem gekocht had zeker stalmest, gelegen
bij het Huijs te Riviere op de weg van Pleun Pleunsz., voor de somme van 28.
Nr. 510 folio 127 d.d. 29-08-1614.
Cornelis Jansz. wonende in de polder weduwnaar van Maritgen Jansdr. verzoekt om boelhout voor
zichzelf en hun 7 weeskinderen.
Nr. 511 folio 127v. d.d. (..) Augustus 1614.
Vranck Willemsz. Verbael wonende Schiedam eiser contra Lenert Claesz. de Vult waard op het Huijs
de Riviere gedaagde.
Nr. 512 folio 128 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Dirck Pietersz. waard in het Land van Beloften in Kethel gedaagde.
Nr. 513 folio 128 d.d. ut supra.
Joris Corsz. Post administrerende voogd van het weeskind van Leentgen Arijensdr. eiser en arrestant
contra Pieter Willemsz. metselaar gearresteerde en gedaagde voor leverantie van de somme van f 710-00 over 2 jaar renten.
Nr. 514 folio 128v. d.d. 11-02-1615.
Ariaentgen Arijensdr. weduwe Cornelis Cornelisz. Stam van Leeuwen verzoekt om boelhout voor
haarzelf en haar 2 kinderen, genaamd: Pleuntgen Cornelisdr. oud 20 jaar en Leentgen Cornelisdr 16
jaar en haar 4 voorkinderen, genaamd: Heijndrick, Cornelis en Gerrit Corneliszonen, mitsgaders
Niesgen Cornelisdr.
Nr. 515 folio 128v. d.d. 9-06-1615.
Cornelis Huijbrechtsz. verz oekt uit naam van Ariaentgen Garbrantsdr. zijn moeder, weduwe Huijbrecht
Jacobsz., om boelhout voor haar en haar 7 kinderen.
Nr. 516 folio 129 d.d. (23)-6-1615.

Cornelis Harculesz. de jonge waard in Kethel eiser en arrestant contra Jan Pietersz. Suijcker,
gearresteerde en gedaagde voor betaling van f 5-10-00 over geleverd hooi.
Nr. 517 folio 129 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Zacharias wonende te Vlaardingen gedaagde voor betaling van f 200 ter zake
van dat de huisvrouw van de gedaagde vele jaren tot zijn huis gewoond heeft.
Nr. 518 folio 129v. d.d. ut supra.
Cornelis Harbersz. de jonge voor zichzelf en met procuratie van Maerten Willemsz. bloedvoogd van
de nagelaten weeskinderen van Coen Arentsz. en Cornelis Harbersz. de oude, mitsgaders nog als
gemachtigde van Arijen Arijensz. gehuwd met de weduwe van Cornelis Harbersz. de oude, allen
voogden en vrunden van het weeskind van Adriaentgen Arijensdr. waar vader van was Cornelis
Jansz. Keulenaer, eisers en arrestanten contra Cornelis Pietersz. Musica wonende Maasland met
procuratie van Jan Pietersz. grootvader en voogd van het voorsz. weeskind van vaderszijde
gearresteerde en gedaagde. Betreft een zaak over de kosten van de opvoeding van het weeskind. De
eisers zijn van moederszijde.
Nr. 519 folio 129v. d.d. ut supra.
Adriaen Jansdr. huisvrouw van Dirck Maertensz. bode eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen,
gedaagde voor betaling van 35 st. over 5 vaam bier, verteerd ten hare huize.
Nr. 520 folio 130 d.d. 26-08-1615.
Ariaentgen Jansdr. huisvrouw van Dirck Maertensz. bode en waard in de Swan eiser contra Pieter
Fransz. timmerman, gedaagde voor betaling van f 2-10-00 over verdronken gelagen ten hare huize.
Nr. 521 folio 130 d.d. ut supra.
Adriaen Dircxz. kleermaker in Kethel als gaarder van het straatgeld aldaar eiser contra (niets
ingevuld).
Nr. 522 folio 131 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Diewertgen Cornelisdr. voor betaling van f 6-04-09.
Nr. 523 folio 131v. d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. eiser en arrestant contra Jan Pietersz. (Suijcker), gearresteerde voor betaling van f
12 over koop van hooi.
Nr. 524 folio 131v. d.d. 18-11-1615.
Dammis Jansz. schout van Spaland en Pieter Jansz. wonende in de Zuidbuurt van Maasland, oom
van de 3 weeskinderen van Jan Jansz. en Grietgen Pietersdr., beiden overleden in Kethel, worden
gesteld tot voogden en om staat van de goederen te maken.
Nr. 525 folio 131v. d.d. 27-01-1616.
Maritgen Jansdr. weduwe Jan Pietersz. wonende in de Cleijnpolder verzoekt om boelhout voor
haarzelf en haar 4 kinderen, genaamd: Pieter Jansz. wonende te Vlaardingen, Jan Jansz. wonende te
Zouteveen, Annitgen Jansdr. en Maritgen Jansdr.
Nr. 526 folio 132 d.d. 27-01-1616.
Cornelis Jansz. eiser en arrestant contra Arien Meesz. wonende te Vlaardingen gearresteerde en
gedaagde. De gedaagde zal moeten leveren aan de eiser 11 lammeren die hij 6 a 7 weken geleden
heeft gekocht.
Nr. 527 folio 132 d.d. ut supra.
Mees Pietersz. aan de Vlaardingseweg vervangende zijn zoon Arijen Meesz. verzoekt copie van de
eis.
Nr. 528 folio 132 d.d. 10-02-1617.
Teuntgen Philipsdr. weduwe Cornelis Cornelisz. Verhouck wonende Noord-Kethel verzoekt om
boelhout voor haarzelf en de 4 voorkinderen van haar man, genaamd: Cornelis Cornelisz., Jacob
Cornelisz., Annitgen Cornelisdr. en Leuntgen Cornelisdr.
Nr. 529 folio 132v. d.d. 10-02-1616.
Cornelis Jansz. eiser contra Arien Meesz. aan de Vlaardingseweg.
Nr. 530 folio 132v. d.d. 02-03-1616.
Mr.Huijch Corstiaensz. chirurgijn te Vlaardingen eiser contra Dirck Pietersz. waard en bakker te
Kethel, om te kennen of ontkennen zijn zelfgetekende obligatie en dienvolgende te betalen £ 13.
Nr. 531 folio 132v. d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. eiser contra Mees Pietersz. aan de Vlaardingseweg vervangende zijn zoon Arijen
Meesz. gearresteerde.
Nr. 532 folio 133 d.d. 27-04-1616.
Mr. Barent chirurgijn te Schiedam eiser contra Lenert Claesz. de Vult waard op het Huijs te Riviere,
gedaagde voor betaling van f 5 ter zake van meesterloon en het cureren van een wond in des
gedaagdens hoofd.
Nr. 533 folio 133 d.d. ut supra.

Christiaen Adamsz. Pijnacker eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen, gedaagde voor betaling van f
125-11-0 ter zake van een jaar landpacht.
Nr. 534 folio 133v. d.d. 11-05-1616.
Christiaen Adamsz. Pijnacker eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen gedaagde om te procederen.
Nr. 535 folio 133v. d.d. ut supra.
Christiaen Adamsz. Pijnacker eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen gedaagde. De gedaagde heeft
land verhuurd aan Dammis Cornelisz. en de eiser heeft het van dezelve Dammis Cornelisz. in huur
overgenomen. Er is een kwestie over een schutting.
Nr. 536 folio 134v. d.d. 24-08-1616.
Dirck Pietersz. bakker eiser contra Jasper Fredericxz. gedaagde voor betaling van het meesterloon.
Geval van messteken in de schouder.
Nr. 537 folio 134v. d.d. ut supra.
De weduwe van Jan Pietersz. eiser contra Cornelis Jansz. alias Cornelis Nanning, gedaagde voor
betaling van f 8-08-00 als restant van koopsom van haver te velde staande.
Nr. 538 folio 135 d.d. ut supra.
Gerrit Dircxz. wonende Maasland eiser contra Arijen Corsz. wonende Hondertland, gearresteerde
voor betaling van f 26 als restant van een koekoop. De paarden en wagen van de gedaagde zijn
daarvoor in arrest genomen.
Nr. 539 folio 135 d.d. 05-09-1616.
Cornelis Jansz. wonende in het Claverhuijs eiser contra Jacob Jansz. Hoijcaes gedaagde. De stier
van de gedaagde heeft gelopen door alle contreien en weiden en heeft een vaarkoe getogen.
Nr. 540 folio 135v. d.d. ut supra.
Gerrit Dircxz. in Maasland eiser contra Arijen Corsz. wonende in Hondertland gearresteerde om te
procederen.
Nr. 541 folio 135v. d.d. ut supra.
Jan Willemsz. wonende Rotterdam eiser contra Dirck Pietersz. bakker in Kethel voor betaling van £ 6
over verteerde kosten.
Nr. 542 folio 135v. d.d. ut supra.
De weduwe van Jan Pietersz. eiser contra Cornelis Jansz. alias Cornelis Nanningsz. gedaagde om te
procederen.
Nr. 543 folio 136 d.d. ut supra.
Dirck Pietersz. bakker eiser contra Jasper Vrericxz.om te procederen.
Nr. 544 folio 136 d.d. 02-11-1616.
Jan Willemsz. wonende Rotterdam eiser contra Dirck Pietersz. gedaagde.
Nr. 545 folio 136 d.d. ut supra.
Joris Lenertsz. op heden rechtdag betekent door Cornelis Jansz. aan de Kethelbrug.
Nr. 546 folio 136 d.d. ut supra.
Te schrijven aan Dirck Jansz. Noorlander wonende Pijnacker op de Hoochte, als voogd van de
kinderen van Arien Claesz. Braeck, om van wegen de kinderen met hem te communiceren.
Nr. 547 folio 136v. d.d. (..)-11-1616.
Willem Jansz. Touw wonende Vlaardinger -ambacht contra Cornelis Jansz. in de polder voor betaling
van f 156 over de koop van 2 morgen haver.
Nr. 548 folio 136v. d.d. ut supra.
Gerrit Dircxz. in Maasland eiser contra Arij Cornelisz. wonende Hondertland overgedaagde om te
procederen.
Nr. 549 folio 137 d.d. 30-11-1616.
Dirck Maertensz. curn socio eiser contra Arent Cornelisz. Finenburger wonende Vokkestaart
gearresteerde voor leverantie van een "thient" varken, hem eiser als pachter van de smaltiende over
1613 toekomende.
Nr. 550 folio 137v. d.d. 14-01-1617.
Adriana Jansdr. huisvrouw van Dirck Maertensz. bode eiser contra Jasper Fredericxz. gedaagde voor
betaling van 3 over verdronk en gelagen.
Nr. 551 folio 137v. d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen voor betaling van f 4-04-00 over de koop van
6 achtendeel haver.
Nr. 552 folio 137v. d.d. 18-01-1617.
De schout en schepenen van Kethel hebben op verzoek van Pieter Jansz. Bogerturn uit Maasland,
broeder van Dirck Jansz. mede uit Maasland, hem gekwalificeerd tot voogd over de weeskinderen van
Maritgen Lenertsdr., om te lichten en ontvangen uit handen van Cornelis Willemsz. wonende in
Kethel, de somme van f 30.

Nr. 553 folio 138 d.d. 01-02-1617.
Vranck Willemsz. Verbael en Osier Jansz. als bewindhebbers van de boedel van wijlen Anna
Cornelisdr. te Overschie, laatst weduwe van Huijbrecht Matheusz. metselaar, eisers contra Claes
Gerritsz. wonende op de Harg gedaagde. De gedaagde heeft 2 obligatien gehad op de boedel maar
deze zijn volgens de eiser afgelost.
Nr. 554 folio 138v. d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. waard in het Dubbele Cruijs te Schiedam eiser contra Arijen Arijensz. Coppert
gedaagde voor betaling van f 4-08-06 over de koop van ½ vat bier met de impost daarop.
Nr. 555 folio 138v. d.d. ut supra.
Joris Lenertsz. van Alphen eiser contra Joris Claesz. landman gedaagde voor betaling van £ 33
volgens obligatie.
Nr. 556 folio 138v. d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen gedaagde om te procederen.
Nr. 557 folio 139 d.d. 08-03-1617.
Christiaen Pijnacker eiser in cas van ontwaring contra Joris Lenertsz. van Alphen verweerder. De
eiser zegt dat de verweerder gehuurd heeft gehad van de eiser een stuk land in de Nieuwlandse
polder, strekkende van de Kethelweg tot in de Poldervaart, voor de somme van £ 21 Vlaams per jaar,
onder conditie dat de verweerder de huurpenningen zou betalen binnen de 12° nacht van Kerstmis.
Nr. 558 folio 139v. d.d. 29-03-1617.
Christiaen Pijnacker eiser in cas van ontwaring eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen verweerder.
Nr .559 folio 139v. d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. gaarder van het sluisgeld over Kethel eiser contra Pieter Arijensz. smid voor
betaling van f 4-08-10.
Nr. 560 folio 139v. d.d. 29-03-1617.
Cornelis Pietersz. Slooff weduwnaar van Lijsbeth Cornelisdr. wonende dorp Kethel verzoekt om
boelhout voor zichzelf en hun onmondig weeskind.
Nr. 561 folio 140 d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael gewezene keizer van de kamer van Kethel eiser contra Jan Dammisz. alias
Jan Oim prins en Crijn Arijensz. rethorijker van de kamer, gedaagden om met de eiser te procederen
tegen de andere kamers, om ieder die schuldig is hun portie te laten betalen in de somme van f 30010-00 op de tocht
en intrede in Kethel.
Nr. 562 folio 140 d.d. ut supra.
Cornelis Jansz. eiser in cas van salaris contra Joris Lenertsz. van Alphen gedaagde om te aanhoren
de taxatiekosten.
Nr. 563 folio 140 d.d. ut supra.
Joris Lenertsz. van Alphen verzoekt een rechtelijke weet te besteden aan Pieter Willemsz. metselaar
in Spaland.
Nr. 564 folio 140v. d.d. 12-04-1617.
Christiaen Pijnacker eiser in cas van ontwaring contra Joris Lenertsz. van Alphen verweerder.
Nr. 565 folio 140v. d.d. ut supra.
Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Jan Dammisz. alias Jan Oim prins en Crijn Arijensz. rethorijker
gedaagden.
Nr. 566 folio 140v. d.d. ut supra.
Joris Lenertsz. van Alphen eiser contra Pieter Willemsz. metselaar in Spaland overgedaagde om te
verantwoo rden £ 12 gearresteerd onder Dirck Pietersz. bakker in Kethel in mindering van zijn
achterwezen.
Nr. 567 folio 141 d.d. 12-04-1617.
Maritgen Claesdr. weduwe Jan Isbrantsz. verzoekt om boelhout voor haarzelf en hun 8 weeskinderen.
Nr. 568 folio 141 d.d. ten zelve dage.
Claes Gerritsz. verzoekt om boelhout voor zichzelf en zijn 2 weeskinderen gewonnen bij wijlen
Maritgen Jandr.
Nr. 569 folio 141 d.d. 03-05-1617.
Crijn Jansz. wonende Delfshaven voorzoon van Jan Arijensz. aan de Kethelbrug en Arijen Arijensz.
jonge Grote wonende in de Duifpolder in de ambacht van Maasland gehuwd met Maritgen Jansdr.,
kinderen van de voorn. Jan Arijensz. en Baertgen Arijensdr., verklaren te approberen de verkoping
van de huizing en eigen landen, door de voorsz. Jan Arijensz. aan Jan Dammisz. alias Jan van
Embden, Pieter Pietersz. Slooff, mitsgaders Arijen Jansz. respective gedaan. Zij zijn tevreden dat
daarvan behoorlijke opdracht zal geschieden tbv. het onderhoud van de voorsz. Jan Arijensz.
Nr. 570 folio 141 d.d. ut supra.

De schout en schepenen hebben op verzoek van Vranck Willemsz. Verbael uit naam van Maritgen
Claesdr. weduwe Jan Isbrantsz. tot voogden gesteld over de nagelaten weeskinderen van Jan
Isbrantsz.; Jan Arentsz. rentmeester van het weeshuis te Rotterdam en Cornelis Jacobsz. bierverlader
te Overschie.
Nr. 571 folio 141v. d.d. 03-05-1617.
Op verzoek van Claes Gerritsz. op de Harch weduwnaar van Maritgen Janasdr. worden tot voogden
gesteld Dammis Cornelisz. te Schipluiden en Arijen Jansz. in de Noord-KetheI.
Nr. 572 folio 141v. d.d. 16-08-1617.
Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Lenert Claesz. de Vult gedaagde voor betaling van f 45 als
restant van de impostpenningen afgerekend met Pieter Sijmonsz. Schot deurwaarder.
Nr. 573 folio 142 d.d. ut supra.
Dezelve Vranck Willemsz. als gewezene keizer van de Camer van de Sonnebloem in Kethel eiser
contra Jan Dammisz. alias Jan Oom tegenwoordig keizer en Crijn Arijensz. rethorijker van de voorn.
kamer, voor betaling van de somme van f 46-08-08 spruitende over verschoten penningen op de tocht
naar Vlaardingen.
Nr. 574 folio 142 d.d. ut supra.
Jan Andriesz. landman voorgaand weduwnaar van Trijntgen Michielsdr. voor de helft, mitsgaders de
heilige geest en kerkmeesters als geïnstitueerde erfgenamen van de voorn. Trijntgen Michielsdr. voor
de andere helft, eisers contra Pouwels Gerritsz. in Noord-KetheI gedaagde voor betaling van f 362-1000 over een jaar landpacht.
Nr. 575 folio 142v. d.d. ut supra.
Jan Andriesz. voorsz. eiser contra Pouwels Gerritsz. gedaagde voor betaling van f 58 als restant van
de koop van hooi in de barg.
Nr. 576 folio 143 d.d. 18-10-1617.
Vranck Willemsz. Verbael eiser contra Jan Dammisz. alias Jan Oim en Crijn Arijensz. om te
procederen.
Nr. 577 folio 143 d.d. ut supra.
Cornelis Arijensz. te Zouteveen eiser contra Cornelis Jansz. in de polder gedaagde voor betaling van f
88 als restant van de koop van 13½ hond haver te velde.
Nr. 578 folio 143v. d.d. 01-11-1617.
Jan Jacobsz. Noortlander wonende Vlaardinger -ambacht eiser contra Pieter Arijensz. smid wonende
Kethel-ambacht gedaagde voor betaling van f 46-10-0 volgens obligatie in dato 13-07-1616.
Nr. 579 folio 143v. d.d. ut supra.
Cornelis Arijensz. te Zouteveen eiser contra Cornelis Jansz. in de polder gedaagde.
Nr. 580 folio 144 d.d. 15-11-1617.
Pieter Arijensz. smid eiser contra Jan Jacobsz. Noortlander gedaagde.
Nr. 581 folio 144v. d.d. 06-12-1617.
Jan Jacobsz. Noortlander eiser contra Pieter Arijensz. smid gedaagde.
Nr. 582 folio 144v. d.d. ut supra.
Cornelis Arijensz. te Zouteveen eiser contra Cornelis Jansz. in de polder gedaagde.
Nr. 583 folio 144v. d.d. ut supra.
Pieter Arijensz. smid eiser contra Jan Jacobsz. Noortlander gearresteerde.
Nr. 584 folio 145 d.d. ut supra.
Joris Corsz. Post en Dammis Jansz. waard beiden voogden over Leentgen Arijensdr. nagelaten
weeskind van Adriaen Pietersz. houtzager en Neeltgen Bastiaensdr. eisers contra Cornelis Jansz. in
de polder als principaal, mitsgaders Cors en Joris Jansz. zijn broeders als borgen, voor betaling van f
100.
Nr. 585 folio 145v. d.d. 13-12-1617.
Cornelis Bonefaesz. en Joris Corsz. Post zijn ten verzoeke van Cornelis Cornelisz. Bom
gecompareerd op de scheid- of heinsloot, gelegen ten westen van de boomgaard van dezelve Bom,
naast het land van Jacob Pietersz. van Cleeff. De sloot wordt openbaar aanbesteed en is
aangenomen door Cornelis Jacobsz. en Cornelis Arijensz. voor 5 grooten per roede. Er wordt
geprotesteerd tegen het graven van de sloot.
Nr. 586 folio 145v. d.d. 20-12-1617.
Arijen Arijensz. en Jan Arijensz. smid gebroeders, kinderen van zaliger Maritgen Jansdr., erfgenamen
van Jannitgen Huijgendr. in leven huisvrouw van Dirck Pietersz. van Essen, verklaren nu zij gekomen
zijn tot hun mondige dag en huwelijke staat, dat zij van de erfenis en besterfenis van Jannitgen
Huijgendr. hunlieder bestemoeder, alsmede wat hun is aanbestorven van hun broeder en zuster,
ontvangen hebben uit handen van hun voogden, met namen Cornelis Cornelisz. wonende op de Harg
en Cornelis Cornelisz. dekker te Overschie en wel voldaan zijn. De voogden worden ontslagen.

Nr. 587 folio 146 d.d. 20-12-1617.
Joris Corsz. Post en Dammisz. Jansz. waard eisers contra Cornelis Jansz. in de polder om te
procederen.
Nr. 588 folio 146 d.d. ut supra.
Ariaentgen Jansdr. huisvrouw van Dirck Maertensz. waard in Kethel eiser contra Arijen Arijensz. smid
te Schiedam, gearresteerde voor betaling van f 0-28-08 over verdronken gelagen.
Nr. 589 folio 146 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Dirck Pietersz. bakker gedaagde voor betaling van f 1-15-00 over verteerde
gelagen tot 20 bieren.
Nr. 590 folio 146v. d.d. 31-01-1618.
Claes Gerritsz. op de Harch contra Cornelis Jansz. in de polder gedaagde voor betaling van f 60 van
geleend geld.
Nr. 591 folio 147 d.d. 28-02-1618.
Adriaen Cornelisz. Molswijck notaris met procuratie van Adriaen Jacobsz. brouwer in de Schenckan te
Delft eiser contra Lenert Claesz. de Vult gehuwd met Maritgen Voppendr. weduwe Lenert Arijensz.
gedaagde voor betaling van f 484-10-00 over gehaalde Delfse bieren volgens schepenen schuldbrief
in dato 08-07-1611.
Nr. 592 folio 147 d.d. ut supra.
Jacob Jeletgens korenkoper eiser contra Cornelis Jansz. in de polder gedaagde voor betaling van f 616-00.
Nr. 593 folio 147v. d.d. ut supra.
Pouwels Gerritsz. tegenwoordig wonende Rotterdam geeft te kennen dat hem op 13-02-1618 door
Jan Andriesz. voor de helft en de heilige geestmeesters van Kethel voor de andere helft ontwaard was
de woning en landen die hij van dezelve is bruikende, staande en gelegen in Noord-Kethel,
niettegenstaande hij comparant daaraan nog een jaar huur heeft volgens huurcedulle daarvan zijnde.
Nr. 594 folio 147v. d.d. ut supra.
Joris Jansz. wonende in Noord-Kethel verklaarde voor het jaar 1618 gehuurd te hebben van Joris van
Alfen, 3 morgen land in Nieuwland om te beweiden volgens de arbiters. Hij heeft schade geleden door
de ontwari ng.
Nr. 595 folio 148 d.d. 14-03-1618.
Joris Jansz. in de Noord-Kethel eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen gedaagde. De eiser zegt dat
hij van de Heilige Geest gehuurd heeft 3 morgen land in de Nieuwlandse polder om voor het lopende
jaar te beweiden. De gedaagde heeft het land op 21-02-1618 laten ontwaren.
Nr. 596 folio 148 d.d. 28-03-1618.
Joris Jansz. in de Noord-Kethel eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen gedaagde.
Nr. 597 folio 148v. d.d. 25-04-1618.
Cornelis Willemsz. eiser contra Jan Crijnsz. van Dijck als windasmeester of de regeerders van het
dorp Kethel gedaagden.
Nr. 598 folio 149 d.d. ut supra.
Mr. Jacob van der Burch eigenaar van 3 morgen land in de Hargpolder in een kamp van 4 morgen
eiser in cas van scheiding, deling en grondkaveling contra Claes Gerritsz. gedaagde in geval hij
eigenaar in deze is.
Nr. 599 folio 149v. d.d. 09-05-1618.
Cornelis Willemsz. eiser contra Jan Crijnsz. gedaagde om te procederen.
Nr. 600 folio 149v. d.d. ut supra.
Mr. Jacob van der Burch contra Claes Gerritsz. gedaagde om te procederen.
Nr. 601 folio 150 d.d. 25-03-1618.
Cornelis Willemsz. contra Jan Crijnsz. van Dijck gedaagde om te procederen.
Nr. 602 folio 150 d.d. ut supra.
Joris Corsz. Post als administrerende voogd van Leentgen Arijensdr. weeskind van Neeltgen
Bastiaensdr. eiser contra Maerten Lourisz. wonende Vlaardinger-ambacht als borg voor Pieter
Willemsz. metselaar voor betaling van de hoofdsom van f 60 met de verlopen renten van dien volgens
obligatie.
Nr. 603 folio 150 d.d. ut supra.
Mr. Jacob van der Burch eiser contra Claes Gerritsz. gedaagde om te procederen. Claes Gerritsz.
verklaart dat hij 1½ morgen land in eigendom heeft gemeen in 23 morgen, waarvan de 4 morgen in
kwestie daar mede inbegrepen zijn. De Heilige Geest idem met 2 morgen 4½ hond. De kerk van
Schiedam idem met 1 morgen. Het weeshuis te Schiedam eveneens met 4½ hond. Zij hebben geen
kennis van hun gemeenschap of belendingen.
Nr. 604 folio 150v. d.d. 23-05-1618.

Sijmon Cornelisz. zoon van Cornelis Pietersz. Groenewegen en Hillebrand Jacobsz. gehuwd met
Aeffgen Cornelisdr., bekennen voor hunzelf en voor hun broeders en zusters op heden uit de
ambachtskist gelicht te hebben een schuldbrief verleden door Heijndrick Heijndricxz. te Berkel tbv. de
kinderen van de voorn. Cornelis Pietersz. Groenewegen, inhoudende f 600. De brief is van 27-031618. Nog een obligatie van f 200 sprekende op Arent Jacobsz. te Berkel in dato 27-3-1618. Allert
Cornelisz. Cleijweg is curator van de goederen van Pieter Cornelisz. Groenewegen. Arien Pietersz.
Groenewegen oom van de kinderen heeft zich borg gesteld.
Nr. 605 folio 151 d.d. 15-08-168.
Jacob Jansz. de Jonge eiser contra Cornelis Adriaensz. van der Lelij gedaagde voor betaling van f
600 zo voor zichzelf als vanwege Dirck Adriaensz. van der Lelij zijn broeder.
Nr. 606 folio 151v. d.d. 29-08-1618.
Jacob Jansz. de Jonge eiser contra Cornelis Arijensz. van der Lelij gedaagde om te procederen.
Nr. 607 folio 152 d.d. 24-10-1618.
De heilige geest en kerkmeesters van Kethel als geïnstitueerde erfgenamen van Trijntgen Michielsdr.,
in leven huisvrouw van Jan Andriesz. landman, eisers in cas van naasting contra Pieter Ariensz.
wonende in Noord-Kethel gedaagde. De gedaagde heeft onlangs gekocht de helft van een woning en
landen in Noord-Kethel van voorn. Jan Andriesz. waarvan de eisers de wederhelft bezitten.
Nr. 608 folio 152v. d.d. 07-11-1618.
De heilige geest en kerkmeesters van Kethel in cas van naasting contra Pieter Ariensz. in de NoordKethel gedaagde.
Nr. 609 folio 152v. d.d. ut supra.
Andries Schieveen notaris in cas van naasting contra Pieter Ariensz.
Nr. 610 folio 153 d.d. ut supra.
Frans Cornelisz. timmerman eiser contra Pieter Ariensz. smid gedaagde voor betaling van £ 15 over
de koop van een varken.
Nr. 611 folio 153 d.d. 07-11-1618.
Jan Jansz. Schout vervangende Vranck Verbael, verzoekt een rechtelijke weet te besteden aan Dirck
Arentsz. van der Lelij wonende ambacht Maasland of op Maassluis, gedagvaard door Cornelis Jorisz.
Poldervaert voor de somme van f 50 volgens een accoord door hun onderling gemaakt.
Nr. 612 folio 153v. d.d. 21-11-1618.
Willem Nieupoort rentmeester van het Weeshuis te Schiedam eiser contra Pouwels Ariensz. Verheul
overgedaagde voor betaling van (niet ingevuld) over verschenen landpachten. De beesten op het land
worden executabel verklaard, zijnde 4 paarden, 8 jonge beesten en 5 kalveren.
Nr. 613 los blaadje tussen folio 153v. en 154.
Vranck Willemsz. Verbael en Osier Jansz. bewindhebbers van de boedel van wijlen Anna Cornelisdr.
te Overschie, laatst weduwe van Huijbrecht Matheusz. metselaar eiser contra Claes Gerritsz.
wonende op de Harg gedaagde. De eisers zeggen dat de gedaagde door transport 2 obligaties op de
boedel sprekende had en dat de penningen daarover zijn betaald en afgelost.
Nr. 614 idem, de andere zijde van het blaadje.
Vranck Willemsz. waard in het Dubbele Cruijs te Schiedam eiser contra Willem Arijensz. Coppert
gedaagde voor betaling van 4-08-06 over de koop van een half vat bier.
Nr. 615 folio 154 d.d. 29-12-1618.
Louris Huijbrechtsz. in Kethel eiser contra Jasper Vrericxz. aldaar gedaagde om aan de eiser te
restitueren f 18 die de eiser betaald heeft aan Mr. Corstiaen Huijgensz. te Vlaardingen over het
cureren van een wond aan het been van de eiser, aangebracht door de gedaagde.
Nr. 616 folio 154 d.d. 23-01-1619.
Andries Schieveen in cas van naasting eiser contra de heilige geest en kerkmeesters van Kethel.
Nr. 617 folio 154 d.d. ut supra.
Louris Huijbrechtsz. in Kethel eiser contra Jasper Vrericxz. aldaar om te procederen.
Nr. 618 folio 154 d.d. 23-01-1619.
Adriaen Dircxz. administrateur van de goederen van de weeskinderen van Ceuntgen Ariensdr. waar
vader van is Dirck Jansz. Noortlander.
Nr. 619 folio 154 d.d. ut supra.
Allert Jansz. schoenmaker heeft aangenomen in onderhoud, het oudste en jongste kind van Lijsbeth
Allerts Stijsdr. gewonnen bij Frans Evertsz., voor 13 st. Dammis Jansz. heeft het en het middelste kind
aangenomen voor 15 st.
Nr. 620 folio 154v. d.d. 02-02-1619.
Jan Jorisz. weduwnaar van Maritgen, molenaar op de Oostabspolderse molen, verzoekt om boelhout
voor zichzelf en hun weeskinderen.
Nr. 621 folio 154v. d.d. 06-02-1619.

Jan Jansz. Schout voor zichzelf en vervangende Vranck Verbael te Schiedam eiser contra Dirck
Ariensz. van der Lelij wonende te Pijnacker, om betaling te hebben van f 50 volgens een accoord
tusen hun beiden gemaakt.
Nr. 622 los blaadje tussen folio 154v. en 155.
Dirck Adriaensz. van der Lelij eiser contra Cornelis Jorisz. Poldervaert en Cornelis Willemsz.
gedaagden voor betaling van f 120 volgens obligatie.
Nr. 623 folio 155 d.d. 20-02-1619.
Cornelis Bonefaesz. en Pleun Pleunsz. worden gecommitteerd tot voogden over de weeskinderen van
Claes Alewijnsz.
Nr. 624 folio 155 d.d. 06-03-1619.
Dirck Adriaensz. van der Lelij eiser contra Cornelis Jorisz. Poldervaert en Cornelis Willemsz.
gedaagden voor betaling van f 120 volgens obligatie.
Nr. 625 folio 155 d.d. ut supra.
Jan Jansz. Schout cum socio contra Dirck Adriaensz. van der Lelij te Pijnacker overgedaagde.
Nr. 626 folio 155v. d.d. 20-03-1619.
Jan Jansz. Schout cum socio eiser contra Dirck Adriaensz. van der Lelij te Pijnacker overgedaagde
om te procederen.
Nr. 627 folio 155v. d.d. ut supra.
Andries Schieveen notaris in cas van naasting eiser contra de heilige geest en kerkmeesters van
Kethel.
Nr. 628 folio 156 d.d. 10-04-1619.
Pieter van Hogenhouck baljuw van Vlaardingen en Vlaardinger-ambacht in cas van naasting contra
Jacob Pietersz. van Cleeff zijdelakenkoper te Schiedam gedaagde. Tot fundament van conclusie zegt
de eiser dat Hugo Lucasz. van der Dussen wonende Delft gehuwd met Aeltgen Maertensdr.
Hogenhouck, zijn eisers zuster, op 26-04-1618 verkocht had aan (?) 4 hond land in Kethel,
tegenwoordig gebruikt door Jan Arijensz. of zijn zoon. De eiser is van naaste bloede van de verkoper
zodat hij de 4 hond wil naasten.
Nr. 629 folio 156v. d.d. 24-04-1619.
Pieter Hogenhouck baljuw van Vlaardingen en Vlaardinger-ambacht eiser in cas van naasting contra
Jacob Pietersz.van Cleeff zijdelakenkoper te Schiedam.
Nr. 630 folio 156v. d.d. ut supra.
De heilige geest en kerkmeesters van Kethel in cas van naasting contra Pieter Arentsz. wonende
Noord-KetheI gedaagde.
Nr. 631 folio 157 d.d. ut supra.
Andries Schieveen notaris in cas van naasting contra de heilige geest en kerkmeesters van Kethel.
Nr. 632 folio 157 d.d. ut supra.
Maritgen Pietersdr. weduwe Vranck Dircxz. wonende dorp Kethel verzoekt om boelhout voor haarzelf
en zijn erfgenamen.
Nr. 633 folio 157v. d.d. 29-04-1619.
Pieter Arijensz. …….. Noord-KetheI bekent schuldig ………… Adriaentgen Ariensdr.uit de polder
……….. geweest is Cornelis Harpersz., de somme van ...gulden die hij van de voogd op intrest
gemaakt heeft op 2 obligaties die mits het overlijden van de voorsz. Cornelis Harpersz. vermist zijn en
belooft overzulks de voorsz. somme te betalen.
Nr. 634 folio 158 d.d. 08-05-1619.
Pieter van Hogenhouck baljuw van Vlaardingen en Vlaardinger-ambacht eiser in cas van naasting
contra Jacob Pietersz. van Cleeff gedaagde om te procederen.
Nr. 635 folio 158 d.d. ut supra.
Andries Schieveen eiser in cas van naasting contra Pieter Ariensz. wonende Noord-KetheI gedaagde
om te procederen.
Nr. 636 folio 158v. d.d. ut supra.
Willem …….. contra Claes Gerritsz. op de Harg gedaagde. De eiser concludeert dat de gedaagde zal
worden gecondemneerd in een boete van 27 st. volgens de stijl van deze ambacht.
Nr. 637 folio 158v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Jacob Maertensz. in de voorn.kwestie.
Nr. 638 folio 159 d.d. ut supra.
Cornelis Willemsz. en Cornelis Jorisz. Poldervaert contra Dirck Adriaensz. van der Lelij, gedaagde om
onder eed te verklaren of een gelijke verklaring van zijn huisvrouw of deszelfs vader, dat hij ten tijde
van het verlijden van de obligatie, etc.
Nr. 639 folio 159v. d.d. 22-05-1619.

Pieter van Hogenhouck baljuw van Vlaardingen en Vlaardinger-ambacht eiser in cas van naasting
contra Jacob Pietersz. van Cleeff gedaagde om te procederen.
Nr. 640 folio 159v. d.d. ut supra.
Willem Nieupoort schout van Kethel eiser contra Jacob Maertensz. gedaagde.
Nr. 641 folio 160 d.d. ut supra.
Arijen Jansz. vleeshouwer te Schiedam contra Arijen Jansz. Ham gehuwd met de weduwe van Jan
Vaeck, wonende deze ambacht op het veer en kade tegenover Overschie, gedaagde voor betaling
van £ 12, door de eiser voor de gedaagdens huisvrouw als beschadigde borg betaald aan Joris
Cornelisz. in den Turff te Schiedam in de herfst van 1615.
Nr. 642 folio 160 d.d. 09-08-1619.
Jacob Jansz. Noortlander in de Kethelpolder verzoekt om boelhout van de boedel van Barber
Sijmonsdr. zijn overleden huisvrouw en zijn 2 kinderen verwekt bij dezelve Barber Sijmonsdr.
Nr. 643 folio 160v. d.d. 14-08-1619.
Willem Willemsz. Muijs advocaat eiser contra Arijen Arijensz. van der Berch kerkmeester, gedaagde
om de declaratie van de kosten inzake de naasting tegen Pieter Arijensz. gedaagde, mitsgaders
Andries Schieveen opposant, te taxeren.
Nr. 644 folio 160v. d.d. ut supra.
Jacob van Cleeff eiser contra Pieter van Hogenhouck, gedaagde om te hebben betaling van zijn
kosten in cas van naasting.
Nr. 645 folio 161 d.d. ut supra.
De schepenen hebben de declaratie geëxamineerd van Jacob van Cleeff, zijnde f 36-8-00, namelijk f
2-08-00 aan notaris Molijn, £ 18 volgens de koopvoorwaarden betaald in het gelag, f 12-15-00 over
restitutie van de penningbrieven en f 2-05-00 over het schrijven van de declaratie en taxatie. Dit alles
boven de £ 382 van de kooppenningen en 2 rosenobels.
Nr. 646 folio 161v. d.d. 01-10-1619.
Achtervolgende de missive aan de stad Schiedam in dato 10-08-1619 dat de attestatie door Pieter
Ariensz. smid tvv. Claes Dammisz. verleden, dewelke verklaart dat ten tijde van de attestatie de
voorn. Claes Dammisz. het huis weder tot zichzelf genomen heeft onder conditie dat hij moet betalen
de kosten van de reparatie aan het huis gedaan en dat Arien smid daarin nog enige tijd mag blijven
wonen. Verklaart nog mede wel tevreden te zijn dat Claes Dammisz. een obligatie, sprekende op
Pieter Willemsz. metselaar aan Arien smid overgedaan heeft zonder conditie.
Nr.647 folio 162 d.d. 30-10-1619.
Andries Pietersz. Schieveen notaris wonende Overschie eiser contra Adriaen Dircxz. als taxateur van
Kethel, mitsgaders Lenert Jorisz., Arijen Pietersz. Groenewegen als heilige geestmeesters van Kethel.
Tot fundament van een nagekomen conclusie zegt de eiser dat hij op 01-10-1619 met de gedaagde
verdragen is nopens de separatie van de woning en landen waarin zij als geïnstitueerde ergenamen
van Trijntgen Michielsdr., in leven huisvrouw van Jan Andriesz., de ene helft en de eiser als
bloedvrund van dezelve Jan Andriesz. voor de andere helft toekomt. En dat in voegen dat de woning
als huis, schuur, barg en geboomte met 8 morgen 1 hond eigen land en de beterschap van 10 morgen
bruikwaar, tegen de 6 morgen, strekkende van de Kandelaar af tot achter aan de Groeneweg toe, met
de erfpacht daarin gerekend, zouden zeggen dat de voorsz. woning met de voorsz. gevolgen meer of
minder waard is als de voorsz. 6 morgen, etc.
Gedaagde Arijen Dircxz. ontkent dat hij op 01-10-1619 met de eiser een contract gemaakt heeft.
Nr. 648 folio 163 d.d. 27-11-1619.
Andries Schieveen eiser contra Adriaen Dircxz. cum socijs gedaagde om te procederen.
Nr. 649 folio 164 ten zelve dage (11-12-1619).
Ten zelve dage volgens de resolutie bij schout en schepenen van de Kethel genomen, de bode
aangezegd te insinueren die van de Retorijkerskamer dat ze binnen een zekere tijd uit het
Ambachtshuijs moeten vertrekken ende zich begeven in een andere voorziening binnen 2 of 3
maanden (hoe wel het winter is).
Nr. 650 folio 163v. d.d. 11-12-1619.
Andries Schieveen eiser contra Adriaen Dircxz. cum socijs gedaagde om te procederen.
Nr. 651 folio 164 d.d. 12-02-1620.
Andries Schieveen eiser contra Adriaen Dircxz. cum socijs om te procederen.
Nr. 652 folio 164v. d.d. 06-03-1620.
Arijen Jansz. en Jan Jansz., zonen van zaliger Jan Arijensz. overleden aan de Kethelbrug, verzoeken
boelhout voor hunzelf en Cornelis Jansz., Crijn Jansz., Maertgen Jansdr. en Machtelt Ariensdr.,
dochter van Baertgen Jansdr.
Nr. 653 folio 164v. d.d. 01-04-1620.

Jan Jorisz. molenaar weduwnaar van Lijsbeth Jacobsdr. verzoekt om boelhout voor zichzelf en hun
weeskind genaamd Joris Jansz.
Nr. 654 folio 164v. d.d. 22-04-1620.
Cornelis Bonefaesz. mede voogd benevens Pleun Pleunsz. over Cornelis Claesz. stomme, zijn Pleun
Pleunsz. huisvrouws voorzoon, mitsgaders Sijmon Claesz., Pieter Claesz. en Claes Gerritsz. broeders
en zwager van dezelve dewelke oud genoeg zijn, met de voorn. Pleun Pleunsz., dat hij van de
rentebrief van f 490 hoofdsom wat de voorsz. Cornelis Claesz.uit het sterfhuis van zaliger Cornelis
Alewijnsz., zijn oom overleden te Overschie, is opgekomen, geen rente zal betalen zolang hij Cornelis
Claesz. door hem Pleun Pleunsz. wordt gealimenteerd.
Nr. 655 folio 165 d.d. 12-04-1620.
Cornelis Jansz. aan het einde van de Dammelaan eiser contra Jasper Fredericxz. gedaagde voor
betaling van 39 st. ter zake van verdronken gelagen.
Nr. 656 folio 165 d.d. ut supra.
Claes Gerritsz. op de Harg eiser contra Joris Lenertsz.van Alphen gedaagde voor betaling van £ 36
over de koop van een koe.
Nr. 657 folio 165v. d.d. 05-07-1620.
Meus Cornelisz. aan de Harreweg weduwnaar van Neeltgen Claesdr. verzoekt om boelhout voor
zichzelf en hun 5 weeskinderen, genaamd: Jopgen, Trijntgen, Cornelis en Arent Meusz.
Nr. 658 folio 166 d.d. 30-09-1620.
Johan Dwinglo notaris te Vlaardingen als gemachtigde van Gerrit Sijmonsz. de bode wonende
Maassluis, oom en voogd van Lijsbeth Jacobsdr. nagelaten weeskind van Maertgen Arijensdr.
gewonnen bij Jacob Arijensz., vervangende Pieter Pietersz. de Bocxen zijn mede voogd, eiser contra
Cornelis Jansz. in de polder.
Nr. 659 folio 166 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Jan Dircxz. van Ceulen wonende Schiedam als houder van een kustinbrief door
Cornelis Jansz. wonende in de Kethelpolder verleden tbv. Jacob Arijensz. op 26-03-1603.
Nr. 660 folio 167 d.d. ut supra.
Willem Nieupoort als rentmmester van het weeshuis van Schiedam verzoekt een rechtelijke weet te
besteden aan Olivier van Willigen te Rotterdam. Aangenomen door Joris Nieupoort om 22 st.
Nr. 661 folio 167 d.d. 25-11-1620.
Willem Nieupoort schout van Kethel met procuratie van Adriaen van Ilem heer van Kethel contra
Willem van der Bouff gehuwd met Magdalena van der Dusse. De eiser zegt dat de rentmeester van de
gedaagdens huisvrouw op St. Maartensdag in 1615 heeft vergeten te vertijnzen 4½ morgen leenland
in de Noord-Kethelpolder, gebruikt door Jan Isbrantsz. of zijn weduwe en dat dezelve 4½ morgen land
verbeurd is vervallen tbv. de heer van Kethel volgens het recht en gebruik aldaar. Welhouck als
gewezene rentmeester van de weeskinderen van Lucas Huijgensz. van der Dusse en met procuratie
van Willem van der Bouff, gehuwd met een van dezelve weeskinderen, zegt dat hij in 1615 alle landen
van de weeskinderen persoonlijk vertijnst heeft. Hij is echter bereid te betalen een dubbele tijns.
Nr. 662 folio 167v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Joost Vranckensz. possesseur van de helft van 8 morgen land in de
Oostabspolder, door hem gekocht van wijlen Olivier van der Willigen te Delft. De eiser zegt dat de 4
morgen land zijn verzuimd te vertijnsen sedert 1615 en daarom aan de heer van Kethel zijn vervallen.
Nr. 663 folio 168 d.d. ut supra.
Johan Dwinglo eiser contra Cornelis Jansz. wonende Kethelopolder.
Nr. 664 folio 168 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Jan Dircxz. van Ceulen gedaagde.
Nr. 665 folio 168 d.d. 07-05-1621.
Joris Jacobsz. bleker wonende buiten de stad Schiedam in Kethel weduwnaar van Maertgen Jansdr.
verzoekt om boelhout voor zichzelf en haar erfgenamen.
Nr. 666 folio 168v. d.d. 01-01-1622.
Trijntgen Jorisdr. bestemoeder en Joris Dammisz., Jan Dammisz. en Jan Dammisz. alias Jan Oim,
omen mitsgaders Cornelis Berckman, Pieter Pietersz. Slooff en Jan Jorisz. omen nomine uxoris van
het weeskind van Ceuntgen Dammisdr. en Gerritsz. beiden zaliger, verzoeken voogden te stellen over
het kind. Aangesteld worden Jan Dammisz. en Jan Dammisz.alias Jan Oim.
Nr. 667 folio 168v. d.d. 02-02-1622.
Claesgen Cornelisdr. wonende aan de Harreweg weduwe Arijen Jansz. Ham verzoekt boelhout voor
haarzelf en haar 4 kinderen.
Nr. 668 folio 169 d.d. (niet ingevuld)-1622.
Willem Nieupoort schout contra Trijntgen Jacobsdr. weduwe Cornelis Pietersz. Groenewegen
gedaagde. De eiser zegt dat de gedaagde op 08-08-1613 alhier voor het gerecht verzocht heeft om

boelhout. Gehouden was om binnen 6 weken 2 of 4 personen van naaste bloede over haar
weeskinderen tot voogden te kiezen en binnen 14 dagen een inventaris te maken op pijne van 10 st.
voor iedere week. De gedaagde is tot nu toe in gebreke gebleven ondanks dat zij diverse malen is
aangesproken. Geconcludeerd wordt dat de gedaagde dadelijk 4 personen zal overleveren van
naaste bloede van de weeskinderen, zodat daaruit voogden worden gesteld binnen 14 dagen daarna
en met dezelve voogden te maken een inventaris. Mitsgaders wordt zij nog gecondemneerd in een
boete van f 437.
Nr. 669 folio 170 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Lijedewije Jansdr. weduwe Jan Aelbrechtsz. De eiser zegt dat de gedaagde op
17-2-1613 verzocht heeft om boelhout om te accorderen met haar weeskinderen of de voogden van
haar kindskinderen. Dit heeft zij tot nog toe niet gedaan, zodat zij wordt gecondemneerd in een boete
van f 461.
Nr. 670 folio 171 d.d. 18-02-1622.
Pieter Pietersz. Poot, Huijbrecht Huijbrechtsz. en Gerrit Dircxz., allen voor hunzelf, Heijndrick Jacobsz.
te Vlaardingen gehuwd met Neeltgen Pietersdr., mitsgaders Frans Evertsz. gehuwd met Maertgen
Dircxdr., allen broeders en zusters en mitsdien kinderen van zaliger Lijsbeth Huijbrechtsdr. weduwe.
Zij verklaren geen erfgenamen te willen zijn in de nagelaten boedel van Lijsbeth Huijbrechtsdr.
Nr. 671 folio 171 d.d. 02-03-1622.
Jopgen Jacobsdr. weduwe Cornelis Jansz. predikant in deze ambacht, verzoekt om boelhout voor
haarzelf en hun kinderen, genaamd Jacob Cornelisz.oud 34 jaar, Reijnburch Cornelisdr. 32 jaar,
Annetgen Cornelisdr. 31 jaar, Claes Cornelisz. 30 jaar, Jan Cornelisz. 21 jaar, Abraham Cornelisz. 18
jaar en Isack Cornelisz. oud 16 jaar.
Nr. 672 folio 171v. d.d. 20-04-1622.
Arijen Arijensz. wonende in Kethelpolder eiser contra Cornelis Jansz. in de Kethelpolder gedaagde.
De eiser zegt dat hij van de gedaagde omtrent Rotterdamse kermis, heeft gekocht een woning als
huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte, mitsgaders zekre bruikwaar van landen, alles in de
Oostabspolder.
Nr. 673 folio 171v. d.d. 27-05-1622.
Ariaentgen Gerritsdr. weduwe Engel Jacobsz. verzoekt om boelhout voor haarzelf en haar kind.
Nr. 674 folio 172 d.d. ut supra.
Lijsbeth Sijmonsdr. weduwe Joris Claesz. Verhouck constitueert Lenert Jorisz. haar zoon en Jacob
Jansz. Hoijcaes haar schoonzoon, om uit haar naam te verkopen al haar roerende en onroerende
goederen.
Nr. 675 folio 173 d.d. 15-07-1622.
De schout en schepenen van Kethel hebben Arijen Maertensz. Voorboon wonende in de NoordKethel, tot voogd gesteld over het kind van Trijntgen Arijensdr. genaamd Crijntgen Cornelisdr.
Nr. 676 folio 173v. d.d. 29-03-1623.
Michiel Lambrechtsz. brouwer in de Werelt te Delft eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen gedaagde
voor betaling van f 168, te weten f 150 over 3 jaar landpacht van een kamp van 3 morgen in
Nieuwland en de resterende f 18 van een vet schaap en van het register.
Nr. 677 folio 174 d.d. ut supra.
Arijen Arijensz. Feijs de jonge wonende te Delft eiser contra Arijen Arijensz. Feijs de oude zijn broeder
wonende in de Oostabspolder gedaagde. Kwestie van ondermaat van land door een overpad bij
kaveling.
Nr. 678 folio 174v. d.d. 26-04-1623.
Michiel Lambrechtsz. brouwer in de Werelt te Delf t eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen gedaagde
om te procederen.
Nr. 679 folio 175 d.d. 10-05-1623.
Michiel Lambrechtsz. brouwer in de Werelt te Delft eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen gedaagde
om te procederen.
Nr. 680 folio 175v. d.d. 14-06-1623.
Michiel Lambrechtsz. brouwer in de Werelt te Delft eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen gedaagde.
Nr. 681 folio 176 d.d. 28-06-1623.
Michiel Lambrechtsz. brouwer in de Werelt te Delft eiser contra Joris Lenertsz. van Alphen gedaagde.
Nr. 682 folio 176v. d.d. 12-10-1623.
Ariaentgen Ariensdr. weduwe Cornelis Cornelisz. tegenwoordig wonende te Rotterdam constitueert
Arent Cornelisz. Stam van Leeuwen wonende Vlaardinger-ambacht, om te innen van Pieter Joppen
Cleijboeren, de somme van f 350 volgens een schuldbrief verleden op 26-05-1623 ten hare behoeve
door de voorn. Pieter Joppen, voor schout en schepenen van Kethel.
Nr. 683 folio 176v. d.d. 11-11-1623.

Arijen Claesz. wonende in de polder weduwnaar Neeltgen Jacobsdr. verzoekt om boelhout voor
zichzelf en zijn kinderen, genaamd: Ceuntgen Ariensdr. oud 11 jaar en Jacob Arijensz. oud 6 jaar.
Nr. 684 folio 177 d.d. eodem die.
Lenert Pietersz. Stockert weduwnaar Liedewij Ariensdr. wonende dorp Kethel verzoekt om boelhout
voor zichzelf en zijn 6 kinderen.
Nr. 685 folio 177v. d.d. 22-…….
Willem Nieupoort schout van Kethel eiser contra Frans Cornelisz. timmerman weduwnaar van
Machtelt Lenertsdr. De eiser zegt dat de gedaagde zich weer in huwelijk begeven heeft zonder aan
het gerecht om boelhout en voogden verzocht te hebben en geen inventaris gemaakt. Hij heeft buiten
kennis van het gerecht de weeskinderen uitgekocht van hun moederelijke goederen.
Nr. 686 folio 178 d.d. (07)-02-1624.
De voogden van de weeskinderen van zaliger Maertgen Jansdr. waar vader van is Jan Jorisz.
molenaar eiser contra dezelve Jan Jorisz. molenaar, gedaagde voor betaling van f 51-13-00.
Nr. 687 folio 178 d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. wonende Nootdorp eiser contra dezelve gedaagde voor betaling van f 50. Kwestie
over de huur van de molen in de Oostabspolder.
Nr. 688 folio 178v. d.d. 08-05-1624.
Willem Nieupoort schout van Kethel contra Pleun Pleunsz. gedaagde voor betaling van 10 st.
Nr. 689 folio 178v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Heijndrick Heijndricxz.aan de Oudendijk.
Nr. 690 folio 179 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Claes Gerritsz. op de Harg gedaagde.
Nr. 691 folio 179 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Jacob van Cleeff gedaagde.
Nr. 692 folio 179v. d.d. 25-09-1624.
Adriaen Dircxz. van den Berch als voogd van de weeskinderen van Meijndert Cornelisz. en Maertgen
Jansdr. zaliger eiser contra Jacob Jansz. Hoijcaes als borg en mede principaal voor Jan Jacobsz.
Noorlander zijn zaliger vader, voor betaling van f 60 ter zake van 3 jaar verschenen renten.
Nr. 693 folio 180 d.d. 23-10-1624.
Dirck Maertensz. Heckenhouck eiser contra Joris Jansz. en Cors Jansz. als borgen voor Cornelis
Jansz. hun broeder gedaagden.
Nr. 694 folio 180v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve borgen voor Arijen Jansz. hun zaliger broeder gedaagden.
Nr. 695 folio 181 d.d. 04-06-1625.
Crijn Arijensz. gaarder van het windasgeld voor het jaar 1624 eiser contra Lenert Pietersz. Stockert
gedaagde voor betaling van f 4-06-08 ter zake van windasgeld.
Nr. 696 folio 181 d.d. ut supra.
Crijn Arijensz. wonende Kethel eiser contra Arijen Arijensz. Coppert mede wonende Kethel, gedaagde
voor betaling van f 8-11-00 ter zake van geleende penningen.
Nr. 697 folio 181v. d.d. 05-09-1625.
Dirck Pietersz. bakker weduwnaar van Maertgen Dammisdr. verzoekt om boelhout voor zichzelf en
zijn 4 kinderen.
Nr. 698 folio 182 d.d. 05-11-1625.
Joris Nieupoort secretaris van Kethel met procuratie van Hugo Muijs van Holij ridder, heer van Kethel
en Spaland contra Davidt Jacobsz. visser wonende op het Huijs de Riviere, gedaagde voor betaling
van f 90 over een jaar huur en pacht van de visserij in Kethel.
Nr. 699 folio 182v. d.d. 11-11-1625.
Joris Nieupoort secretaris van Kethel met procuratie van Hugo Muijs van Holij ridder, heer van Kethel
en Spaland eiser contra Davidt Jacobsz. visser wonende op het Huijs de Riviere, gedaagde om te
procederen.
Nr. 700 folio 182v. d.d. 10-12-1625.
Joris Nieupoort secretaris van Kethel met procuratie van Hugo Muijs van Holij ridder, heer van Kethel
en Spaland eiser contra Davidt Jacobsz. visser wonende op het Huijs de Riviere om te procederen.
Nr. 701 folio 183 d.d. 12-12-1625.
Cors Jansz. Post verzoekt uit naam van Annitgen weduwe Joris Jansz. Post die broeder was van de
voorn. Cors Jansz., om boelhout voor haar en haar 5 kinderen, genaamd: Trijntgen Jorisdr. oud 18
jaar, Thonis Jorisz. 17 jaar, Arijen Jorisz.15 jaar, Jan Jorisz. 13 jaar en Pieter Jorisz. oud 3¼ jaar.
Nr. 702 folio 183 d.d. 02-03-1626.

Ceuntgen Arijensdr. weduwe Willem Heijndricxz. Gorter verzoekt om boelhout voor haarzelf en haar 6
kinderen, genaamd: Joris Willemsz., Annitgen Willemsdr., Heijndrick Willemsz., Maertgen Willemsdr.,
Arijen Willemsz. en Dirckgen Willemsdr.
Nr. 703 folio 183v. d.d. 06-03-1626.
Jaepgen Ghielen weduwe Pieter Arijensz. smid verzoekt om boelhout voor haarzelf en haar 5
kinderen, genaamd: Arijen Pietersz. smid, Maertgen Pietersdr., beiden mondig, Ghiel Pietersz. oud 22
jaar, Pieter Pietersz. 20 jaar en Arijen Pietersz. oud 18 jaar.
Nr. 704 folio 183v. d.d. 03-03-1626.
Joris Lenertsz. van Alphen weduwnaar van Lijsbeth Pietersdr. die weduwe was van Aert Pietersz.
Schol, Claes Cornelisz., Huijbrecht Meesz. gehuwd met Cunera Cornelisdr., Roeloff Joosten gehuwd
met Neeltgen Cornelisdr., kinderen van Aeltgen Pietersdr. die zuster was van Aert Pietersz. Schol, de
voorn. Roelof Joosten met procuratie van Matheus Harmensz. Schol die een halve broeder was van
Aert Pietersz. Schol, verleden voor schout en schepenen te Brielle, vervangende hun mede
erfgenamen, mitsgaders Govert Arijensz. gehuwd met Maertgen Jansdr. en Adriaen Molswijck notaris
te Schiedam met procuratie van Arent Jansz. bakker die met zijn huisvrouw mede compareerde, de
procuratie verleden voor schout en schepenen van Schiedam op 07-01-1626, kinderen van Meijnsgen
Pietersdr. die een zuster was van Lijsbeth Pietersdr. voorn., en Johan van Beest als rentmeester van
het weeskind van Meijnsgen Reus dochter van zaliger Maertgen Pietersdr. mede een zuster van de
voorn. Lijsbeth Pietersdr., om te repudieren ten profijte van de schuldeisers van de boedel, mits dat er
2 curatoren worden aangesteld. Actum voor Willem Nieupoort schout, Cornelis Bonefaesz. van
Hillegersberg, Adriaen Dircxz. de Jonge en Dirck Arijensz. Jongste, schepenen van Kethel.
Nr. 705 folio 184 d.d. ……..
Cornelis Cornelisz. Quant weduwnaar van Jannitgen Lenertsdr. eiser contra Lebert Pietersz. van den
Velde vader van de voorn. Jannitgen Lenertsdr. en Cornelis Jorisz. Poldervaert gehuwd met Trijntgen
Lenertsdr., te samen voogden over de 2 nagelaten weeskinderen van de voorn. Jannitgen Lenertsdr.
verwekt bij de voorn. Quant, genaamd: Jan Cornelisz. en Cornelis Cornelisz. gedaagden. De eiser kan
niet accorderen met de uitkoop. Hij is woonachtig in Spaland en heeft aldaar geprotesteerd op 7-61625.
Nr. 706 folio 185 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra de voorn. Lenert Pietersz. van den Velde gedaagde voor betaling van 45(?) die
de gedaagde aan de eiser schuldig is boven de £ 80 die hij eiser zijn kinderen bewezen heeft.
Nr. 707 folio 185 d.d. ut supra.
Jacob Jansz. de Jonge eiser contra Joris Claesz. alias Naetschoe gedaagde voor betaling van f 3010-0, door de eiser voor de gedaagde betaald aan Willem Nieupoort rentmeester van het weeshuis te
Schiedam, inzake landpachten van de Waelcamp.
Nr. 708 folio 185 d.d. ……..
Cornelis Cornelisz. Quant weduwnaar van Jannitgen Lenertsdr. eiser contra Lenert Pietersz. van den
Velden gedaagde om te procederen.
Nr. 709 folio 185v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra de voorn. van den Velde gedaagde om te procederen. Compareerden de voorn.
Cornelis Cornelisz. Quant, Lenert Pietersz. van den Velde en Cornelis Jorisz. Poldervaert en
bekenden met elkaar geaccordeerd te zijn.
Nr. 710 folio 186 d.d. ut supra.
Jacob Jansz. de Jonge contra Joris Claesz. alias Naetschoe gedaagde om te procederen.
Nr. 711 folio 186v. d.d. 24-06-1626.
Dijck voor Dirck Pietersz. bakker eiser contra Arijen Jansz. Vrolick wonende Zouteveen, Thonis
Maertensz. wonende Vlaardinger-ambacht en Pieter Dircxz., mitsgaders Liedewij Engelsdr. beiden
wonende in Kethel gedaagden.
Nr. 712 folio 187 d.d. 16-12-1626.
Joachim Arijensz. bostelman in Vlaardinger-ambacht met procuratie van Geertgen Jansdr. en deszelfs
vrienden, eiser in cas van trouw contra Jacob Ghijssen jongezel wonende Kethel. Jacob Ghijssen
heeft trouwbeloften gedaan aan Geertgen Jansdr. dochter van zaliger Jan Dircxz. Coppert en dat in
presentie van de moeder van Geertgen Jansdr. Hij wordt geacht met haar te trouwen en de
trouwbeloften gedaan aan Trijntgen Cornelisdr. dochter van Cornelis Jorisz. alhier, tegen de 1°
trouwbeloften gedaan te zijn. Jacob Ghijssen is een zoon van Ghijsbrecht Florisz. die mede
compareerde en wonende is in Kethel-ambacht.
Nr. 713 folio 188v. d.d. 23-12-1626.
Joachim Arijensz. bostelman in Vlaardinger -ambacht met procuratie van Geertgen Jansdr. en deszelfs
vrienden, eiser in cas van trouwbeloften contra Jacob Ghijssen jongezel wonende Kethel, verweerder

om te procederen. De moeder van de opposant is Geertgen Cornelisdr. Vonnis gewezen dat Jacob
Ghijssen mag huwen met Trijntgen Cornelisdr.
Nr. 714 folio 190 d.d. 13-01-1627.
Eis van Pleuntgen Jansdr. weduwe Arijen Cornelisz. Leeu gehuwd geweest met Niesgen Jansdr. en in
die kwaliteit mede erfgenaam van Jan Aelbrechtsz., in leven wonende Kethel en Cornelis Ariensz.
Leeu alias Huijsman, zoon en mede erfgenaam van de voorn. Arijen Cornelisz. Leeu, voor zichzelf en
als voogd van de nagelaten kinderen van Cornelis Arijensz. Leeu zaliger waar moeder van is Lijsbeth
Jansdr. en mede erfgenaam van dezelve Arijen Leeu en mitsdien mede gerechtigd in de nagelaten
goederen van Jan Albertsz., eisers en arrestanten op de toegeslagen boedel en gearresteerde
goederen die de voorn. Jan Albertsz. met Liedeweij Jansdr. zijn huisvrouw bezeten en hij Jan
Albertsz. als eerstoverledene en zij Liedewij Jansdr. als langstlevende, met de dood ontruimd hebben,
op en tegen Jan Adriaensz. Leeu wonende Delft, Pieter Arijensz. Leeu wonende Overschie, Cors
Ariensz. Leeu wonende Nootdorp en Dirck Gerritsz. gehuwd met Liedewij Arijensdr. te Schipluiden.
Jan Albertsz. en Liedewij Jansdr. hebben vele kinderen gehad en ook de voorn. Niesgen Jansdr.
Deze is in haar leven gehuwd geweest met de voorn. Arijen Cornelisz. Leeu. Jan Albertsz. is
overleden voor zijn dochter Niesgen Jansdr. toen huisvrouw van de voorn. Arijen Leeu, zodat Arijen
Cornelisz. Leeu in de goederen van zijn schoonvader gegoed was. Hij was nomine uxoris mede
erfgenaam in hetgeen waarin Jan Albertsz. geïnstitueerd was. Liedewij Jansdr. als weduwe van Jan
Albertsz. zou haar leven lang of tot haar hertrouwen, de goederen blijven bezitten. Na het overlijden
van Liedewij Jansdr. is de boedel gedeeld. Niesje Jansdr. is voor Arijen Cornelisz. Leeu overleden,
achterlatende tot haar erfgenamen haar kinderen verwekt bij de voorn. Arijen Leeu. Adriaen Cornelisz.
Leeu heeft zijn kinderen uitgekocht van de goederen van Niesgen Jansdr., zodat Adriaen nomine
uxoris voor een gehele hand of 1/7 part is aanbestorven in de nagelaten goederen van de voorn. Jan
Albertsz. Pleuntgen Jansdr. weduwe Arijen Cornelisz. Leeu is nu hierin gerechtigd voor de helft en de
erfgenamen van Arijen Cornelisz. Leeu voor de wederhelft, te weten de 4 kinderen die hij verwekt had
bij Niesgen Jansdr. elk voor 1/6 part en Cornelis Arijensz. Leeu voor het resterende 1/6 part.
Nr. 715 folio 192 d.d. ut supra.
Pleuntgen Jansdr. weduwe Arijen Cornelisz. Leuw en Cornelis Ariensz. Leeuw alias Huijsman zoon en
mede erfgenaam van Arijen Cornelisz. Leeuw voor hunzelf en Cornelis Arijensz. Leeuw als voogd
over de nagelaten kinderen van Cornelis Arijensz. Leeuw waar moeder van is Lijsbeth Jansdr. mede
erfgenaam van Arijen Cornelisz. Leeuw, eisers en arrestanten op alle goederen, erfenis en besterfenis
als Pieter Ariensz. Leeuw zijn aanbestorven door Liedewij Jansdr. zijn grootmoeder contra dezelve
Pieter Arijensz. Leeuw wonende Overschie.
Nr. 716 folio 193v. d.d. ut supra.
De kinderen en erfgenamen van Adriaen Leeuw eisers contra Pleuntgen Jansdr. weduwe van dezelve
Adriaen Leeuw gedaagde.
Nr. 717 folio 194 d.d. 12-01-1627.
Joris Claesz., Lenert Claesz., Claes Gerritsz. gehuwd met Liedewij Claesdr., Wolphert Isbrantsz.
gehuwd met Trijntgen Claesdr., vervangende Alewijn Claesz. en Arijen Claesz. hun broeders,
mitsgaders Engel Engelsz. en Gerrit Lenertsz.als omen en voogden van Cornelis Claesz. doofstom en
innocent, allen kinderen van Claes Alewijnsz. en Annitgen Lenertsdr. beiden zaliger, verzoeken een
rechtelijke weet te besteden aan Pleun Pleunsz. weduwnaar van de voorn. Annitgen Lenertsdr.,
residerende te Overschie ivm. de nagelaten goederen van Annitgen Lenertsdr.
Nr. 718 folio 194v. d.d. 13-01-1627.
Pleuntgen Jansdr. weduwe Arijen Cornelisz. Leeu wonende Berkel gehuwd gehad hebbende Niesgen
Jansdr. die weduwe was van Jan Albertsz. in leven wonende Kethel-ambacht, mitsgaders Cornelis
Arijensz. Leeuw alias Huijsman zoon en mede erfgenaam van Arijen Leeu, voor zichzelf en als voogd
over de nagelaten kinderen van Cornelis Arijensz. Leeu zaliger waar moeder van is Lijsbeth Jansdr.
en mede erfgenaam van dezelve Arijen Leeu, ter ene zijde:
Jan Arijensz. Leeu wonende Delft, Pieter Arijensz. Leeu wonende Overschie, Cors Arijensz. Leeu
wonende Nootdorp en Dirck Gerritsz.gehuwd met Liedewij Ariensdr. te Schipluiden, kinderen van de
voorn. Niesgen Jansdr. ter andere zijde:
Zij verklaren dat het proces op heden door Pleuntgen Jansdr. cum socijs voor dit gerecht geïntenteerd
op en tegen de voorn. kinderen van Niesgen Jansdr., etc.
Nr. 719 los blaadje tussen folio 194v. en 195 d.d. 25-07-1647.
Dirck Maertensz. bode werd gelast vanwege de heer van Kethel te gaan ten huize van Aert Sijmonsz.
in de Noord-Kethel en aan hem te adresserenals ook aan Pieter de Roos priester en dezelve te
insinueren om op aanstaande woensdag om 11 uur, zijnde 31-07-1647, te compareren voor het
gerecht van Kethel om aldaar te aanhoren de eis en conclusie als de heer van Kethel tegen hun zal
nemen.

Nr. 720 folio 195 d.d. 20-01-1627.
Pleuntgen Jansdr. weduwe Arijen Cornelisz. Leeu en Cornelis Arijensz. Leeu alias Huijsman zoon en
mede erfgenaam van dezelve Arijen Cornelisz. Leew, voor zichzelf en als voogd over de nagelaten
kinderen van Cornelis Arijensz. Leeu waar moeder van is Lijsbeth Jansdr. mede erfgenaam van de
voorn. Arijen Cornelisz. Leeuw, eisers contra Pieter Arijensz. Leeu wonende Overschie, met consent
tot defensie van de gearresteerde erfenis, om te procederen.
Nr. 721 folio 195v. d.d. ut supra.
De kinderen van Annitgen Lenertsdr. eisers contra Pleun Pleunsz. wonende Overschie weduwnaar
van Annitgen Lenertsdr. voorn. Pleun Pleunsz. heeft nog geen inventaris van de boedel gemaakt.
Nr. 722 folio 195v. d.d. 20-01-1627.
Cornelis Arijensz. Leeu alias Huijsman zoon en mede erfgenaam van Arijen Cornelisz. Leeuw heeft
met volkomen kennis, afstand gedaan van het proces die hij heeft uit hoofde van voorsz. Arijen
Cornelisz. Leeu als gehuwd gehad hebbende Niesgen Jansdr. dochter van wijlen Jan Aelbrechtsz. en
Liedewij Jansdr., etc.
Nr. 723 folio 196 d.d. 17-02-1627.
Pieter Arijensz. Leeuw wordt geordonneerd op woensdag toekomende over 8 dagen, zijnde 3 maart,
te dupliceren op en tegen Pleuntgen Jansdr. weduwe Arijen Cornelisz. Leeuw en Cornelis Arijensz.
Leeuw alias Huijsman.
Nr. 724 folio 196 d.d. 17-02-1627.
Jan Cornelisz. Coos verzoekt een rechtelijke weet te besteden aan ….. Leeuw wonende Overschie,
om aan dezelve Coos te voldoen f 34 over de koop van een grauw paard volgens een schepen
schuldbrief verleden te Schiedam, of bij faicte van dien dat de erfenis dezelve Leeuw opgekomen van
Liedewij Jansdr. zijn Leeuw's grootmoeder, executabel te verklaren.
Nr. 725 folio 196v. d.d. 04-03-1627.
Arijen Arijensz., Cornelis Arijensz. en Arijen Arijensz., allen mondige kinderen en zonen van Arijen
Claesz. Braeck waar moeder van is Maertgen Jansdr., verzoeken hun goederen zelf te administreren,
mitsgaders om uit de voogdij ontslagen te worden. De schout en schepenen stemmen hiermee in na
advies van Aris Claesz. Braeck hun oom en voogd.
Nr. 726 folio 197 d.d. 02-06-1627.
Joost van Malsen eiser contra Cornelis Willemsz. wonende dorp Kethel gedaagde voor betaling van
de hoofdsom van £ 300 volgens obligatie in dato 29-04-1622.
Nr. 727 folio 197v. d.d. ut supra.
Lucas Stevensz. ………. contra Cornelis Willemsz. wonende dorp Kethel gedaagde voor betaling van
de hoofdsom van £ 150 volgens obligatie in dato 26-07-1619.
Nr. 728 folio 197v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde voor betaling van £ 50 volgens handschrift in dato 05-061620.
Nr. 729 folio 198 d.d. 27-10-1627.
Dirck Maertensz. Heckenhouck eiser contra Cors Jansz. Post gedaagde voor betaling van f 26-05-00
over 7 jaar intrest van de hoodsom van f 60.
Nr. 730 folio 198v. d.d. ……..
Dirck Maertensz. Heckenhouck eiser contra Cors Jansz. Post gedaagde om te procederen.
Nr. 731 folio 198v. d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. Bom eiser contra Jan Dircxz. koperslager possesseur van des eisers hijpotheek,
voor de betaling van f 45-10-00 over 7 jaar renten van de hoofdsom van f 104 van een rentebrief in
dato 08-05-1621.
Nr. 732 folio 199v. d.d. ..-02-1628.
Vranck Joosten wonende Schiedam zoon van Joost Vrancken eiser in cas van naasting contra Sier
Dircxz. wonende Kethel-ambacht gedaagde. De eiser zegt dat zijn vader enige tijd geleden in een
herberg aan de gedaagde had verkocht een gedeelte van zijn boomgaard, gelegen aan de noordzijde
van zijn woning, voor de prijs van f 300, contant geld, boven de wijnkoop en het betaald gelag en enig
speldegeld. De eiser ziet niet graag dat de boomgaard van de woning van zijn vaders huis zou worden
gesepareerd. Zo concludeert hij als oudste zoon en mitsdien gerechtigd, tot de naasting.
Nr. 733 folio 200 d.d. 15-03-1628.
Ploentgen Jansdr. weduwe Arijen Cornelisz. Leeuw en Cornelis Ariensz. Leeuw eisers en arrestanten
op de goederen, erfenis en besterfenis als Pieter Arijensz. Leeuw aanbestorven is door Liedewij
Jansdr. zijn grootmoeder, contrarie dezelve Pieter Arijensz. Leeu overgedaagde.
Nr. 734 folio 200 d.d. ut supra.
Jacob Ghijssen eiser en declarant op en tegen Dirck Maertensz. heckenhouck bode als borg voor de
kosten van Geertgen Jansdr. met deszelfs naaste vrienden.

Nr. 735 folio 200v. d.d. ..-04-1628.
Dirck Maertensz. Heckenhouck eiser contra Jacob Ghijssen gedaagde voor betaling van f 14-09-04
van verscheidene verdronken gelagen.
Nr. 736 folio 200v. d.d. ut supra.
Pieter Willemsz. Voorstadt eiser en arrestant op alle penningen als onder Jan Cornelisz. Groen
berusten contra Pieter Ariensz. Leeuw.
Nr. 737 folio 201 d.d. ut supra.
Pleuntgen Jansdr. weduwe Arijen Cornelisz. Leeuw eiser contra Pieter Ariensz. Leeuw.
Nr. 738 folio 201v. d.d. 21-06 of 07-1628.
Pleuntgen Jansdr. weduwe Arijen Cornelisz. Leeuw contra Pieter Arijensz. Leeuw om te procederen.
Nr. 739 folio 201v. d.d. ut supra.
Pieter Willemsz. Voorstadt eiser contra Pieter Arijensz. Leeuw overgedaagde.
Nr. 740 folio 202 d.d. 16-08-1626 (moet zijn 1628).
Joris Nieupoort secretaris van Kethel met procuratie van Pleun Pleunsz. weduwnaar van Annitgen
Lenertsdr. voor de ene helft en nog van desz elfs Annitgens kinderen verwekt bij Claes Alewijnsz. voor
de andere helft, eisers contra Cornelis Fransz. voor betaling van f 49-10-00 over de koop van een
rode koe uit het boelhuis van Pleun Pleunsz. volgens boelcedulle in dato 29-12-1626.
Nr. 741 folio 202v. d.d. ………
De kinderen ……. waar vader van is ………. Vijfsluizen eisers contra Frans Cornelisz. timmerman
gedaagde om te procederen.
Nr. 742 folio 202v. d.d. 15-11-1628.
Joris Jacobsz. bleker als vader en voogd van zijn weeskinderen eiser contra Cors Jansz. Post voor
betaling van de hoofdsom van f 60-10-00 volgens obligatie in dato 01-03-1614.
Nr. 743 folio 204 d.d. ut supra.
Jan Cornelisz. Olsthoorn pachter van een gedeelte van de visserij van de Schie eiser contra Pieter
Huijgensz. gedaagde.
Nr. 744 folio 204 d.d. 29-11-1628.
Jan Cornelisz. Olsthoorn eiser contra Pieter Huijgensz. gedaagde om te procederen.
Nr. 745 folio 204v. …………
De voogden van de …….. Bosch en Claesgen ………. zaliger eisers contra Cornelis Willemsz.
wonende dorp Kethel gedaagde voor betaling van de hoofdsom van £ 1.000.
Nr. 746 folio 204v. d.d. ut supra.
Jan Cornelisz. Olsthoorn eiser contra Pieter Huijgen gedaagde om te procederen.
Nr. 747 folio 204v. d.d. 12-01-1629.
Het gerecht van Kethel heeft ipv. Jan Arijensz. van Delft gesteld tot voogden over de onmondige
kinderen van Jan Isbrantsz. zaliger, waar moeder van is Maertgen Claesdr., lsbrant Jansz. en Vranck
Willemsz. gehuwd met Annitgen Jansdr. 0mondige kinderen van de voorn. Jan Isbrantsz.
Nr. 748 folio 205 d.d. 20-01-1629.
Cornelis Jorisz. Brouck met procuratie van Pieter Arijensz. verzoekt een rechtelijke weet te besteden
aan Ghijs Damen wonende (Papsou), (zoon?) van Daem Ghijssen, in zake de betaling van f 18 die
Ghijs Damen toekomen van Gerrit Pietersz.
Nr. 749 folio 205v. d.d ?-02-1629.
Eis gemaakt in cas van appelatie en aan het gerecht van Kethel overgegeven vanwege Zier
Adriaensz. zeilmaker op Delfshaven opposant tegen de weeskinderen van Maertgen Pietersdr. waar
vader van is Dirck Ariensz. geopposeerde. De eiser zegt dat hem in eigendom toebehoord de
meubele goederen die in Frans Cornelisz. timmerman woon-en werkhuis berusten.
Nr. 750 folio 206 d.d. ut supra.
Cornelis Jorisz. Brouck met procuratie van Pieter Arijensz. eiser contra Ghijs Damen zoon van Daem
Ghijsen overgedaagde.
Nr. 751 folio 206v. d.d. 15-………
Joris Nieupoort secretaris van Kethel koper van de erfenis en besterfenis van Pieter Ariensz. Leeu,
hem aanbestorven van Jan Aelbrechtsz. en Liedewij Jansdr. zijn grootouders beiden zaliger, eiser
contra Cors en Jan Adriaensz. Leuw als borgen voor hun broeder Pieter Arijensz. Leuw, voor betaling
van f 94 die Pieter Ariensz. Leuw uit de erfenis geprofiteerd heeft van de gerede penningen van Jan
Cornelisz. Groen als koper van de woning van Liedewij Jansdr.
Nr. 752 folio 207 d.d. 16-05-1629.
Joris Nieupoort secretaris van Kethel verzoekt een rechtelijke weet te besteden aan Jan Arijensz.
Leeuw wonende Delft en aan Cors Arijensz. wonende Nootdorp, als borgen voor hun broeder Pieter
Arijensz. Leeuw, voor de somme van f 93 die Pieter Ariensz. Leeuw gelicht en ontvangen heeft uit de
erfenis van zijn grootmoeder Liedewij Jansdr.

Nr. 753 folio 207v. d.d. 16-05-1629.
Dirck Maertensz. Heckenhouck verzoekt een rechtelijke weet te besteden aan (niet ingevuld) weduwe
van Cornelis Fransz. te Overschie, ten einde op woensdag 30 mei te Kethel te compareren.
Nr. 754 folio 207v. d.d. 30-05-1629.
Joris Nieupoort secretaris eiser contra Cors en Jan Ariensz. Leeuwen gedaagden om te procederen.
Nr. 755 folio 208 d.d. ut supra.
Dirck Maertensz. bode van Kethel eiser contra de weduwe van Cornelis Fransz. timmerman te
Overschie, mitsgaders de voogden van deszelfs weeskinderen voor betaling van f 6-18-08 van
verdronken en verteerde gelagen.
Nr. 756 folio 208 d.d. 20-06-1629.
De voogden van de weeskinderen van Maerten Bosch en Claesgen Cornelisdr. beiden zaliger, eisers
contra Cornelis Willemsz. wonende dorp Kethel gedaagde voor betaling.
Nr. 757 folio 208v. d.d. 17-………
Harck Vrericxz. weduwnaar van Trijntgen Hendricxdr. verzoekt om boelhout voor zichzelf en de 5
weeskinderen, genaamd Lenert ……. gehuwd met Geertgen Harcxdr., Heijndrick Harcxz. oud 22 jaar,
Maertgen Harcxdr. 18 jaar, Niesgen Harcxdr. 16 jaar en Cornelis Harcxz.oud 14 jaar.
Nr. 758 folio 208v. d.d. 19-12-1629.
Joris Willemsz. en Arijen Willemsz. omen van het weeskind van Maertgen Willemsdr. waar vader van
is Cornelis Pietersz. Barchman, worden als voogden gesteld om in het sterfhuis te treden van
Hendrick Willemsz. oom van het weeskind en deszelfs gerechtigheid na te komen.
Nr. 759 folio 209 d.d. 06-03-1630.
De kinderen van Dirck Arijensz. aan de Vijfsluizen waar moeder van is (niet ingevuld =Maertgen
Pietersdr. ) eisers contra Cors Jansz. Post als principael, mitsgaders de weduwe en kinderen van
Willem Henricxz. Gorter als borgen ipv. hun vader, gedaagden.
Nr. 760 folio 209 d.d. 28-05-1630.
Compareerde N.N. huisvrouw van Pieter Heijnricxz. wonende Overschie en verzocht een rechtelijke
weet te besteden aan Pieter Cornelisz. Beresteijn wonende Voorburg, om op woensdag 12 juni te
Kethel de eis te aanhoren ivm. de voldoening van f 12, spruitende als restant van de koop van een
schip, mitsgaders f 50 die de voorn. Beresteijn van Jan Fredericxz. toekomen.
Nr. 761 folio 209v. d.d. 23-08-1630.
De eerzame Bleijswijck rentmeester van het convent van verzoekt een rechtelijke weet te besteden
aan Adriaen Smout om op woensdag 11 september te Kethel de eis te aanhoren als de voorn.
Bleijswijck op hem zal doen tot restitutie van de hoofdsom van £ 384 ter zake van de verkoop van 3
morgen land in Nieuwland.
Nr. 762 folio 210 d.d. 12-?-1631.
Jan Oom Darnmisz. vervangende Joris Jansz. gewezene ambachtbewaarder van Kethel voor het jaar
1629 inzake het sluisgeld eiser contra Claes Jacobsz. wonende Kethelpolder voor betaling van f 1917-08 over sluisgeld van 26 morgen 3 hond land, door de gedaagde in huur gebruikt.
Nr. 763 folio 210 d.d. ut supra.
De kinderen van Maertgen Pietersdr. waar vader van is Dirck Adriaensz. aan de Vijfsluizen eisers
contra Willem Ariensz. Couwenhoven gehuwd met Maertgen Pietersdr. die weduwe was van Arien
Dircxz. van den Berch, gedaagde voor de betaling van f 109-10-00 door de voorn. van Berch in leven
ontvangen van Cornelis Jacobsz. van Vlaerdinge over verlopen intresten voor en vanwege de voorsz.
weeskinderen.
Nr. 764 folio 210v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagden. De gedaagden worden gecondemneerd met de eisers te
procederen tot recollement van de rekening door de gedaagdens voorzaat gedaan voor schout en
schepenen van Babberspolder in dato 15-04-1626 alwaar de eisers moeder is overleden en
dienvolgende het sterfhuis aldaar is gevallen. Genoemd wordt nog Pieter Pietersz. Slooff broeder van
de gedaagdens huisvrouw en Crijn Arijensz.
Nr. 765 folio 211 d.d. 25-06-1631.
Joris Nieupoort secretaris van Kethel met procuratie van Willem van Gras….. rentmeester van
Buij…… verleden voor schout en raden van Schiedam, eiser contra Arijen Gijssen landman wonende
Schiedam overgedaagde, voor betaling van £ 195 als rente van landpacht van de Gansecamp.
Nr. 766 folio 211v. d.d. 20-?-1632.
Vranck Verbael met procuratie van Jr. Floris Bam wonende 's-Gravenhage, verleden voor schout en
burgemeesters van Schiedam in dato 14° van deze maand eiser contra Cornelis Arijensz. Veldboer
wonende buiten Rotterdam, gedaagde voor betaling van £ 452 over 2 jaar landpacht van 8 morgen 5
hond 65 roeden land in Kortland buiten de stad Schiedam. Nog voor de betaling van f 50 ipv. een
dubbele pacht alzo de gedaagde het voorsz. land aan een ander heeft overgedaan.

Nr. 767 folio 212v. d.d. ………
Jacob Gijsbrechtsz. Rechtevoort herbergier int Paert niet Altebont te Vlaardingen eiser contra Sijvert
Frericxz. gedaagde voor betaling van f 16-02-00 over verteerde kosten.
Nr. 768 folio 213 d.d. 17-11-1632.
Jacob Ghijsbrechtsz. Rechtevoort herbergier int Paert niet Altebont te Vlaardingen eiser contra Sijvert
Frericxz. gedaagde om te procederen.
Nr. 769 folio 213 d.d. ut supra.
Claes Jacobsz. Noortlander wonende Vlaardingen eiser contra Jan Dircxz. wonende Kethelpolder,
gedaagde om te hebben leverantie van een hokkeling.
Nr. 770 folio 214 d.d. 01-12-1632.
Jacob Ghijsbrechtsz. Rechtevoort herbergier int Paert niet Altebont te Vlaardingen contra Sijvert
Frericxz. gedaagde om te procederen.
Nr. 771 folio 214v. d.d. 20-…….
Cornelis Har(cxz.) voor zichzelf en als voogd van Niesgen (Gerrits?) neffens ……… mitsgaders Jop
……. oom en voogd van het nagelaten weeskind van Geertgen Harcxdr. verwekt bij Louris (Ariensz?)
deszelfs van der Valck’s broeder, zijnde uitlandig, kinderen en kindskinderen van Harck Thaemsz.
zaliger, verklaren de nagelaten goederen van Harck Thaemsz. te repudieren.
Nr. 772 folio 215 d.d. 02-11-1633.
Brechgen Jansdr. weduwe Jan Hendricxz.Gorter geassisteert door Jacob Jansz. haar broeder,
verzoekt een rechtelijke weet te besteden aan Pietertgen Arijensdr. te Schiedam nopens het maken
en onderhouden van de heining tussen hun beider tuinen.
Nr. 773 folio 215 d.d. juni 1634.
Jan Pietersz. Dorp kleermaker te Maasland eiser contra Thonis Pietersz. wonende deze ambacht
gedaagde voor betaling van f 47-03-04 over leverantie en het maken van kleding.
Nr. 774 folio 215v. d.d. 23-08-1634.
Louris Huijbrechtsz. eiser contra Arijen Arijensz. beiden wonende dorp Kethel gedaagde voor betaling
van £ 26 over een jaar huishuur.
Nr. 775 folio 216 d.d. 25-10-1634.
Jan Pietersz. Dorp kleermaker wonende Maasland eiser contra Thonis Pietersz. wonende deze
ambacht.
Nr. 776 folio 216 d.d. 14-11-1634.
Huijbrecht van Adrichem met procuratie van Cornelis Jacobsz. den Baes wonende Maasland,
verleden voor schepenen aldaar op 12-11-1634, verzoekt een rechtelijke weet te besteden aan
Arijaentgen Pietersdr. Post weduwe Reijer Pietersz. Tromp, mitsgaders aan Ghijsbrecht Cornelisz.
Elsewael als broeder en voogd van Emmitgen Cornelisdr. Elsewael, allen wonende te Rotterdam, ten
einde de overgedaagden te laten comp areren op maandag 22 november te Kethel en te aanhoren de
eis van naasting van 11 hond land, door de overgedaagden gekocht van Pieter Jansz. van Rhijn,
waarvan de voorn. Baes nomine uxoris een volle oom is.
Nr. 777 folio 216v. d.d. 22-11-1634.
Cornelis Jacobsz. Baes wonende Maasland eiser in cas van naasting ter ene zijde tegen Ariaentgen
Pietersdr. Tromp weduwe Reijer Tromper voor de ene helft en Ghijsbrecht Cornelisz. Elsewael
broeder en voogd van Emmitgen Cornelisdr. van Elsewael voor de andere helft, om de eis te
funderen. Huijbrecht van Adrichem als procureur van de eiser zegt dat de eisers huisvrouw, genaamd
Leentgen Cornelisdr. van Rhijn, een volle meu is van Pieter Jansz. van Rhijn.
Nr. 778 folio 217 d.d. ut supra.
Johan Dwinglo secretaris van Vlaardingen administrateur van de nagelaten goederen van wijlen
Willem Willemsz. Holij, overleden te Spijkenisse in de landen van Putten, eiser tegen Cornelis Fransz.
Bosman wonende deze ambacht, als borg voor Pieter Willemsz. van Bergen, overleden te Schiedam,
gedaagde voor betaling van f 52 ter zake van een bruin bles rijpaard, door de voorn. Pieter van
Bergen op 22-04-1624 te Spijkenisse gekocht in het boelhuis van de voorn. Holij.
Nr. 779 folio 217v. d.d. 06-07-1634.
Neeltgen …….. weduwe Adriaen Jacobsz. bakk er geassisteert door Simon Pietersz. wonende Berkel
verzoekt om boelhout voor haarzelf en Trintgen Arijensdr. oud 18 jaar.
Nr. 780 folio 218 d.d. 06-12-1634.
Cornelis Jacobsz. Baes wonende Maasland eiser in cas van naasting ter ene zijde tegen Trijntgen
Pietersdr. Tromper weduwe Reijer Tromper voor de andere helft en Ghijsbrecht Cornelisz. Elsewael
broeder van Emmitgen Cornelisdr. Elsewael voor de andere helft, om te procederen.
Nr. 781 folio 218v. d.d. 13-12-1634.
Willem Willemsz. gehuwd met Maertgen Pietersdr., mitsgaders de kinderen van (Maer)tgen Willemsdr.
weduwe Pieter Ariensz., geïnstitueerde erfgenamen in de nagelaten goederen van Meijert Meijertsz.

hun neef, de voorn. Maertgen Willemsdr. gemaakt haar leven lang, met expresse wil dat de 2 ouste en
bekwaamste schepenen van dit ambacht zullen stellen 2 van de naaste en bekwaamste vrunden tot
de reddering van Meijnert Meijnertsz. boedel, volgens het testament van Meijnert Meijnertsz., verleden
voor notaris Molswijck te Schiedam op 15-09-1630. Aangesteld worden Claes Gerritsz. op te Harg
neffens (niets ingevuld), mitsgaders tot de administratie der zelve en op verzoek van de comparanten
Crijn Ariensz.
Nr. 782 folio 219 d.d. 18-06-1636.
Nellitgen Jansdr. weduwe Aelbrecht Joosten, mitsgaders Joost Aelbrechtsz. en Pietertgen
Aelbrechtsdr. mondige en bejaarde kinderen van Aelbrecht, verwekt bij Nellitgen Jansdr., verzoeken
om boelhout voor hunzelf en voor Ceuntgen Aelbrechtsdr. oud 19 jaar, in het bijzijn van Jan Oom
Dammisz. voogd van de voorn. Ceuntgen Aelbrechtsdr.
Nr. 783 folio 219 d.d. 11-09-1637.
Jan Dircxz. Sterrenburch weduwnaar van Annitgen Vrancken verzoekt om de boedel van Annitgen
Vrancken te regeren uit naam van de 3 nagelaten kinderen, door hun beiden verwekt, genaamd
Lenert Jansz. oud 3 jaar, Cornelis Jansz. 2 jaar en Annitgen Jansdr. oud 7 weken.
Nr. 784 folio 219v. d.d. …...-1637.
Sijmon Cornelisz. Groenewegen eiser contra Reijmbrant Arijensz. gedaagde voor betaling van £ 400
over de koop en leverantie van een woning en erf volgens transport in dato 18-02-1637.
Nr. 785 folio 220 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde voor betaling van £ 30 wegens de leverantie van hooi.
Nr. 786 folio 220v. d.d. …..-1638.
Hendrick Pansser eiser contra Arijen Arijensz. Broeck alias van Arijem gedaagde. De eiser eist £ 575
over landpacht.
Nr. 787 folio 222 d.d. 07-05-1638.
Pieter Le(nertsz. van den) Velde weduwnaar van Arijaentgen Jansdr. verzoekt om boelhout voor
zichzelf en hun 4 kinderen, genaamd Jan Pietersz. oud 11 jaar, Willem Pietersz. 8 jaar, Lenert
Pietersz. 7 jaar en Vranck Pietersz. oud 4 jaar.
Nr. 788 folio 223 d.d. 15-06-1639.
Maerten Arentsz. Soeteman wonende Schiedam contra Pieter Cornelisz. Post gedaagde voor betaling
van ? 1- en nog 50 van een kustingbrief in dato 02-05-1634.
Nr. 789 folio 223v. d.d. 04-?-1639.
Arijen Arijensz. oud 27 jaar mitsgaders Arijen Jacobsz. gehuwd met oude Maertgen Arentsdr.,
kinderen van Arien Sebastiaensz. zaliger verwekt bij Neeltgen (doorgehaald is, Goris Jansz. de Vette
gehuwd hebbende Ariaentgen Ariens, dochter van de voorn. Neeltgen Pietersdr. verwekt bij Adriaen
Jacobsz. Berckel haar 2° man zaliger) bekennen ten volle voldaan te zijn van hun vaderlijke erfenis,
mitsgaders de erfenis van Jannitgen Arens zuster van de voorn. Arijen Arijensz. en Maertgen Arensdr.
tmede zaliger (doorgehaald is, des voorn. Vetten’s huisvrouws halve zuster zaliger) mitsgaders het
slot van de rekening door Lenert Sebastiaensz. oom en voogd van de voorn. kinderen van Arij
Bastiaensz. hier boven genomineerd, voor schout en schepenen van Kethel op 10-01-1635 gedaan en
bedanken overzulks de schout en schepenen als oppervoogden, mitsgaders de voorn. Lenert
Bastiaensz.
Nr. 790 folio 224 d.d. 23-11-1639.
Dirck Engelsz. korenkoper wonende Vlaardingen eiser contra Cornelis Cornelisz. Poldervaert als borg
voor zijn zwager Jacob Ghijsbrechtsz. gedaagde voor betaling van f 63 ter zake van huishuur van
Jacob Ghijsen die in het huis van de eiser woont.
Nr. 791 folio 224 d.d. 27-……..
Willem Ghijsbrechtsz. zoon van Ghijsbrecht Florisz. en Deliaentgen Willemsdr. beiden zaliger, oud
omtrent 23 jaar, verzoekt om mondig verklaard te worden. De schout en schepenen stemmen hierin
toe met schriftelijk consent van Gerrit Pietersz. Verkaijck en Floris Ghijsbrechtsz. van den Berch als
voogden van Willem Ghijsbrechtsz.
Nr. 792 folio 224v. d.d. 13-03-1641.
Arijen Arijensz. Feijs weduwnaar van Pleuntgen Engelbrechtsdr. verzoekt voogden te stellen nadat hij
daarvoor rechtelijk was geinsinueerd. Aangesteld worden Pieter Maertensz. ambachtsheer van
Schiebroek en Cornelis Cornelisz. Tas omen nomine uxoris, over de kinderen.
Nr. 793 folio 224v. d.d. ten zelve dage.
De voorn. voogden mitsgaders Cornelis Claesz. de Wit gehuwd met Liedewij Arijensdr., Arien
Ariensz., Willem Ariensz. en Grietgen Ariensdr., mondige en bejaarde kinderen van de voorn. Arien
Ariensz. Feijs en Pleuntgen Engelbrechtsdr. zaliger, verklaren de erfenis te repudieren tbv. de
crediteuren.
Nr. 794 folio 225 d.d. 29-05-1641.

De schout en het gerecht van Kethel hebben geconsenteerd Johan van Blenckvliet brouwer in de
Werelt te Rotterdam, om met consent van de schout en het gerecht van Overschie door de
gerechtsbode aldaar, over te dragen aan Cornelis Jansz. Bijlman en de rechtdag te betekenen om op
12 juni ter zake van bostel die Blenckvliet verkocht heeft aan de voorn.Cornelis Jansz. die het
doorverkocht heeft aan Jan Ariensz. Coppert, Pieter Maertensz. Karel en Cornelis Doelman, allen
wonende in Kethel-ambacht en door Blenckvliet in arrest genomen, om executabel verklaard te
worden, ter vergoeding van de bostel.
Nr. 795 folio 225v. d.d. 23-08-1641.
Arijaentgen Cornelisdr. weduwe Pieter Cornelisz. Huijsman verzoekt om boelhout voor haarzelf en
hun kinderen, genaamd Cornelis Pietersz. oud 19 jaar, Machtelt Pietersdr. 17 jaar, Trijntgen Pietersdr.
15 jaar, Commertgen Pietersdr. 14 jaar, Belitgen Pietersdr. 8 jaar, Annitgen Pietersdr. 6 jaar en
Cornelis Pietersz. oud 3 jaar.
Nr. 796 folio 225v. d.d. 30-10-1641.
Dokter Jan van Blenckvliet te Rotterdam arrestant van bostel hem ontvoerd en verkocht door Cornelis
Jansz. Bijlman te Overschie contra dezelve Cornelis Jansz. Bijlman en Jan Arentsz. Coppert, Cornelis
Doelman en Pieter Maertensz. Karel.
Nr. 797 folio 227 d.d. 12-03-1642.
Dokter Jan van Blenckvliet te Rotterdam arrestant van bostel hem ontvoerd en verkocht door Cornelis
Jansz. Bijlman te Overschie contra dezelve Cornelis Jansz. Bijlman, Jan Ariensz. Coppert, Cornelis
Cornelisz. Doelman en Pieter Maertensz. Karel, om te procederen.
Nr. 798 folio 227v. d.d. ……-1642.
Dokter Jan van Blenckvliet te Rotterdam arrestant van bostel hem ontvoerd en verkocht door Cornelis
Jansz. Bijlman te Overschie contra dezelve Cornelis Jansz. Bijlman, om te procederen.
Nr. 799 folio 227v. d.d. 04-04-1642.
Dokter Jan van Blenckvliet arrestant van bostel hem ontvoerd en verkocht door Cornelis Jansz.
Bijlman te Overschie contra dezelve Cornelis Jansz. Bijlman om te procederen.
Nr. 800 folio 228 d.d. 24-10-1642.
Ds. Abraham Swalmius en Johannis Ambrosius toekomende bruidegom, om gedurende de feesten op
het ambachtshuis geaccommodeerd te zijn met voorgaande communicatie van de heer Jacob de
Brauw ambachtsheer, om een muur te breken of te openen.
Nr. 801 folio 228 d.d. 10-12-1642.
Ingevolge de sententie van het Hof van Holland in dato 21-11-1641 tussen Willem Nieupoort
secretaris van Schiedam en Louris Gerritsz. wonende Kethel-ambacht impetranten contra Pieter
Ariensz. van Dijck schout van Akkersdijk en Vrouwenrecht, voor hemzelf en met procuratie van
Heijndrick Jansz. zijn neef wonende Pernis gedaagden. Het gerecht van Kethel heeft de landen in
kwestie geëxamineerd en de impetranten hun uitpad aangewezen over de landen van de gedaagden,
namelijk de secretaris Nieupoort oostwaarts op aan de noordzijde over de dijkboet van Johan
Overschie op de Oudendijk en Louris Gerritsz. ten einde van zijn land mede aan de zuidzijde op het
uitpad van de secretaris Nieupoort mede over de dijkboet van de voorn. Overschie tot op de
Oudendijk.
Actum coram Dirck Arijensz. Jongste, Jacob Jansz. Schipper, Wijnant Heijndricxz. Barchman, Cornelis
Cornelisz. Verhoock, Jacob Jansz. Hooijcaes, Jan Dircxz. Sterrenburch en Pieter Pietersz. Slooff,
schepenen van Kethel.
Nr. 802 folio 228v. d.d. 10-6-1643.
Jan Oom Dammisz. schout van Spaland constitueert zich borg voor Crijn Arijensz. van Delft voor de
lichting van f 382-04-00 onder ontvanger Nicolaes Bogert te Delft over de dienst van schipper Cornelis
Dircxz. Sorgh verdiend over 1639.
Nr. 803 folio 229 d.d. 01-09-1643.
Pieter Ghijsbrechtsz. zoon van Ghijsbrecht Florisz. en Deliaentgen Willemsdr. beiden zaliger, oud 23
jaar verzoekt mondig verklaard te worden. Hierin wordt toegestemd met consent van Gerrit Pietersz.
Verkaijck en Willem Cornelisz. Kat wonende Maassluis, voogden over Pieter Ghijsbrechtsz., voorts
Cornelis Ghijsbrechtsz. en Claes Harmensz. van Statpat, broeder en zwager van dezelve.
Nr. 804 folio 229v. d.d. 30-09-1643.
Arijen Cornelisz. Poldervaert oud 25 jaar, Cornelis Arijensz. Coos alias Stam van Leeuwen oud 23
jaar en Jannitgen Pietersdr. huisvrouw van Cornelis Willemsz. Ravesteijn oud 31 jaar, zijn rechtel ijk
gedagvaard tvv. Jan Oom Dammisz. schout van Spaland, op het recollement van de attestatie door
henluiden verleden op 11-06-1642 voor Cornelis Nieupoort.
Nr. 805 folio 229v. d.d. 16-10-1643.
Cornelis Maertensz. weduwnaar van Arijaentgen Thonisdr. verzoekt om boelhout voor zichzelf en hun
5 kinderen, genaamd: Leuntgen Cornelisdr. oud 33 jaar, Pietertgen Cornelisdr. 28 jaar, Thonis

Cornelisz. 25 jaar, Cornelis Cornelisz. mede 25 jaar en het nagelaten weeskind van Cornelis
Maertensz. waar moeder van was Maertgen Jansdr.
Nr. 806 folio 230 d.d. niet gedateerd.
Mees Cornelisz. weduwnaar van Trijntgen Ingendr. verzoekt om boelhout voor zichzelf en hun
weeskinderen.
Nr. 807 folio 230 d.d. 31-?-1644.
Schout, schepenen en ambachtbewaarders van Kethel gelasten Dirck Maertensz. bode om zich te
transporteren naar Claes Jacobsz. kerkmeester en dezelve te insinueren en aan te zeggen dat hij de
kelder of zandbak, gemaakt aan de achtergevel van het ambachtshuis onder het venster, buiten
hunlieder consent, binnen 14 dagen op zijn kosten moet afbreken.
Nr. 808 folio 130v. d.d. 03-06-1644.
Het gerecht van Kethel maakt machtig Gerard Vinck procureur voor het Hof van Holland om al hun
zaken waar te nemen.
Nr. 809 folio 230v. d.d. 12-08-1644.
Huijbrecht Pietersz. Poot weduwnaar van Neeltgen Pietersdr. verzoekt om boelhout voor zichzelf en
hun 4 kinderen, genaamd: Sijtgen Huijbrechtsdr. oud 7 jaar, Trijntgen Huijbrechtsdr. 5 jaar, Pietertgen
Huijbrechtsdr. 3 jaar en Pieter Huijbrechtsz. oud 2 jaar.
Nr. 810 folio 231 d.d. 28-06-1645.
Huijbrecht Pietersz. Poot wonende Noord-KetheI contra Joost Vrancken gedaagde. De eiser zegt dat
hij en zijn voorzaten altijd, buiten memorie van mensen, heeft gebruikt en nog steeds gebruikt, een
stukje land gelegen aan de Groeneweg, zijnde geappropriee rd en gemaakt tot een tuintje, de vruchten
daarvan jaarlijks genoten en zonder belet van iemand geprofiteerd, de weg en het banwerk
onderhouden en gemaakt.
Nr. 811 folio 231v. d.d. 04-08-1645.
Jan Cornelisz. Ketelanus gewezene schoolmeester ontboden in het college van schout en gerecht van
Kethel. Jan Cornelisz. stond wel eens met een geweer voor school terwijl hij dronken was.
Nr. 812 folio 232 d.d. 23-08-1645.
Huijbrecht Pietersz. Poot wonende Noord-KetheI eiser contra Joost Vrancken gedaagde om te
procederen.
Nr. 813 folio 232 d.d. ut supra.
Pieter Annewinckels pachter van de impost van het hoorngeld over Kethel contra Jan Cornelisz.
Baertwijckshouck gedaagde.
Nr. 814 folio 232v. d.d. 04-10-1645.
Huijbrecht Pietersz. Poot wonende Noord-KetheI contra Joost Vrancken gedaagde.
Nr. 815 folio 232v. d.d. ut supra.
De pachters van het hoorngeld contra Jan Cornelisz. Baertwijckshouck gedaagde.
Nr. 816 folio 232v. d.d. 04-10-1645.
Claes Cornelisz. wordt geauthoriseerd om vanwege de erfgenamen van Cornelis Joosten, met
voorgaand consent van de schout en het gerecht van Schieveen, de gerechtsbode aldaar op te
dragen om te prefigeren Sijmon Cornelisz. om woensdag 25-10-1645 om 10 uur zich te komen
verantwoorden voor het arrest van de voorn. erfgenamen, gedaan onder Cornelis Cornelisz. Verhouck
wonende Noord-Kethelpolder, op het kapitaal van f l00.
Nr. 817 folio 233 d.d. 25-10-1645.
Huijbrecht Pietersz. Poot eiser contra Joost Vrancken gedaagde inzake een tuintje gelegen over de
Groeneweg.
Nr. 818 folio 233v. d.d. ut supra.
Arijen Jansz. wonende aan de Kethelweg eiser contra Lenert Dircxz. Stolck en Dirck Pietersz. Stolck
zijn vader.
Nr. 819 folio 233v. d.d. ut supra.
De pachters van het hoorngeld over Kethel contra Jan Cornelisz. Baertwijcxheul.
Nr. 820 folio 234 d.d. 08-11-1645.
Huijbrecht Pietersz. Poot eiser contra Joost Vrancken gedaagde.
Nr. 821 folio 234 d.d. ut supra.
De pachters van het hoorngeld over Kethel contra Jan Cornelisz. Baertwijcxheul om te
verantwoorden.
Nr. 822 folio 234v. d.d. 06-12-1645.
Huijbrecht Pietersz. Poot contra Joost Vrancken.
Nr. 823 folio 234v. d.d. ut supra.
De pachters van het hoorngeld over Kethel contra Jan Cornelisz. Baertwijcxheul.
Nr. 824 folio 235 d.d. 20-12-1645.

Huijbrecht Pietersz. Poot contra Joost Vrancken.
Nr. 825 folio 235 d.d. ut supra.
De pachters van het hoorngeld over Kethel contra Jan Cornelisz. Baertwijcxheul.
Nr. 826 folio 235 d.d. ut supra.
Annetgen Ariensdr. jongedochter gearresteerde met Arien Jansz. aan de Kethelbrug haar vader en
voogd, in cas van oppositie contra Leendert Dircxz. Stolck gedaagde zoon van Dirck Pietersz. aan de
Oudendijk.
Nr. 827 folio 235v. d.d. 07-02-1646.
De regenten van het Leprooshuis te Delft contra Louweris Gerritsz. van Noorden wonende Kethel ambacht gedaagde. De eisers en de gedaagde hebben met anderen gemeen 9 morgen land in de
Oostabspolder, waarvan bruiker is Cornelis Leendertsz. Hierin hebben de eisers in eigendom 3½
morgen (= 3 morgen 1 hond 19 roeden volgens aantekening) en de gedaagde 5½ morgen. De eisers
willen grondkavelen.
Nr. 828 folio 236v. d.d. 04-04-1646.
De regenten van het Leprooshuis te Delft contra Louris Gerritsz. van Noorden om te procederen.
Nr. 829 folio 237 d.d. 10-04-1646.
De regenten van het Lepooshuis te Delft contra Louris Gerritsz. van Noorden om te procederen. Het
gemeen gelegen land zal worden gesteld in 3 kavels waarvan Louris Gerritsz. het recht heeft er 2 van
te loten. Het lot van de eisers begint uit de Poldervaart oostwaarts op naar de Schie toe.
Nr. 830 folio 237v. d.d. 14-06-1646.
Arien Jansz. Lobbe en Lijsbeth Lobbe deszelfs huisvrouw en Alewijn Jansz. als turftonsters hebben
behoorlijke eed gedaan.
Nr. 831 folio 237v. d.d. 31-10-1646.
Cornelis Harricxz.wordt geauthoriseerd om ten verzoeke van de erfgenamen van Cornelis Joosten
met consent van schout en schepenen en het gerecht van Schieveen, door de gerechtsbode aldaar,
rechtelijk over te dragen aan Sijmon Cornelisz. en om op woensdag 14 november smorgens om 10
uur te verantwoorden het arrest als door de erfgenamen is gedaan onder Cornelis Cornelisz.
Verhouck wonende Noord-Kethelpolder en Jan Cornelisz. Decker wonende Oostabspolder, op het
kapitaal van f 100.
Nr. 832 folio 238 d.d. 14-11-1646.
De erfgenamen van Cornelis Joosten, in leven wonende Rotterdam contra Sirnon Cornelisz. wonende
Schieveen.
Nr. 833 folio 238 d.d. 14-11-1646.
Jacob de Brauw heer van Kethel, Woude en Spaland en van deszelfs land gelegen bezijden annex de
Kerklaan, bereid zijnde enige erven (om huizen op te bouwen) uit te geven, welke de uit-en ingangen
zullen hebben op de Kerklaan, zijnde ambachtsgrond.
Nr. 834 folio 239 d.d. 31-07-1647.
De heer van Kethel contra Pieter de Roos of zo hij genaamd mag zijn, priester die zich metterwoon
begeven heeft in de Noord-Kethel ten huize van Arent Simonsz. gedaagde.
Nr. 835 folio239v. d.d. ut supra.
De heer van Kethel contra Arent Simonsz. gedaagde. Arent Simonsz. heeft in zijn huis te logeren
gehad Pieter de Roos priester en enige klopzusters, mitsgaders laat hij zijn woning gebruiken voor
R.K. diensten in strijd met het placcaat van de Staten Generaal in dato 30-08-1641. Er wordt een
boete geëist van f 600.
Nr. 836 folio 240 d.d. 23-10-1647.
De heer van Kethel contra Arent Simonsz. gedaagde.
Nr. 837 folio 240 d.d. ut supra.
Dezelve heer van Kethel contra Pieter de Roos priester wonende ten huize van Arent Simonsz.
Nr. 838 folio 240v. d.d. 12-11-1647.
De heer van Kethel contra Arent Sijmonsz. gedaagde.
Nr. 839 folio 240v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Pieter de Roos priester.
Nr. 840 folio 241 d.d. 27-11-1647.
De heer van Kethel contra Arent Sijmonsz.
Nr. 841 folio 241 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Pieter de Roos priester.
Nr. 842 folio 241v. d.d. ut supra.
Aelwijn Jansz contra (Garrebrant) Claesz. waard in de Valck alhier gedaagde voor betaling van f 22
over de leverantie van 4 fuiken, mit sgaders wedding tbv. de eiser.
Nr. 843 folio 242 d.d. april 1649.

De weduwe en erfgenamen van Adriaen Molswijck als aktie gekregen hebbende van de weduwe en
erfgenamen van Jan Dircxz. van Ceulen eisers contra Pieter Cornelisz. en Jan Cornelisz. Post cum
socijs, kinderen en erfgenamen van Cornelis Jansz., gewoond hebbende in de Kethelpolder,
gedaagden voor betaling van f 513-06-00 kapitaal met de intrest sedert 01-05-(1619).
Nr. 844 folio 242v. d.d. 12-05-1649.
De weduwe en erfgenamen van Adriaen Molswijck als aktie verkregen hebbende van de weduwe en
erfgenamen van Jan Dircxz. van Ceulen eisers contra Pieter Cornelisz. en Jan Cornelisz. Post cum
socijs, kinderen en erfgenamen van Cornelisz. gewoond hebbende in de Kethelpolder.
Nr. 845 folio 243 d.d. ……..
De weduwe en erfgenamen van Adriaen Molswijck die aktie hebben van de weduwe en erfgenamen
van Jan Dircxz. van Ceulen contra Pieter Cornelisz. en Jan Cornelisz. Post cum socijs, kinderen en
erfgenamen van Cornelis Jansz. gewoond hebbende in Kethel gedaagden.
Nr. 846 folio 243v. d.d. 09-06-1649.
De weduwe en erfgenamen van Adriaen MoIswijck die aktie hebben van de weduwe en erfgenamen
van Jan Dircxz. van Ceulen contra Pieter Cornelisz. en Jan Cornelisz. Post cum socijs, kinderen en
erfgenamen van Cornelis Jansz. gewoond hebbende in Kethel.
Nr. 847 folio 244 d.d. ……-1649.
De weduwe en erfgenamen van Adriaen MoIswijck die aktie hebben van de weduwe en erfgenamen
van Jan Dircxz. van Ceulen contra Pieter Cornelisz. en Jan Cornelisz. Post cum socijs, kinderen en
erfgenamen van Cornelis Jansz., gewoond hebbende in Kethel.
Nr. 848 folio 244 d.d. 11-06-1649.
Jan Gijsz. waard in de Vergulde Valck te Overschie eiser contra Willem Joosten wonende Kethel ambacht voor betaling van f 6-03-00.
Nr. 849 folio 244v. d.d. ut supra.
Joris Meesters. .…… contra. .…… Joosten.
Nr. 850 folio 245 d.d. 15-12-1649.
Gerrebrant Claesz. waard in de Vergulde Valck eiser contra Cornelis Ariensz. Coppert gedaagde om
te ontvangen f 3-01-04 over verteerde kosten en nog f 0-19-08 over gehaalde turf.
Nr. 851 folio 245 d.d. ut supra.
De schout en het gerecht van Kethel als oppervoogden van de nagelaten weeskinderen van Cornelis
Pietersz. geassisteert door Joris Gijsen en Goris Jansz. voogden over de weduwe van Cornelis
Pietersz. en Neeltgen Pietersdr. ongehuwde dochter, erfgenamen voor 1/5 part in de nagelaten
boedel van Cornelis Bonefaesz. en Barber Pietersdr., eisers uit krachte van het testament door
dezelve Cornelis Bonefaesz. en Barber Pietersdr., in leven wonende te (Kethel) verleden voor notaris
Joris Nieupoort te Schiedam op 01-05-1635, contra de erfgenamen van de voorn. testateuren.
Bonefaes Cornelisz., een van de testateuren, is tevreden.
Nr. 852 folio 246 d.d. ut supra.
Leendert Ariensz. Ouwerkerck eiser contra Ghijsbrecht Pietersz. Goutappel gedaagde voor betaling
van f 12-08-00 over de eerste paai volgens obligatie in dato 11-08-1649.
Nr. 853 folio 247 d.d. 16-03-1650.
De schout en schepenen hebben ten verzoeke van Jacob Ariensz. Jongste geconsenteerd dat Arien
Jongste de gifte voor zijn nieuw te maken woning, te maken een hoofd uit 8½ voet in de
Polderwatering en toe te staan van Pieter Sieren dat de voorn. Arien Jongste gehouden zal zijn het
voorn. "hooftden" te houden uit de schouw.
Nr. 854 folio 247v. d.d. ut supra.
Leendert Ariensz. Ouderkerck eiser contra Gijsbert Pietersz. Goutappel gedaagde om te procederen.
Nr. 855 folio 248 d.d. 15-06-1650.
De schout en schepenen hebben tvv. Jacobus Loijs geauthoriseerd dat dezelve Loijs voor zijn nieuw
te maken woning genaamd, te maken een hoofd in de Polderwatering.
Nr. 856 folio 248v. d.d. 01-02-1651.
Leendert Ariensz. Ouwerkerck eiser contra Gijsbrecht Pietersz. Goutappel als principaal en Pieter
Cornelisz. Post als borg, gedaagden voor betaling van f 41-05-00 als restant van meerdere somme
volgens de obligatie in dato 25-06-1650 verleden te Kethel.
Nr. 857 folio 249 d.d. 18-?-1651.
Commertgen Willemsdr. van Gelder te Schiedam waardin in het Hof van Holland eiser contra Joris
Meesters secretaris van Kethel gedaagde voor betaling van f 34-02-00.
Nr. 858 folio 249v. d.d. 18-04-1651.
Leendert Ariensz. Ouwerkerck eiser contra Ghijsbrecht Pietersz. Goutappel wonende dorp (Kethel)
principaal en Pieter Cornelisz. Post als borg gedaagden.
Nr. 859 folio 250 d.d. 27-?-1651.

Comroertgen Willemsdr. van Gelder waardin in het Wapen van Holland te Schiedam contra Joris
Meesters secretaris van Kethel gedaagde.
Nr. 860 folio 250 d.d. 21-06-1651.
Comroertgen Willemsdr. van Gelder waardin in het Wapen van Holland te Schiedam contra Joris
Meesters secretaris van Kethel gedaagde.
Nr. 861 folio 250v. d.d. 05-07-1651.
Commertgen Willemsdr. van Gelder waardin in het Wapen van Holland contra Joris Meesters
secretaris van Kethel gedaagde.
Nr. 862 folio 250v. d.d. 23-08-1651.
Dirck Maertensz. Heckenhouck en Leendert Jacobsz. Quant borgen voor Joris Cornelisz. Poldervaert
voor f 210-03-04. De eiser zegt dat Joris Cornelisz. Poldervaert hem geleverd heeft in het jaar 1650, 8
morgen 1 hond weiland, iedere morgen voor f 26, belopende de somme van f 200-03-04, voor de ene
helft en op 01-10-1650 de andere helft.
Nr. 863 folio 252 d.d. 01-06-1605.
Leendert Ariensz. Capiteijn oud ca. 65 jaar en Pieter Ariensz. smid oud 36 jaar, beiden wonende
Kethel-ambacht, hebben tvv. Arijen Jansz. schoenmaker wonende Vlaardingen, verklaard dat zij op
11-02-1605 ter presentie van 2 schepenen van Zouteveen, mitsgaders de secretaris, zekere beesten
en andere roerende goederen, toebehorende Lenert Capiteijn voorsz., op 's-herenweg leverde en
stelde in handen van de requirant en Reijer Arentsz. Boot wonende te Delft, ter verzekering van
hunlieder achterwezen. Pieter Jansz. Verhoock pontgaarder te Delft had arrest gedaan op dezelve
beesten om daaraan te verhalen de landhuur.
Nr. 864 folio 253 d.d. 06-09-1602.
Annitgen Lenertsdr. weduwe Claes Alewijnsz. wonende op de Oudendijk te Kethel verzoekt om
boelhout voor haarzelf en haar 4 weeskinderen.
Nr. 865 folio 253 d.d. ut supra.
Lenert Pietersz. wonende bij de brug over de Poldervaart weduwnaar van Annitgen Pietersdr.
verzoekt om boelhout om met de erfgenamen van de voorn. Annitgen Pietersdr. te accorderen.
Nr. 866 folio 253 d.d. 21-03-1603.
Jacob Arijensz. wonende Kethelpolder weduwnaar van Maertgen Arijensdr. verzoekt om boelhout.
Nr. 867 folio 254 d.d. 03-05-1603.
Lenert Jan Thijsz. in judicio comparerende met open beurs en vrijstelling van gelden, verzoekt recht
en vonnis van de naasting van de helft van 9 morgen land, door Pouwels Thonisz. van Pieter
Vechtersz. zijn comparants huisvrouws oom gekocht.
Schepenen: Dirck Jansz., Louris Jacobsz., Joris Jansz. Brouck, Arien Jorisz. Jonckste, Cornelis
Bonefaesz. en Willem Heijndricxz. Gorter.
Nr. 868 folio 254v. d.d. 14-05-1603.
Lenert Jansz. contra Pouwels Anthonisz. in cas van naasting om bij zijn eed zijn koop in te brengen
van de landen die hij van Pieter Vechtersz. gekocht heeft. De geïnsinueerde is tevreden dat het land
door hem gekocht ca. 2 of 3 weken geleden, hem zal volgen de aktie van 4 hond land waarvan het
recht van naasting is verstreken.
Nr. 869 folio 256 d.d. 11-06-1603.
Huijbrecht Huijbrechtsz. eiser contra Arijen Huijbrechtsz. gedaagde in cas van betaling van f 3.
Nr. 870 folio 256 d.d. ut supra.
Lenert Pietersz. gehuwd met Maritgen Cornelisdr. wonende aan het Windas eiser contra Maerten
Cornelisz. metselaar gedaagde voor betaling van f 150, door de voorn. Maritgen Cornelisdr. omtrent
Barnis laatstleden aan de gedaagde geleend. Hij belooft te betalen. Borgen Dirck Jansz. en Dammis
Jansz. waard zijn omen.
Nr. 871 folio 256v. d.d. ut supra.
Cornelis Harpersz. contra Cornelis Jansz. wonende Schieveen om te verantwoorden de gearresteerde
penningen onder Sijmon Willemsz. in de polder en deze te verklaren executabel ter somroe van f 515-00 over verteerde penningen.
Nr. 872 folio 257 d.d. 29-10-1603.
Dirck Maertensz. waard in de Swan in het dorp Kethel eiser contra Louris Pietersz. Schans om zijn
gearresteerde beesten executabel te verklaren ter somme van f 3-01-00 over verteerde kosten.
Nr. 873 folio 257 d.d. ut supra.
Dirck Jansz. wonende Noord-KetheI eertijds collecteur van de verponding over Kethel contra jan
Pietersz. Reus gedaagde om te hebben betaling van f 5-01-00 over 6 jaar verponding van 2 hond land
in de Hargpolder over de jaren 1592 t/m 1597.
Nr. 874 folio 257v. d.d. ut supra.

Arent Ghijsbrechtsz. van Wena wonende Delft voor zichzelf en met procuratie van Willem Arijensz.
Berckel en Ariaentgen Jacobsdr. wonende Delft eisers contra Trijntgen Thonisdr. weduwe en
boedelhoudster van Cornelis Huijgensz. wonende Oostabspolder, om al haar beesten executabel te
verklaren en haar meubels ter somme van f 333-10-00 over 3 jaar landpacht voor de jaren 1601 t/m
1603, volgens huurcedulle.
Nr. 875 folio 257v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra dezelve gedaagde.
Nr. 876 folio 258 d.d. 27-05-1605.
Crijntgen Thonisdr. eertijds weduwe Joris Florisz. wonende dorp Kethel oud 62 jaar heeft tvv. Pieter
Cornelisz. wonende Overschie en Cors Cornelisz. wonende Vlaardingen, bij eed verklaard dat het
haar kennelijk is dat Joris Florisz. haar eerste man, de boedel en goederen van Cornelis Florisz. zijn
zaliger broeder, zijnde vader van de requiranten, aanvaard en van de requiranten aangenomen had
met al de schulden en lasten, waarvan hij Joris Florisz. de weduwe en kinderen van Cornelis Florisz.
moest bevrijden kosteloos en schadeloos en dat tot verzekerheid van dezelve bevrijding Alewijn
Jacobsz. zwager van de voorn. Joris Florisz., toen wonende op de Zouteveen, zich borg had gesteld
voor Joris Florisz. ten behoeve van de requiranten.
Nr. 877 folio 258v. d.d. 27-05-1605.
……… Florisdr. ……. oud omtrent. ……… tot Overschie ……….. dewelke getuigd heeft dat Joris
Florisz. haar deposantes broeder, de boedel en goederen van …….. mede haar broeder, met de
schulden en lasten van dien (met raad en advies van haar deposantes man Alewijn Jacobsz. zaliger)
aanvaard heeft gehad, waarvoor hij de kinderen van dezelve Cornelis Florisz., genaamd Pieter
Cornelisz., Cors Cornelisz. en Joris Cornelisz., moest uitkeren en betalen bij manieren van uitkoop, de
somme van f 96, zodat de weduwe en kinderen van Cornelis Florisz. hierdoor bevrijd waren van de
lasten des boedels. De voorn. Alewijn Jacobsz. heeft zich hiervoor borg gesteld.
Nr. 878 folio 259 d.d. 14-09-1605.
Tvv. Arijen Dircxz. kleermaker heeft Pieter Arijensz. van Bergen oud 37 jaar bij eed verklaard dat op
10-08-1605 de deposant door last van Dirck Maertensz. bode de requirant geïnsinueerd heeft dat zijn
horden en planken van het erf van Dirck Maertensz. zou halen, welke gezet waren voor zijn kelder.
Hierop antwoorde de requirant; laat Dirck Maertensz. mij zijn op-en afgang eens aanwijzen en ben ik
hem te na, ik wil gaarne ontruiming doen.
Nr. 879 folio 259 d.d. 05-10-1605.
Tvv. Claes Jansz. Noorlander wonende Vlaardinger-broek op de woning van Engel Jacobsz. heeft
Arijen Arijensz. Coppert wonende dorp Kethel, oud ca. 40 jaar, bij eed verklaard dat om trent Johannij
in de midzomer laatstleden ………… reparatie van de vogelkooi.
Nr. 880 folio 259v. d.d. 15-10-1605.
Claes Barentsz. wonende tegenwoordig ten huize van Bonefaes Pietersz. in de Kethelpolder oud ca.
25 jaar en heeft tvv. Engel Engelsz. wonende Vlaardinger-broek bij eed verklaard dat ca. 1 jaar
geleden hij deposant met ene Engel Jacobsz. wonende te Vlaardingen, zijnde toen ter tijd zijn
meester, stonden te sloten in Vlaardinger-broek, in een weer land nevens de requirant die mede
doende was dezelve sloot te maken, (zijnde een scheidsloot van het land van de requirant en het land
van Engel Jacobsz.) en dat de requirant omtrent de middag naar huis ging om wat te eten en dat
Engel Jacobsz. met een pols over de sloot op het land van de requirant is gesprongen, een grote
grave in zijn handen nam en daarmee een stuk ……….
Nr. 881 folio 260 d.d. 21-12-1605.
Aechgen Pouwelsdr. weduwe Claes Dircxz. Ofgen oud 49 jaar, tegenwoordig wonende in Kethel ambacht, heeft tvv. Jan Gerritsz. van der IJsel, Willem Claesz. schout van Schipluiden en Job
Ariensz., allen als gewezene pachters van de smaltienden over het ambacht Hodenpijl over het jaar
1604, bij eed verklaard dat zij deposante met haar man gewoond heeft op een woning in Hodenpijl en
dat na het overlijden van haar man de voorsz. woning door haar of haar voogden verkocht was aan
ene Pieter Claesz. bleiker en dat dezelve bleiker, nadat hij de woning gekocht had, een koppel
ooischapen die lammeren droegen, op de woning heeft gebracht, etc.
Nr. 882 folio 260v. d.d. 07-04-606.
Pieter Vechtersz. wonende omtrent Dordrecht oud 64 jaar, heeft tvv. Pieter Cornelisz. wonende
Overschie en Cors Cornelisz. wonende Vlaardingen, bij eed verklaard dat Joris Florisz. de boedel van
zaliger Cornelis Florisz. met alle schulden en lasten (met advies van Alewijn Jacobsz.) aanvaard heeft
gehad, waarvoor hij de kinderen van Cornelis Florisz., genaamd Pieter Cornelisz., Cors Cornelisz. en
Joris Cornelisz., moest uitkeren als uitkoop, de somme van f 96, zodat de weduwe en kinderen waren
ontlast van de nagelaten boedel. Alewijn Jacobsz. had zich borg gesteld. Hij geeft nog als wetenschap
dat Maritgen Florisdr. huisvrouw van Alewijn Jacobsz. grote zwarigheid maakte.
Nr. 883 folio 261 d.d. 12-04-1606.

Tvv. Pieter Cornelisz. en Cors Cornelisz., kinderen van zaliger Cornelis Florisz., hebben Joris Corsz.
Post tegenwoordig schepen van Kethel oud 45 jaar, Louris Jacobsz. oud schepen oud ca. 48 jaar en
Dirck Pietersz. van Essen heilige geestmeester aldaar oud ca. 60 jaar, bij eed verklaard dat de 13
morgen land begrepen in de rentebrief, verleden door Cornelis Florisz. als principaal en zekere borgen
tbv. Mr. Adriaen Dircxz., in leven pensionaris van Delft, in dato 3-10-1558, gelegen zijn in de
Oostabspolder …….. eigenaren ………. Ja……. Cruijser ……….. in de polder en Eland Ariensz. Duijst
van Santen weeskind van zaliger Arent Duijst, in leven burgemeester van Schiedam, 3 morgen 1 hond
land gekocht van Hillebrant Matheusz. te Overschie en nog 2 morgen 4 hond land gekocht van Joris
Claesz. als broeder aanvaard hebbende de boedel van Cornelis Florisz., waar onder de voorsz. 2
morgen 4 hond land, (Cornelis Florisz. verlijder van de rentebrief in eigen toebehorende). Zij verklaren
voorts dat de 2 morgen 4 hond land ten tijde van het verlijden van de rentebrief Cornelis Florisz. in
eigendom toebehoord heeft, daarna nog tot omtrent 18 of 19 jaar toebehoord hebben en daarna
omtrent 15 jaar geleden toen Joris Florisz. de boedel overgenomen had, is het land verkocht aan
Elant Adriaensz. te Schiedam als bestevader en voogd van de voorn. Elandt Duijst.
Nr. 884 folio 262 d.d. 13-10-1606.
Willem Claesz. wonende in het ambacht Kethel oud ... jaar, heeft tvv. Arijen Dircxz. bij eed verklaard
dat hij deposant daags na de Rottedamse kermis laatsleden, zijnde te Rotterdam, aldaar bij de
requirant die met boter en kaas op de markt stond en een tijdje bij de requirant stond, de requirant ten
leste tegen de deposant zei dat hij twee achtendeeltgens met boter had die hij niet kon verkopen en
vroeg hem te helpen de achtendeeltgens te dragen in de kelder van Geertgen Thonisdr. weduwe te
Rotterdam.
Nr. 885 folio 262v. d.d. 07-05-1608.
Compareerden Jan …….. oud ... jaar en Arijen ……. oud 25 jaar beiden wonende Oostabspolder
…….. van Arijen Eewoutsz. nomine uxoris en Jacob Jansz. erfgenamen van wijlen Jacob Harcxz. in
leven hunlieder geburen en hebben bij eed verklaard dat zij deposanten op dinsdag voor Pasen
laatstleden, komende ten huize van Jacob Harcxz. die ziek te bedde lag en dezelve heeft horen
zeggen dat hij om anders geen oorzaak tussen hem en zijn huisvrouw testament of ander contract
had gemaakt, dan om te ontgaan verscheidene borgtochten en dat hij geen gemeenschap van
goederen begeerde.
Compareerde mede Arijaentgen Vredericxdr. oud 20 jaar, dienstmaagd ten huize van de voorn. Jacob
Harcxz.en verklaarde ten verzoeke als voren, dat zij de voorn. zaliger Jacob Harcxz. voor jaar en dag
heeft horen zeggen dat hij testament zou maken om vrede met zijn wijf te hebben en om te ontgaan
verscheidene borgtochten.
Nr. 886 folio 263 d.d ……
(J)an Ariensz. Post onze confrater oud 64 jaar is rechtelijk gedagvaard om getuigenis te geven tvv.
Beatris Jansdr. van Dorpen huisvrouw van Gerrit Jansz. Delft en heeft bij eed verklaard dat Aris
Claesz. Noorlandt tot mei 1606 gebruikt heeft de woning en landen van de requirant in de
Oostabspolder, waar tegenwoordig bruiker van is Adriaen Jansz., voor f 15 de morgen. Welke Aris
Claesz. voor zijn vertrek grote instantie deed aan de voorn. Gerrit Jansz. Delft om de woning en
landen verder in huur te bekomen, hem biedende voor iedere morgen jaarlijks in huur te betalen f 1410-0. Hierop is Gerrit Jansz. Delft niet ingegaan zodat het land ongebruikt bleef liggen. De deposant
heeft toen het land gehuurd om te hooien, de morgen voor f 10, etc.
Nr. 887 folio 263v. d.d……..
Jan Jorisz. gehuwd met oude Maritgen Jansdr., Jan Adriaensz. te Overschie gehuwd met Neeltgen
Jansdr. en Cornelis Cornelisz. wonende Nootdorp gehuwd met Geertgen Jansdr., allen voor hunzelf
en vervangende jonge Maritgen Jansdr., kinderen van wijlen Jan Aeretsz. en Crijntgen Cornelisdr.,
overzulks erfgenamen van Aeltgen Jansdr. en Arent Jansz. zaliger, hunlieder zuster en broeder, op en
tegen Lenert Pietersz. Verhoijen, hunlieder schoonvader nopens de betaling en voldoening van de 2
voorn. overleden kinderen hun moederlijke goederen, zijnde f 200, als ieder kind f100 volgens de
uitkoopbrief in dato 01-11-1600 ………. vaderlijk bewijs ………..1596.
Nr. 888 folio 264v. d.d. 28-10-1609.
……….. Cornelisz. tin……. oud 47 jaar en Pieter Arentsz…….. oud 37 jaar hebben tvv. Jacob Jansz.
alias jonge Jaep, bij eed verklaard dat Jan Jacobsz. in de conditie van de f 3 door Dirck Maertensz.
verleidt, mede heeft geconsenteerd en daarvan gedronken.
Nr. 889 folio 265 d.d. 27-?-1609.
Dirck Pietersz. van Essen schepen van Kethel oud 64 jaar, verklaart dat het onderstaande waar is.
Op 8 dagen geleden voor de Schiedamse kermisavond laatstleden, zijnde 20 juni heeft de interrogant
hem deposant bejegend op de Dammelaan buiten de Kethelpoort van Schiedam. Daar liepen langs de
weg naar Spieringshoek 2 ossen. De interrogant vroeg aan hem deposant van wie deze ossen waren,
waarop hij antwoorde van Jacob van Cleeff.

Nr. 890 folio 266 d.d. 25-04-1625.
……….. getuige van Jacob Cornelisz. …….. dienaar des Goddelijken Woord ………. handt van der
Marck in de ……….. heeft Jopgen Jansdr. weduwe Cornelis Jansz., in leven predikant in Kethel,
wonende dorp Ketheloud 63 jaar, bij eed verklaard dat zij gekend heeft Wouter Stoffelsz., in leven
astrologijn en chirurgijn te Geervliet, vader van Mr. Stoffel Wo utersz., enige tijd geleden binnen
Geervliet overleden. Item dat zij deposante ook wel gekend heeft Jan Anthonisz., in leven predikant te
Maasland en dat zij diverse malen gehoord heeft dat de voorn. Wouter Stoffelsz. de voorsz. Jan
Anthonisz. (gehuwd gewe est zijnde met Reimburch Willemsdr. gewezene zuster van Stoffel
Willemsz.) grootvader was van de voorsz. Mr. Stoffel Woutersz., voor zijn oom heeft gekend en
dezelve Jan Anthonisz. zijn oom genoemd en dat zij onder andere de voorn. Wouter chirurgijn omtrent
37 jaar onthouden te hebben, gaande en geleiden hem naar Maassluis, vragende de oudste zoon op
de hals genaamd Jacob Cornelisz. tegen Jan Anthonisz. heeft horen zeggen oom. Een van de
kinderen van Jan Anthonisz. genaamd Cornelis Jansz. ……. dat Jan Anthonisz. oom geweest is van
de voorn.Wouter chirurgijn. Ook dat zij Gualterum gezien heeft ten huize van meutgen Fijtgen, dat zij
vriendschap met hem hield. Ook heeft zij Cornelis Jansz. predikant in Kethel dikwijls horen zeggen, ik
wist niet dat Gualterus en ik zo na vrunden waren. Hierop vroeg zij aan hem, hoe na ben u dan wel,
waarop hij antwoordde dat niet te weten, maar de zoon en hij zouden het goed moeten erven, want zij
en de Jordens zijn naaste vrunden.
Nr. 891 folio 266v. d.d. ut supra.
Dirck Pietersz. bakker, waard of herbergier in het dorp Kethel en Maertgen Dammisdr. zijn huisvrouw
verklaren dat zij op 30 september laatstleden 2 half vaten van Rotterdam uit de brouwerij een al was
in de kelder gedragen Dammis en Cornelis Jansz. in de hadden in Rotterdam gehaald en aldaar ander
half vat gelegen nog in de sche om in te dragen.
Nr. 892 folio 267 d.d. 19-03-1627.
Cornelis Bonefaesz. schepen van Kethel oud 65 jaar en Heijndrick Heijndricxz. wonende aan de
Oudendijk in Kethel oud 52 jaar, hebben verklaard tvv. Annitgen Lenertsdr. weduwe Claes Alewijnsz.
en laatst huisvrouw van Pleun Pleunsz., gekomen te zijn op 30-06-1626 op de woning van dezelve,
alwaar Annitgen Lenertsdr. wilde dat Cornelis Claesz. haar stomme zoon, verwekt bij Claes
Alewijnsz., als prelegaat vooruit haar goederen zou ontvangen het vruchtgebruik van de hoofdsom
van f 400 om aldaar mee gealimenteerd te worden gedurende zijn leven en na zijn overlijden zal f 300
versterven op al haar kinderen in het gemeen en van de resterende 100 op Lenert Claesz. f 50,
Trijntgen Claesdr. f 25 of bij overlijden haar kinderen en de andere f 25 op Arijen Claesz.
Nr. 893 folio 268 d.d. 24-09-1628.
Tvv. Willem Huijgen bleker wonende buiten Schiedam in Kethel heeft Isgen Corssendr. dienstmaagd
van Willem Huijgen, geboortig uit het land van Guijlick, oud 30 jaar, verklaard dat ca. een maand voor
mei laatstleden de requirant met zijn huisvrouw zijnde van huis, Cornelis Cornelisz. dienstknecht bij
dezelve Willem Huijgen haar deposante vleselijk bekend en geconserveerd had en sedert na dien 4 of
5 maal heeft gecontinueerd, zodat dezelve Cornelis Cornelisz. en niemand anders de vader is van het
kind dat zij verwacht.
Nr. 894 folio 268 d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. dienstknecht van Willem Huijgensz. bleker ….. stad Schiedam in de ambacht
(Kethel) oud ca. 18 jaar …….. Isgen Corssendr. dienstmaagd ………. Willem Huijgensz. nooit vleselijk
…… of met dezelve geconserveerd te hebben.
Nr. 895 folio 268v. d.d. 22-03-1630.
De schout en schepenen van Kethel als opzienders van de kerkelijke goederen hebben
geauthoriseerd Gerrit Pietersz. Suijdervliet kerkmeester van Kethel, om zich te vervoegen voor het
gerecht van Maasland en aldaar op te dragen aan Sijmon Claesz. wonende in de Duifpolder 1½
morgen land in de Duifpolder in een kamp van 6 morgen, gemeen met de voorn. Sijmon Claesz. en de
kerk van Jacobswoude.
Nr. 896 folio 268v. d.d. 26-01-1632.
Geertgen Pietersdr. weduwe Jan Arentsz. den Aechter wonende deze ambacht en Joost Vranckensz.
gehuwd met Machtelt Jansdr. haar dochter, hebben geexamineerd en zijn overeengekomen ……. Hof
van Holland …….. 1631 tussen de (voorn. Joost) Vrancken en Pieter Doenssen uit naam en vanwege
haar comparante Geertgen Pietersdr. ter ene zijde ……. Jannetgen Crijnen weduwe Pieter Jansz.
Rivert haar zoon, ter andere zijde. Zij verklaren dat op 07-03-1626 tussen henlieden comparanten en
Pieter Jansz. Rivert (toen nog in leven) geen afrekening is gemaakt nopens de kusting in hetzelve
verhaal geroerd.
Nr. 897 folio 269v. d.d. 11-01-?
Tvv. ……. secretaris ……..heeft Cornelis Bonefaesz. oud (minimaal 70 jaar) verklaard waarachtig te
zijn dat hij omtrent in de Westabspolder gewoond heeft op de woning waar hij tegenwoordig woont en

dat hij lange jaren als schepen gediend heeft, en de Oudendijk beneffens andere heerwegen heeft
helpen schouwen zonder enige verhindering en dat de landen van de requirant beneffens de andere
landen in de Westabspolder altijd aan de Oudendijk hun uitgang gehad hebben en geen ander uitpad
konden hebben. Dat het banwerk in de Slimme watering gemaakt werd door de landen aan
weerszijden van dezelve watering gelegen, te weten zowel door de landen tussen de Slimme watering
en de Oudendijk. Dat ook de Westabspolderse kade altijd geschouwen is als een kade tot waterkering
op de breedte van 4 voet en nooit tot een heerweg, waartoe die onbekwaam is.
Nr. 898 folio 269v. d.d. 01-10-1645.
Pieter Arijensz. van Bergen oud 79 jaar ……… Jorisz. Poldervaert oud 70 jaar ……. Jansz. molenaar
oud gelijk (70?) jaar, Jan Jorisz. Brouck oud 64 jaar, allen wonende ambacht Kethel, welke tvv.
Huijbrecht Pietersz. Poot, mede aldaar wonende, verklaard hebben dat het kooltuintje gelegen aan de
Groeneweg neffens de woning van de requirant, over de 40 of 50 jaar is gebruikt door Cornelis Jansz.
Quant en daarna door Pieter Ariensz. smid, die bruikers of huurders waren van een zeker huis en
barg, door de requirant enige jaren geleden gekocht en afgebroken en er een tuintje van gemaakt.
Nr. 899 folio 270 d.d. 10-11-1645.
Neeltgen Dircxdr. oud 37 jaar huisvrouw van Gerrebrant Claesz., herberg houdende in de Vergulde
Valck alhier, verklaarde onder eede tvv. Mr. Franchois ………. schout van de stad (Rotterdam?) ……
en gepossideerd heeft …… dat omtrent …….. tot haar huis is geweest een maspersoon, zijnde lijvig
gezet, aanhebbende een grauwachtig stoffen kleed, met een vrouwspersoon met één oog en een
geschrompelde koon, zijnde de man genaamd (zo zij heeft verstaan) Jan Jemantsz. wonende
Rotterdam voorsz. in de Santstraat tegenover de Witte Wasboom en de vrouwspersoon genaamd
Trijntgen met den Ooch, huisvrouw van Barent Foucke, wonende in de Lange Lijnstraat, vragende of
zij eens wilde tappen en of zij wat te eten had, etc.
Compareerde mede Neeltgen Gerbrantsdr. oud 13 jaar, dochter van de voorn. Gerbrant Claesz.
Nr. 900 folio 271 d.d. eodem die den 14 november 1645.
Gerbrant Claesz. voorn.oud 35 jaar verklaart tvv. als voren, etc.
Nr. 901 folio 271v. d.d. eodem die.
Dammas Pietersz. verklaart dat hij op 3° Pinksterdag, komende achter het achterhuis van Arien
Jansz. voor het venster, heeft gezien dat Lenert Stolck bij dezelve Arien Jansz. was zittende en dat
Lenert Stolck een pot bier in de hand had.
Nr. 902 folio 271v. d.d. 24-02-1646.
Pieter Leendertsz. van der Velde wonende aan het dorp verklaart Jan Cornelisz. Speck oud 36 jaar
wonende dorp Kethel, bij eed dat hij op ……. 1645 op zaterdag 's-morgens vroeg, de deposant nog te
bedde, van de requirant is ……… geworden, dat hij voor hem requirant van Delft …… willen halen, 2
half vaten bier.
Nr. 903 folio 272 d.d. eodem die.
Tvv. als voren compareerde Joris Cornelisz. Poldervaert oud ca. 34 jaar …… jaar ……. dat zij ……..
zaterdag, zondag en maandag zijnde 14, 15 en 16 oktober laatstleden, ten huize van de requirant zijn
geweest en neffens meer andere personen van het voorn. bier in de voorn. verklaring verhaald,
hebben gedronken.
Nr. 904 folio 272v. d.d. 07-03-1646.
Tvv. Pieter Leendertsz. van der Velde inwoner alhier, compareerde Cornelis Jorisz. Poldervaert oud
70 jaar en Jan Cornelisz. Speck oud 34 jaar, die verklaarden dat zij deposanten op 14 oktober 1645
benevens meer andere personen ten huize van de requirant zijn geweest en aldaar met de anderen
hebben gedronken van het bier dat hij Jan Cornelisz. ten zelve dage uit de brouwerij van de Dubbele
Sleutel te Delft had gehaald.

R E G I S T E R O P DE P E R S O O N S N A M E N

Aechter Jan Arentsz. den 896
Aalbrechtsdr. Ceuntgen 782
Pietertgen 782
Aalbrechtsz. Jan 107-291-298-301-303-306-481-487-508-889-718-722-751
Jan – Noortlander 105

Joost 782
Aar Anthonis Dirksz. van der 408-409-412-417-419-422
Aartsz. Anthonis 86
Jan 887
Adamsz. Christiaan – Pijnacker 533-534-535
Adrichem Dirk Jacobsz. van 282
Huibrecht van 776-77
Huibrecht Huibrechtsz. van 405-410-411-415-418-420
Alewijnsdr. Maritgen 177-179-192-194
Neeltgen 177-179-192-194
Alewijnsz. Claas 99-623-717-740-864-892
Cornelis 654
Alfen Joris van 594
Allaartsdr. Lijsbeth – Stijs 619
Alphen Joris Lenertsz. van 27-28-32-33-36-43-92-102-103-257-266-275-338-444-471-472-473-501503-519-533-534-535-551-555-556-557-558-562-563-564-566-595-596-656-676-678-679680-681-704
Ambrosius Johannis 800
Ancker Jacob van 288
Andriesz. Jan 455-475-480-485-487-500-502-574-575-593-607-647-652
Annetgen 288-701
Annewinckels Pieter 813
Anthonisdr. Ariaantgen 805
Geertgen 884
Crijntgen 876
Trijntgen 874
Anthonisz. Jan 890
Pouwels 867-868
Willem 80
Arijem Arien Ariensz. Broeck alias van 786
Ariensdr. Aafgen 116
Annitgen 826
Ariaantgen 514-518-633-682-789
Baartgen 569
Geertgen 116
Grietgen 116-793
Jannitgen 116-499-789
Ceuntgen 93-223-618-683-702
Leentgen 513-584-602
Liedewij 684-714-715-718-793
Machtelt 652
Maritgen 96-116-499-658-866
Maritgen – de oude 789
Neeltgen 90
Pietertgen 248-772
Soetgen – Duijst 115
Trijntgen 675-779
Ariensz. Arien 231-248-499-518-586-588-672-725-774-789-793
Arien – alias Arijmaet 76
Arien – van den Berch 643
Arien – Broeck alias van Arijem 786
Arien – Feijs 792-793
Arien – Feijs de jonge 677
Arien – Feijs de oude 677
Arien – jonge Grote 569
Arijen – Coppert 228-238-244-256-281-287-296-361-458-554-614-696-879
Dirk 408-409-417-419-422-448-749-759-763
Dirk – Jongste 704-801
Dirk – van der Lelij 605-611-621-622-624-625-626-638
Eland 158-159-422

Eland – Duijst van Santen 883
Gerrit 80-206-248-261
Gerrit – Bogert 248
Govert 704
Jacob 658-659-683-866
Jacob – Jongste 853
Jan 46-90-106-389-495-498-569-570-586-628-887
Jan – den Aechter 896
Jan – van Delft 747
Jan – Coppert 794-796-797
Jan – Leeuw 714-718-751-752-754
Jan – Post 274-886
Joachim 712-713
Job 881
Joris 254
Joris – Grijp 470
Claas 47-130
Claas – Dorp 8-111-129-184
Coen 518
Cornelis 18-206-577-582-585-725
Cornelis – Coos alias Stam van Leeuwen 804
Cornelis – Coppert 850
Cornelis – Leeuw 733
Cornelis – Leeuw alias Huijsman 714-715-718-720-722-723
Cornelis – van der Lelij 605-606
Cornelis – Veldboer 766
Cors – Leeuw 714-718-751-752-754
Crijn 380-387-561-565-573-576-695-696-764-781
Crijn – van Delft 802
Lenert – Capiteijn 863
Lenert – Ouwerkerck 852-854-856-858
Louris 771
Maarten – Soeteman 788
Pieter 18-19-21-22-78-122-140-199-205-219-280-350-354-360-363-364-369-373-374-376377-449-451-484-486-488-490-497-559-578-580-581-583-607-608-609-610-630-633-635643-646-703-748-750-781-863-888-898
Pieter – van Bergen 223-878-898
Pieter – van Dijck 801
Pieter – Leeuw 714-715-718-720-733-736-737-738-739-751-752
Pouwels – Verheul 612
Reier – Boot 863
Rembrand 784
Sier 749
Simon 6
Willem 793
Willem – Berckel 874
Willem – Jaen 361
Willem – Couwenhoven 763
Willem – van der Lelij 361
Willem – Speldernijeuwenharing 456
Wouter 51
Arijmaet Arien Ariensz. alias 76
Baertwijcxheul Jan Cornelisz. 819-821-823-825
Baertwijcxhouck Jan Cornelisz. 815
Baes Cornelis Jacobsz. (den) 776-777-780
Bam Floris 766
Barchman Cornelis Pietersz. 758
Wijnant Heindriksz. 801
Barent 532
Barentsz. Claas 243-880

Been Mathijs Jansz. 113
Beest Johan van 704
Simon Lenertsz. (van der) 102-299
Berch Arien Ariensz. van den 643
Arien Dirksz. van den 692-763
Berckel Adriaan Jacobsz. 789
Willem Ariensz. 874
Berckman Cornelis 666
Beresteijn Pieter Cornelisz. 760
Berge Samuel van den 222
Bergen Pieter Ariensz. van 223-878-898
Pieter Willemsz. van 436-440-443-446-778
Beveren Pieter Claasz. van 158
Blenckvliet Johan van 794-796-797-798-799
Bleijswijck 761
Bogert Gerrit Ariensz. 248
Nicolaas 802
Bogertum Pieter Jansz. 552
Bol Huich Woutersz. 55
Bom Cornelis Cornelisz. 585-731
Bonefaasz. Cornelis 585-623-654-704-851-867-892-897
Boomgaert Frans 389
Boot Reier Arentsz. 863
Bos Cornelis Maartensz. 368-370
Bosch 745
Maarten 756
Bosman Cornelis Fransz. 778
Boxen Pieter Pietersz. den 658
Braeck Arien Claasz. 546-725
Aris Claasz. 725
Claas Outgersz. 46
Brauw Jacob de 800-833
Broeck Arien Ariensz. – alias van Arijem 786
Brouck Gerrit Jansz. 433
Jan Jorisz. 898
Joris Jansz. 481-867
Cornelis Jorisz. 748-750
Bruinsz. Huig 136-137-138
Burch Arent Heindriksz. van der 104
Jacob van der 598-600-603
Buijs Cornelis 206
Bijlman Cornelis Jansz. 794-796-797-798-799
Dammisdr. Ceuntgen 666
Maritgen 697-891
Dammisz. Jan 257-666
Jan – alias Jan van Embden 569
Jan – alias Jan Oom 561-565-573-576-666
Jan Oom 762-782-802-804
Joris 379-500-502-666
Claas 51-409-412-417-419-422-448-449-450-451-452-454-457-461-477-646
Claes – Lantman 15
Cornelis 42-48-477
Danielsz. Gijs 748-750
Delft Gerrit Jansz. 126-131-140-163-886
Heindrik Jansz. van 49-50
Jan Ariensz. van 747
Crijn Ariensz. van 802
Dirksdr. Annitgen 119-120
Anthonia 79-85
Elsgen 251

Maritgen 30-91-395-670
Neeltgen 899
Dirksz. Anthonis – van der Aar 408-409-412-417-419-422
Arien 18-19-22-30-56-77-83-148-149-166-169-285-391-346-400-403-439-459-485-501-503521-618-647-648-649-651-878-883-884
Arien – van den Berch 692-763
Arien – de Jonge 704
Gerrit 404-405-410-411-415-418-420-421-424-426-429-432-433-538-548-670
Gerrit – van der Wolff 300
Jan 200-344-355-356-467-478-731-769
Jan – van Ceulen 659-664-843-844-845-846-847
Jan – van Colen 128-135-136-137-138
Jan – Coppert 712
Jan – Sterrenburch 783-801
Joris – Tueijt 67
Claas – Ofgen 881
Claas – Vercrocht 467
Cornelis – Sorgh 802
Lenert – Stolck 818-826
Pieter 711
Pleun 185-455-485
Sier 732
Vrank 632
Doelman Cornelis 794-796
Cornelis Cornelisz. 797
Doesen Pieter 896
Dorp Aalbrecht van 107
Jan van 106
Jan Pietersz. 773-775
Claas Ariensz. 8-111-129-184
Dorpen Beatrix Jansdr. van 886
Dusse(n) Hugo Lucasz. van der 886
Lucas Huigensz. van der 115-151-661
Magdalena van der 661
Duijst Arent 883
Eland Ariensz. – van Santen 883
Cornelis – van Santen 401
Soetgen – van Santen 151
Soetgen Ariensdr. 115
Dwinglo Johan 658-663-778
Dijck van 422-430-711
Jan Crijnsz. van 402-597-601
Cornelis van 450-454-457
Pieter Ariensz. van 801
Elsewael Emmitgen Cornelisdr. 776-777-780
Gijsbrecht Cornelisz. 776-777-780
Embden Jan Dammisz. alias Jan van 569
Engelsdr. Liedewij 711
Pleuntgen 792-793
Engelsz. Dirk 174-176-181-790
Engel 717-880
Essen Dirk Pietersz. van 151-154-156-157-161-171-172-187-188-217-334-586-883-889
Jan Pietersz. van 306-368-447
Euwoutsz. Arien 885
Evertsz. Frans 619-670
Feijs Arien Ariensz. 792-793
Arien Ariensz. de jonge 677
Arien Ariensz. de oude 677
Finenburger Arent Cornelisz. 549
Florisdr. Maritgen 882

Florisz. Gijsbrecht 712-791-803
Jan 154-161
Joris 2-177-179-180-192-194-876-877-882-883
Cornelis 154-157-161-164-165-172-876-877-882-883
Foucke Barent 899
Fransdr. Neeltgen 155
Fransz. Cornelis 740-753-755
Cornelis – Bosman 778
Pieter 520
Fijtgen 890
Gelder Commertg en Willemsdr. van 857-859-860-861
Gerbrantsdr. Ariaantgen 515
Neeltgen 899
Gerritsdr. Aagje 507
Adriaantgen 155-673
Dirkgen 362-403-449-451
Claasgen 100-252-466
Niesgen 771
Gerritsz. 666
Arien 79-80-85-425-431-435-438
Dirk 79-85-714-718
Gerrit – Molen 104-509
Jan – van der IJsel 881
Claas 8-61-64-88-123-142-175-453-494-553-568-571-590-598-600-603-613-636-654-656690-717-781
Cornelis 222
Louris 252-450-452-454-455-457-461-464-465-466-467-468-801
Louris – van Noorden 827-828-829
Pancras 304-308-326
Pouwels 79-85-574-575-593
Gielen Jaapgen 703
Gillisz. Wijnant 252
Gorter Jan Heindriksz. 248-508-772
Willem Heijndricxz. 35-55-509-702-759-867
Goutappel Gijsbrecht Pietersz. 852-854-856-858
Govertsz. Jan 91
Gravesande Pieter Jacobsz. van ‘s 27-28-32-33
Groen Jan Cornelisz. 751
Groenewegen Arien Pietersz. 35-116-305-484-604-647
Cornelis Pietersz. 88-175-604-668
Pieter Cornelisz. 349-484-604
Simon Cornelisz. 784
Grote Arien Ariensz. jonge 569
Grijp Joris Ariensz. 470
Gualterum 890
Gijsz. Arien 765
Arent – van Wena 177-179-192-874
Daniel 748-750
Floris 791
Jacob 712-713-734-735-790
Jacob – Rechtevoort 767-768-770
Jan 848
Joris 851
Cornelis 803
Pieter 803
Willem 791
Ham Arien Jansz. 641-667
Harbersz. Cornelis – de jonge 518
Cornelis – de oude 518
Harksdr. Geertgen 757-771

Maritgen 757
Niesgen 757
Harksz. Heindrik 757
Jacob 449-885
Cornelis 210-757-771-831
Harmensz. Arien – Schol 704
Claas – van Statpat 803
Matheus – Schol 704
Heckenhouck Dirk Matheusz. 693-729-730-734-735-753-862
Heindriksdr. Aagje 52-57
Gooltgen 18
Pleuntgen 372
Trijntgen 757
Heindriksz. Arent – van der Burch 104
Heindrik 24-52-57-65-68-74-175-428-434-436-440-443-446-604-689-892
Jan – Gorter 248-508-772
Pieter 760
Willem – Gorter 35-55-509-702-759-867
Wijnant – Barchman 801
Herculesz. Cornelis 516
Herpersz. Cornelis 24-26-31-34-78-124-127-134-141-142-145-146-150-198-204-208-214-220-250253-260-263-276-280-282-285-291-330-333-334-335-336-337-339-345-348-357-358-379390-404-410-411-413-418-421-430-496-523-633-871
Hobben Grietgen 136-137-138
Hogenhouck Aaltgen Maartensdr. 628
Pieter (van) 628-629-634-639-644
Holierhoock Mathijs Jacobsz. 104
Holij Huibrecht Pietersz. 390
Pieter Willemsz. 444-471-472
Willem Willemsz. 778
Hugo Muijs van 698-699-700
Hoochstadt Pieter Claasz. 507
Houck Cornelis Cornelisz. 256-382
Houckgen Cornelis Cornelisz. 330
Houff Willem van der 661
Hoijkaes Jacob Jansz. 195-324-340-343-388-425-431-435-438-482-539-674-692-801
Huibrecht 72
Huigensdr. Jannitgen 217-586
Lijsbeth 276-280-404-405-416-462-670
Maritgen 67
Pietertgen 809
Sijtgen 809
Trijntgen 809
Huigensz. Arien 869
Dirk 170
Huibrecht 65-66-68-69-73-74-170-182-190-195-196-209-213-221-237-264-296-404-413421-424-429-432-433-670-869
Huibrecht – van Adrichem 405-410-415-418-420
Jan 88
Cornelis 177-179-192-515-874
Corstiaan 382-615
Louris 615-617-774
Lucas – van der Dusse 115-151-661
Pieter 744-746-809
Willem 893-894
Huijsman Cornelis Ariensz. Leeu alias 714-715-718-720-722-723
Pieter Cornelisz. 795
Ilem Adriaan van 661
Ingendr. Trijntgen 806
Jaen Willem Ariensz. 361

Jacop Jacob Jansz. alias jonge 317-319-331-888
Jacobsdr. Aaltgen 365
Ariaantgen 874
Jopgen 671
Lijsbeth 653-658
Neeltgen 201-683
Trijntgen 484-668
Jacobsz. Alewijn 161-165-177-179-192-876-877-882
Arien 201-442-591-604-779-789
Arien – Berckel 789
David 698-699-700
Dirk 212-215-216-345
Dirk – van Adrichem 282
Engel 673-879-880
Gerrit 211
Heindrik 405-410-415-420-424-426-429-432-433-670
Hillebrand 604
Huibrecht 515
Jan 201-209-213-220-237-430
Jan – Noorlander 476-482-578-580-581-583-692
Jan – de Recht 10
Joris 372-665-742
Claas 762-807
Claas – Noortlander 769
Cornelis 201-404-570-585
Cornelis – (den) Baes 776-777-780
Cornelis – van Vlaerdinge 763
Lenert 201
Lenert – Quant 862
Louris 40-66-69-83-123-126-131-140-163-193-311-867-883
Mathijs – Holierhoock 104
Pieter 36
Pieter – van 's-Gravesande 27-28-32-33
Jansdr. Aafgen 508
Aaltgen 887
Annitgen 119-525-747-783
Ariaantgen 103-281-339-519-520-550-588-787
Baartgen 652
Beatris 312
Beatrix – van Dorpen 886
Bregje 508-772
Geertgen 119-201-712-713-734-887
Jannitgen 447
Jopgen 890
Ceuntgen 274
Liedewij 481-508-669-722-724-733-751-752
Lijsbeth 714-715-720
Machtelt 896
Maritgen 6-17-45-46-231-355-510-525-568-569-571-586-652-665-686-692-704-725-805
Maritgen – de jonge 887
Maritgen – de oude 887
Neeltgen 887
Nellitgen 274-782
Niesgen 508-714-718-722
Pietertgen 508
Pleuntgen 714-715-716-718-720-723-733-737-738
Sijtgen 193-469-476-482
Trijntgen 119
Jansz. Aalbrecht 481-508
Alewijn 830-842

Allert 155-619
Arien 274-489-569-571-641-652-694-704-818-826-863-886-887-901
Arien – Ham 641-667
Arien – Jonckste 130
Arien – Lobbe 830
Arien – Suijcker 52-57
Arien – Vrolick 711
Dammis 6-10-30-35-81-85-120-148-149-150-165-167-184-185-255-257-268-273-277-283288-289-295-303-307-313-320-368-370-401-482-486-488-490-524-584-587-619-870
Dirk 51-119-382-552-867-870-873
Dirk – Noorlander 93-366-546-618
Gerrit – Brouck 433
Gerrit – Delft 126-131-140-163-886
Gerrit – Vercrocht 448
Goris 851
Goris – de Vette 789
Gijsbrecht 27-193-290-299
Heindrik 801
Heindrik – van Delft 49-50
Heindrik – Pansser 36
Jacob 347-400-403-508-772-885
Jacob – Hoijcaes 195-324-340-343-388-425-431-435-438-482-539-674-692-801
Jacob – alias jonge Jacop 317-319-331-888
Jacob – de Jonge 351-605-606-707-710
Jacob – Mout 125-133-143-178-186-191
Jacob – Noorlander 37-38-41
Jacob – Schipper 801
Jan 94-119-287-483-495-524-525-652
Jan – Schout 611-621-625-626
Joris 274-347-584-594-595-596-653-693-762
Joris – Brouck 481-867
Joris – Post 701
Claas 119
Claas – Noorlander 879
Cornelis 6-218-231-255-274-401-510-526-529-531-539-545-547-551-556-562-577-579-582584-587-590-592-652-655-658-659-663-671-672-693-783-843-844-845-846-847-871-890-891
Cornelis – Bijlman 794-796-797-798-799
Cornelis – Keulenaer 518
Cornelis – alias Cornelis Nanning 537-542
Cornelis – Quant 898
Cornelis – Vuijtersman 501-503
Cors – Post 701-729-730-742-759
Crijn 569-652
Lenert 783
Lenert – Thijsz. 867-868
Louris 137
Mathijs – Been 113
Michiel 506
Osier 553-613
Pieter 147-326-368-370-524-525
Pieter – Bogertum 552
Pieter – van Rhijn 776-777
Pieter – Rivert 896
Pieter – Verhouck 863
Reinier 508
Vries 161-165-168-173-177-179-189-192-194
Willem – Touw 547
IJsbrant 747
Jaspersz. Lenert 284-292-294-304
Jeletgens Jacob 592

Jemantsz. Jan 899
Jonge Adriaan Dirksz. de 704
Jacob Jansz. de 351-605-606-707-710
Jongste Arien 853
Arien Jorisz. 90-130-395-867
Dirk Ariensz. 704-801
Jacob Ariensz. 853
Jacob Jorisz. 144
Pieter Cornelisz. 124
Joosten Aalbrecht 782
Arien 416
Cornelis 816-831-832
Roelof 704
Vrank 732
Willem 848
Joppen Pieter – Cleijboeren 682
Jorisdr. Annitgen
Anthonia 180-194
Geertgen 248
Maritgen 254
Reimpgen 274
Trijntgen 666-701
Jorisz. Anthonis 701
Arien 110-117-701
Arien – Jongste 90-395-867
Floris 194
Jacob – Jongste 144
Jan 389-474-620-653-666-686-701-887
Jan – Brouck 898
Cornelis 61-254-483-712
Cornelis – Brouck 748-750
Cornelis – Poldervaert 494-611-622-625-638-705-709-790-898-904
Lenert 96-97-98-647-674
Maarten – Coij 461
Capiteijn Lenert Ariensz. 863
Karel Pieter Maartensz. 794-796-797
Kat Willern Cornelisz. 803
Ketelanus Jan Cornelisz. 811
Ceulen Jan Dirksz. van 659-664-843-844-845-846-847
Christiaansz. Heiman 422
Claasdr. Geertgen 104-105
Liedewij 717
Maritgen 347-409-417-419-448-477-567-570-747
Neeltgen 657
Trijntgen 717-892
Claasgen 745
Claasz. Alewijn 717
Arien 45-223-248-683-717-892
jonge Adriaan 223
Arien – Braeck 546-725
Arien – Noorlandt 886
Dirk – Pansser 61-62-63-64-393-402
Garrebrant 842-850-899-900
Gerrit 470
Jan 146
Jan – van Beveren 158
Jan – Langewagen 491-492-493
Joris – Natschoe 707-710
Joris – Verhouck 674
Claas 449

Claas – van Swieten 38
Cornelis 310-654-717-892
Cornelis – de Wit 793
Lenert 717-892
Lenert – de Vult 511-532-572-591
Pieter 182-190-654-881
Pieter – Hoochstadt 507
Simon 654-895
Willem 881-884
Wouter 352-437-441-445
Cleeff Jacob van 470-644-645-691-889
Jacob Pietersz. van 13-14-15-108-115-121-151-153-158-160-197-203-565-628-629-634-639
Clementsz. Arien – Overschie 87
Cleijboeren Pieter Joppen 682
Cleijweg Allert Cornelisz. 604
Cnapper Joris Maartensz. 123
Colen 75
Jan Dirksz. van 128-135-136-137-138
Commersz. Arien 425-470
Coolwijck Cornelis van 104-105
Coos Jan Cornelisz. 724
Cornelis Ariensz. – alias Stam van Leeuwen 804
Cornelis Cornelisz. 477
Coppert Arien Ariensz. 228-238-244-256-281-287-296-361-458-554-614-696-879
Jan Ariensz. 794-796-797
Jan Dirksz. 712
Cornelis Ariensz. 850
Corenwinder David 73
Cornelisdr. Aafje 484-604
Anna 367-371-375-378-381-385-391-397-398-406-553-613
Annitgen 528-671
Ariaantgen 795
Dieuwertgen 522
Emmitgen – Elsewael 776-777-780
Fijtgen 355
Geertgen 713
Gooltgen 450
Isgen 893-894
Claasgen 667-756
Commertgen 222
Crijntgen 887
Cunera 704
Leentgen 514
Leentgen – van Rhijn 777
Leuntgen 528-805
Lijsbeth 560
Machtelt 170-183
Maritgen 218-259-266-275-346-484-506-870
Neeltgen 206-484-704
Niesgen 514
Pietertgen 805
Pleuntgen 514
Reinburch 671
Trijntgen 254-712-713
Cornelisz. Abraham 471-472-473-495-498-671
Allert 363
Allert – Cleijweg 604
Anthonis 805
Arien – Finenburger 549
Arien – Leeuw(en) 508-714-715-716-720-722-723-733-737-738

Arien – Maeslandt 8
Arien – Molswijck 451-591
Arien – Poldervaert 804
Arien – Stam van Leeuwen 682
Bonefaas 851
Dammis 535-571
Dirk 484
Frans 17-288-366-414-491-496-610-685-741-749
Gerrit 155-514
Gerrit – van Pijnacker 455-503
Gijsbrecht – Elsewael 776-777-780
Heindrik 514
Isaack 671
Jacob 484-528-671-890
Jacob – Corpershouck 206
Jacob – Quant 201
Jan 495-498-671-705-831
Jan – Baertwijckshouck 815
Jan – Baertwijcxheul 819-821-823-825
Jan – Groen 751
Jan – Ketelanus 811
Jan – Coos 724
Jan – Olsthoorn 743-744-746
Jan – Post 843-844-845-846-847
Jan – Speck 902-904
Job 113
Joris 157-161-162-164-172-877-882
Joris – Poldervaert 862-903
Joris – in den Turff 641
Claas 196-671-704-816
Cornelis 82-105-231-455-478-484-514-528-559-586-682-687-705-805-887-893-894
Cornelis – Bom 585-731
Cornelis – Doelman 797
Cornelis – Houck 256-382
Cornelis – Houckgen 330
Cornelis – Coos 477
Cornelis – Quant 705-708-709
Cornelis – Stam van Leeuwen 478-514
Cornelis – Tas 792
Cornelis – Verhouck 310-365-453-528-801-831
Cors 157-161-162-164-165-168-172-173-188-189-876-877-882-883
Crijn 233-356-675
Lenert 484
Maarten 29-65-68-74-110-117-166-169-211-216-344-355-495-498-870
Mees 657-806
Meinert 8-64-692
Pieter 2-90-134-150-157-161-164-165-168-172-173-177-179-180-188-189-192-194-262380-387-876-877-882-883
Pieter – Beresteijn 760
Pieter – Groenewegen 349-604
Pieter – Huijsman 795
Pieter – Jongste 124
Pieter – Noorlander 394-396
Pieter – Post 788-843-844-845-846-847-856-858
Pieter – van der Pot 28
Pieter – anders genaamd Rijcken Pier 297
Pieter – Verheul 7-25-26-31-34-88-108-120-121-127-132-139-152-195-197-202-203-232238-244-250-268-273-277-279-283-289-295-300-302-311-313-318-320-324-329-340-341342-343-352-437-441-445-449
Pleun – Verheul 185

Simon 30-484-604-816-831-832
Simon – Groenewegen 784
Willem – Kat 803
Corpershouck Jacob Cornelisz. 206
Corsz. Arien 538-540-548
Joris – Post 108-121-332-513-584-585-587-602-883
Pieter 66-69
Corstiaansz. Heiman – van der Mast 13-14-15
Huig 530
Couwenhoven Willem Ariensz. 763
Coij Maarten 450-454-457-464
Maarten Jorisz. 461
Cruijer Claas Willemsz. 9-11-140
Cruijsser 883
Jan 450
Crijnen Jan 599
Jan – van Dijck 402-597-601
Jannitgen 896
Lambrechtsz. Michiel 676-678-679-680-681
Langewagen Jan Cl aasz. 491-492-493
Lantman Claas Dammisz. 15
Leeuw(en) Arien Cornelisz. 508-714-715-716-720-722-723-733-737-738
Arent Cornelisz. Stam van 682
Dirk 177
Jan Adriaansz. 714-718-751-752-754
Cornelis Ariensz. 733
Cornelis Ariensz. – alias Huijsman 714-715-718-720-722-723
Cornelis Ariensz. Coos alias Stam van 804
Cornelis Cornelisz. Stam van 478-514
Cors Ariensz. 714-718-751-752-754
Pieter Ariensz. 714-715-718-720-733-736-737-738-739-751-752
Lelij Dirk Ariensz. van der 605-611-621-622-624-625-626-638
Cornelis Ariensz. van der 605-606
Willem Ariensz. van der 361
Lenertsdr. Annitgen 717-721-740-864-865-892
Geertgen 79-81
Jannitgen 116-705-708
Machtelt 685
Maritgen 552
Trijntgen 705
Lenertsz. Arien 29
Gerrit 717
Joris 3-333-336-337-545
Joris – van Alphen 27-28-32-33-36-43-92-102-103-257-266-275-338-444-471-472-473-501503-519-533-534-535-551-555-556-557-558-562-563-564-566-595-596-676-678-679-680681-704
Cornelis 243-827
Pieter – van den Velde 787-902-904
Simon 290-299
Simon – van der Beest 102
IJsbrant 37-38-41-70-84-89
Lobbe Arien Jansz. 830
Lijsbeth 830
Loke (Loocque Loock) Gijsbrecht van der 369-373-377-384-496
Lourisdr. Magdalena 23
Lourisz. Jacob 363
Maarten 123-602
Loijs Jacobus 855
Lucasz. Hugo – van der Dussen 628
Luijten Gerrit 359

Maartensdr. Aaltgen – Hogenhouck 628
Jannitgen 376
Maartensz. Anthonis 711
Arien 207
Arien – Voorboon 675
Dirk 4-22-38-40-42-48-53-55-70-75-77-84-91-92-103-109-114-115-122-141-145-148-149161-204-249-253-259-281-282-304-317-319-329-331-333-334-335-339-341-342-351-384399-407-439-459-460-463-475-476-479-482-491-492-493-519-520-549-550-588-719-755807-872-878-888
Dirk – Heckenhouck 693-729-730-734-735-753-862
Jacob 310-637-640
Jan 310
Joris – Cnapper 123
Cornelis 284-292-294-304-308-805
Cornelis – Bos 368-370
Pieter 792
Pieter – Karel 794-796-797
Maeslandt Adriaan Cornelisz. 8
Malsem Joost van 726
Man Boudewijn de 255
Marcelisz. Lenert 251
Maritgen 620
Mast Heiman Corstiaansz. van der 13-14-15
Matheusz. Hillebrant 883
Huibrecht 7-23-367-371-375-378-381-385-391-397-398-406-553-613
Mathijsz. Lenert Jan 867-868
Meer van der 470
Jan van der 105
Meesters Joris 849-857-858-860-861
Meesdr. Jopgen 657
Trijntgen 657
Meesz. Arien 526-527-529-531-657
Huibrecht 704
Cornelis 161-165-168-173-177-179-189-192-194-657
Melchiorsz. Willem – van Welhoeck 115-151-153-158
Meulen Gerrit Gerritsz. 509
Meiersz. Meiert 781
Michielsdr. Trijntgen 574-607-647
Michielsz. Jan 506
Molen Gerrit Gerritsz. 104
Molswijck 781
Adriaan 704-843-844-845-846-847
Adriaan Cornelisz. 451-591
Molijn 645
Mout Jacob Jansz. 125-133-143-144-178-186-191
Musica Cornelis Pietersz. 518
Muijs Gerard 61-62-63-64-393
Hugo --van Holij 698-699-700
Claas 393
Willem Willemsz. 643
Naetschoe Joris Claesz. 707-710
Nanninga Cornelis Jansz. alias Cornelis 537-542
Neeltgen 779
Nieupoort Joris 698-699-700-740-751-752-754-764-851
Cornelis 804
Willem 99-167-288-612-640-660-661-668-685-688-704-707-801
Noorden Louweris Gerritsz. van 827-828-829
Noorlander Dirk Jansz. 93 -366-546-618
Hark Taamsz. 174-176-181
Jacob Jansz. 37-38-41-642

Jan Aalbrechtsz. 105
Jan Jacobsz. 476-482-578-580-581-583-692
Claas Jacobsz. 769
Claas Jansz. 879
Pieter Cornelisz. 394-396
Noorlandt Arien Claasz. 886
Ofgen Claas Dirksz. 881
Olsthoorn Jan Cornelisz. 743-744-746
Ooch Trijntgen met den 899
Oom Jan Dammisz. alias Jan 561-565-573-576-666
Jan --Dammisz. 762-782-802-804
Ouderkerck Dirk Willemsz. 477
Outgersz. Claes – Braeck 46
Ouwerkerck Lenert Ariensz. 852-854-856-858
Overschie Arien Clementsz. 87
Johan 801
Pancrasdr. Aagje 47
Annitgen 47
Pansser 28-71
Dirk Claasz. 61-62-63-64-393-402
Heindrik 786
Heindrik Jansz. 36
Philipsdr. Anthonia 528
Pier Pieter Cornelisz. anders genaamd Rijcken 297
Pietersdr. Aaltgen 704
Annitgen 795
Ariaantgen 776
Ariaantgen – Tromp 777
Barber 851
Belitgen 795
Geertgen 896
Grietgen 94-281-284-287-292-293-294-304-308-326-348-357-368-370-379-524
Jannitgen 804
Jutgen 21
Commertgen 795
Leentgen 497
Lijsbeth 28
Machtelt 795
Maritgen 632-703-704-749-759-763-781
Meinsgen 704
Neeltgen 405-499-670-789-809-851
Trijntgen 795
Trijntgen – Tromper 780
Pietersz. Aart – Schol 704
Andries – Schieveen 647
Anthonis 773-775
Arien 73-105-129-130-249-253-260-584-703
Arien – Groenewegen 35-116-305-484-604-647
Bonefaas 113-880
Dammis 901
Diert 95-96-97-98-711-891
Dirk 30-252-489-512-530-536-541-543-544-566-589-697
Dirk – van Essen 151-154-156-157-161-164-171-172-187-188-217-334-586-883-889
Dirk – Stolck 818-826
Dirk – Verburch 222
Frederik 230
Gerrit 748
Gerrit – Suijdervliet 895
Gerrit – Verkaijck 791-803
Giel 703

Gijsbrecht – Goutappel 852-854-856-858
Harmen -- Schol 704
Huig 338
Huibrecht -- Holij 390
Huibrecht -- Poot 809-810-812-814-817-820-822-824-898
Jacob – van Cleeff 13-14-15-108-115-121-151-153-158-160-197-203-585-628-629-634639
Jan 54-58-59-60-118-202-225-232-239-245-250-367-371-375-378-381-385-391-397-398406-483-518-525-537-542-787
Jan – Dorp 773-775
Jan – van Essen 306-368-447
Jan – Reus 873
Jan – Slooff 276
Jan – Suijcker 516-523
Joris 96-97-98
Cornelis 795-851
Cornelis – Barchman 758
Cornelis – Groenewegen 88-175-484-604-668
Cornelis – Musica 518
Cornelis – Slooff 560
Crijn 248-318
Lenert 10-123-142-346-787-865-870
Lenert – Stockert 684-695
Lenert -- van den Velde 705-706-708-709
Lenert – Verhoijen 887
Louris 95-96-97-98
Louris – Schans 4-872
Mees 43-87-109-114-305-527-531
Pieter 5-12-20-91-125-133-143-193-206-469-703
Pieter – den Boxen 658
Pieter – Poot 404-405-410-411-415-418-420-421-424-426-429-432-433-670
Pieter – Slooff 401-449-451-476-482-569-666-764-801
Pieter – jonge Slooff 258-265-267-272-286
Reier – Tromp 776
Robrecht – Schilperoort 1
Simon 499-779
Vrank 787
Willem 787
Pleunsz. Pleun 99-128-138-399-407-509-623-654-688-717-721-740-892
Poelgeest Gerrit 310
Poldervaert Arien Cornelisz. 804
Joris Cornelisz. 862-903
Cornelis Jorisz. 494-611-622-625-638-705-709-790-898-904
Poot Huibrecht Pietersz. 809-810-812-814-817-820-822-824-898
Pieter Pietersz. 404-405-410-411-415-418-420-421-424-426-429-432-433-670
Post Ariaantgen Pietersdr. 776
Jan Ariensz. 274-886
Jan Cornelisz. 843-844-845-846-847
Joris Jansz. 701
Joris Corsz. 108-121-332-513-584-587-602
Cors Jansz. 701-729-730-742-759-883
Pot Pieter Cornelisz. van der 28
Pouwelsdr. Aagje 881
Pijnacker Gerrit Cornelisz. van 455-503
Christiaan 557-558-564
Christiaan Adamsz. 533-534-535
Quant Jacob Cornelisz. 201
Cornelis Jansz. 898
Cornelis Cornelisz. 705-708-709
Lenert Jacobsz. 862

Ravesteijn Cornelis Willemsz. 804
Recht Jan Jacobsz. de 10
Rechtevoort Jacob Gijsbrechtsz. 767-768-770
Reus Jan Pietersz. 873
Meinsgen 704
Rhijn Leentgen Cornelisdr. van 777
Pieter Jansz. van 776-777
Riddersz. Sijtgen 90-230
Jacob 388
Cornelis 230
Rivert Pieter Jansz. 896
Robbrechtsz. Dirck – van Schilperoort 90
Roos Pieter de 719-834-835-837-839-841
Rutgersz. Arnoult – van Waert 433
Pieter 504-505
Rijcken Pieter Cornelisz. anders genaamd – Pier 297
Santen Eland Ariensz. Duijst van 883
Cornelis Duijst van 401
Soetgen Duijst van 151
Schans Louris Pietersz. 4-872
Schieveen Andries 609-616-627-631-635-643-648-649-651
Andries Pietersz. 647
Schilperoort Dirck Robbrechtsz. van 90
Robbrecht Pietersz. 1
Schipper Aart Pietersz. 704
Arien Harmansz. 704
Harman Pietersz. 704
Matheus Harmansz. 704
Schot Pieter Simonsz. 162-163-572
Schout Jan Jansz. 611-621-625-626
Sebastiaansdr. Neeltgen 111-129-184-332-584-602
Sebastiaansz. Arien 499-789
Jan 111-112-129-130-332
Lenert 499-789
Sevenhuijsen Simon Stoffelsz. van 263-496
Sieren Jan 25
Pieter 853
Simonsdr. Barber 642
Lijsbeth 674
Maritgen 157-161-162-165-168-172-173-188-189
Simonsz. Aart 719
Arien 834-835-836-838-840
Gerrit 658
Huibrecht 54-58-59-60
Jan 118
Lenert 425-431-435-438
Pieter – Schot 162-163-572
Slooff Jan – Pietersz. 276
Cornelis Pietersz. 560
Pieter Pietersz. 401-449-451-476-482-569-666-764-801
Pieter Pietersz. jonge 265-267-272-286
Smout Adriaan 761
Soeteman Maarten Arentsz. 788
Sorgh Cornelis Dirksz. 802
Speck Jan Cornelisz. 902-904
Speldernijeuwenharing Willem Arijensz. 456
Stam Arent Cornelisz. – van Leeuwen 682
Cornelis Ariensz. Coos alias – van Leeuwen 804
Cornelis Cornelisz. – van Leeuwen 478-514
Statpat Claas Harmansz. van 803

Sterrenburch Jan Dirksz. 783-801
Stevensz. Lucas 727
Stockert Lenert Pietersz. 684-695
Stoffelsz. Simon 369-373-377-384
Simon – van Sevenhuijsen 263-496
Wouter 890
Stolck Dirk Pietersz. 818-826
Lenert 901
Lenert Dirksz. 818-826
Stijs Lijsbeth Allertsdr. 619
Suijcker Arien Jansz. 52-57
Jan Pietersz. 516-523
Suijdervliet Gerrit Pietersz. 895
Swalmius Abraham 800
Swieten Claas Claasz. van 38
Sijbrantsz. Frederik 7-49-50-255-462
Taamsz. Dirk 132-139-150-297-384
Hark 394-396-460-463-711
Hark – Noorlander 174-176-181
Tas Cornelis Cornelisz. 792
Tiemansdr. Neeltgen 91-125
Thomasz. Claas 403-449-451
Touw Willem Jansz. 547
Tromp Ariaantgen Pietersdr. 777
Reier Pietersz. 776
Tromper Reier 777-780
Tromper Trijntgen Pietersdr. 780
Tueijt Joris Dirksz. 67
Turff Joris Cornelisz. in den 641
Vaeck Jan 641
Valck van der 771
Vechtersz. Pieter 53-70-76-84-89-109-114-867-868-882
Veldboer Cornelis Ariensz. 766
Velde Lenert Pietersz. van den 705-706-708-709
Pieter Lenertsz. van den 787-902-904
Verbael Vrank 611-621-766
Vrank Willemsz. 258-265-267-272-275-278-286-325-327-350-354-359-360-364-374-379386-392-423-511-553-561-570-572-573-576-613
Verburch Dirk Pietersz. 222
Vercrocht Gerrit Jansz. 448
Claas Dircxz. 467
Verheul Pieter Cornelisz. 7-25-26-31-34-88-120-121-127-132-139-152-195-197-202-203-225-232238-244-250-268-273-277-279-283-289-295-300-302-311-313-318-324-329-340-341-342343-352- 437-441-445-449
Pleun Cornelisz. 185
Pouwels Ariensz. 612
Verhouck Joris Claasz. 674
Cornelis Cornelisz. 310-365-453-528-801-816-831
Pieter Jansz. 863
Verhoijen Lenert Pietersz. 887
Verkaijck Gerrit Pietersz. 791-803
Verschee Vranck Willemsz. 198-204-208
Vette Goris Jansz. de 789
Jan Isbrantsz. de 475-479-480
Vincentsz. Cornelis 26-66
Vinck Gerard 808
Vlaerdingen Cornelis Jacobsz. van 763
Voorboom Arien Maartensz. 675
Voorstadt Pieter Willemsz. 736-739
Voppendr. Maritgen 591

Vrankendr. Annitgen 783
Sophia 151-159-160
Vrankensz. Joost 106-291-298-301-303-306-325-327-328-662-732-810-812-814-817-820-822-824896
Cornelis 466-467
Willem 79-85-88-90-100-113-466
Vreriksdr. Ariaantgen 885
Vreriksz. Hark 757
Jacob 230
Jan 119-760
Jasper 462-536-543-550-615-617-655
Sijvert 767-768-770
Taams 3-150-152-209-211-230-270-315-322
Vrolick Arien Jansz. 711
Vult Lenert Claasz. de 511-532-572-591
Vuijtersman Cornelis Jansz. 501-503
Waert Arnoult Rutgersz. van 433
Welhouck 661
Willem Melchiorsz. van 115-151-153-158
Wena Arent G ijsbrechtsz. van 177-179-192-874
Willemsdr. Annitgen 702
Deliaantgen 791-803
Dirkgen 702
Grietgen 100
Commertgen – van Gelder 857-859-860-861
Maritgen 5-12-16-20-39-91-125-133-143-144-178-186-191-702-758-781
Willemsz. Arien 702-758
Dirk – Ouderkerck 477
Heindrik 702-758
Huig 497
Jan 100-458-468-541-543
Joris 5-12-16-20-39-702-758
Claas – Cruijer 9-11-140
Cornelis 255-389-427-552-597-599-601-622-624-638-726-727-745-756
Cornelis – Ravesteijn 804
Maarten 518
Pieter 428-434-513-563-566-602-646
Pieter – van Bergen 436-440-443-446-778
Pieter – Holij 444-471-472
Pieter – Voorstadt 736-739
Simon 47-222-871
Stoffel 890
Vrank 100-243-259-554-614-747
Vrank – Verbael 258-265-267-272-275-278-286-325-327-350-354-359- 360-364-374-379386-392-423-511-553-561-565-570-572-573-576-613
Vrank – Verschee 198-204-208
Willem 781
Willem – Holij 778
Willem – Muijs 643
IJsbrant 100-465-466
Willigen Olivier van 660-662
Wit Cornelis Claasz. de 793
Wolff Gerrit Dirksz. van der 300
Woutersz. Huig – Bol 55
Stoffel 890
IJsbrantsdr. Maritgen 414
IJsbrantsz. Jan 141-145-207-285-291-298-301-303-328-567-570-661-747
Jan – de Vette 475-479-480
Wolphert 717
IJsel Jan Gerritsz. van der 881

Zacharias 517

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Aalst 449
Akkersdijk en Vrouwenrecht 88-801
Babberspolder 764
Berkel 8-73-111-499-508-604-718-779
Brielle 704
Delfland 300
Delfshaven 569-749
Delft 6-39-87-90-91-102-104-105-122-125-151-290-310-451-591-628-662-676-677-678-679-680-714718-752-802-828-829-863-874-883-902-904
Dordrecht 70-84-89-882
Duifpolder 569-895
Geervliet 890
Gouda 282
's-Gravenhage 106-107-766
's-Gravenland 248
's-Gravenzande 27-28-32-33-248
land van Gulik 893
Hargpolder 90-92-93-598-873
Hazerswoude 105
Hillegersberg 495-498-704
Hodenpijl 425-431-881
Hogenban 39-91
Hondertland 538-540-548
Jacobswoude 895
de Kandelaar 105-150-478-647
Kleinpolder 525
Kortland 766
de Lier 206
St. Lucas Calis 345
Maasdijk 206
Maasland 458-518-524-538-540-548-552-569-611-773-775-776-777-780-890-895
Maassluis 611-658-803-890
Naaldwijk 467
Nieuwland 3-13-15-55-197-248-261-409-425-448-557-594-595-676-761
Nootdorp 687-714-718-752-887
Oostabspolder 39-40-91-126-128-165-174-217-222-394-396-402-450-455-461-662-672-677-687831-874-883-885-886
Overschie 16-51-91-110-117-125-219-231-243-363-451-495-498-553-570-586-613-641-647-654714-715-716-718-720-721-724-753-755-760-794-794-796-797-798--799-848-876-877-882883-887
Papsou 748
Pernis 801
Poeldijk 467
de Poldervaart 113-427-557-865
de landen van Putten 778
Pijnacker 46-455-503-546-621-625-626
Rotterdam 113-125-133-136-143-144-178-186-191-344-541-544-570-593-660-682-766-776-794-796797-798-832-884-891-899
Ruiven 183
Rijnsburg 310

Rijswijk 222
de Schans 201
de Schie 45-105-113-125-248-743-829
Schiebroek 47-792
Schiedam 15-39-49-50-51-61-62-63-75-91-96-97-98-99-104-115-128-136-138-151-154-156-157-160161-162-171-187-237-248-252-300-310-338-359-361-372-376-376-393-422-442-451-461496-509-511-554-588-612-621-628-629-641-646-658-660-665-704-707-724-732-765-766773-778-781-788-801-851-857-859-860-883-889-893-894
Schieveen 816-831-832-871
Schipluiden 425-431-433-438-470-571-714-718-881
Spaland 6-30-85-120-165-184-270-288-401-482-524-563-566-698-705-802-804
Spanje 345
Spieringhoeksebos 185-409
Spijkenisse 778
Utrecht 160
Vlaanderen 499
Vlaardingen 79-85-101-118-162-182-188-243-257-282-382-415-420-424-426-429-432-433-444-451497-504-517-525-526-530-532-573-615-628-629-634-639-658-670-767-768-769-770778-790-863-876-880-882
Vlaardinger-ambacht 30-37-38-41-53-70-87-89-174-176-181-405-410-415-420-433-547-578-602628-629-634-639-682-711-712-713-879-880
Vokkestaart 54-58-59-549
Voorburg 760
Vijfsluizen 741-759-763
Westabspolder 40-61-100-104-113-136-138-197-207-473-897
het Windas 346-870
het Woud 52-57
Zestienhoven 113
Zevenhuizen 263-384-496
Zouteveen 60-161-165-173-177-179-189-192-483-525-577-579-582-711-863-876

STRATEN
Te Kethel.
de Broekweg 300
de DammeIaan 655-889
de Delfweg 478
de Groeneweg 67-218-647-810-898
de Harreweg 88-202-225-232-239-245-250-284-285-291-328-367-371-375-378-381-385-391-397398-406-657-667
de Kerklaan 113-258-401-427-833
de Noord-Kethelseweg 207
het Oosteinde 477
de Oudendijk 24-65-68-74-99-128-138-175-196-361-428-434-436-440-443-446-689-801-826-864892-897
de Vlaardingseweg 43-109-114-305-527-529-531
Te Nieuwland.
de Kethelseweg 557
Te Rotterdam.
de Lange Lijnstraat 899
de Santstraat 899

Te Vlaardingerambacht.
de Kethelweg 53-345

N A M EN V A N O N R O E R E N D E G O E D E R E N

Brouwerijen.
De Dubbelde Sleutel te Delft 904
Het Dubbele Cruijs te Delft 6
De Schenckan te Delft 591
De Werelt te Delft 676-678-679-680-681
De Werelt te Rotterdam 794
Bruggen.
De Kethelbrug 151-160-545-569-652-818-826
De QuakeIbrug in Kethel 201-427
Herbergen.
Bleskensgraaf te Kethel 404-405-416-462
De Dissel te Schiedam 209-213-237
Het Dubbele Cruijs te Schiedam 554-614
Het Hof van Holland te Schiedam 857-859-860-861
Het Land van Beloften te Kethel 512
Het Paard Niet Alteb ont te Vlaardingen 767-768-770
De Salm te Kethel 319-331
De Swa(e)n te Kethel 4-198-317-519-520-872
De Valck te Kethel 842
De Valck te Vlaardingen 405-410-415-420-424-426-429-432
De Vergulde Valck te Kethel 899
De Vergulde Valck te Overschie 848-850
Huizen.
Het Ambachtshuis te Kethel 800-807
Huis te Reviere 307-386-392-423-456-509-511-532-698-700
Het Claverhuis 539
Landen.
Claveren te Kethel 470
De Gansekamp 765
De Vogelkooi te Kethel 105
De Waalkamp te Kethel 707
Molens.
De Noord-Kethelsemolen 147
De Oost-Abspoldersemolen 620-687

INSTELLINGEN

De Abdij van Rijnsburg 310

Het Convent van Jerusalem te Utrecht 158-160
Het Gast-en Oudemanhuis te Gouda 282
De Heilige Geest van Delft 122
De Heilige Geest van Kethel 9-11-29-61-62-63-64-105-442-455-574-595-603-607-608-616-627-630631
De Heilige Geest van Vlaardinger-ambacht 30
Het Hof van Holland 8-288-801-808-896
De kerk van Kethel 166-455
De kerk van Schiedam 603
De kermis van Rotterdam 672-884
De kermis van Schiedam 889
Het Leprooshuis van Delft 828-829
De loterij van het Gast-en Oudemanhuis te Gouda 282
De paardenmarkt van Schiedam 204
De pacht op het hoorngeld 92-148-149-255-307-386-392-480-813-815-819-821-823-825
De pacht op het sluisgeld 558
De pacht op het straatgeld 521
De pacht op de smaltienden 40-55-549-881
De pacht op de visserij 699-743
De pacht op het windasgeld 695
De rethoriekamer de Zonnebloem te Kethel 380-387-504-505-561-573-650
De Staten-Generaal 835
Het Weeshuis van Delft 122
Het Weeshuis van Rotterdam 570
Het Weeshuis van Schiedam 99-603-612-660-707

BEROEPEN EN 0F FUNCTIES

Administrateur 47-111-151-184-618-778
Advocaat 643
Ambachtsbewaarder 35-236-309-401-427-453-762-807
Ambachtsheer 792-800
Arbiter 59 4
Astroloog 890
Bakker 489-530-536-541-543-566-589-697-704-711-779-891
Baljuw 198-628-629-634-639
Beenhakker 178-186-191
Bierverlader 570
Bleker 347-372-665-742-881-893-894
Bode 6-22-38-40-42-48-53-56-70-75-77-84-89-91-103-109-114-115-122-136-141-145-148-149-161204-249-253-260-281-282-304-329-336-339-341-342-363-384-399-405-410-415-420-433-439459-460-467-475-476-479-482-491-492-493-519-520-550-650-658-719-733-755-799-807-816831-878
Bootsgezel 345
Bostelman 712-713
Brouwer 6-591-676-678-679-680-681-794
Burgemeester 151-422-766-883
Chirurgijn 359-382-530-532-890
Curator 222-604-704
Dekker 477-586-831
Deurwaarder 199-572
Dienaar des Goddelijken Woord 255-890
Gasthuismeester 154-156-157-161-167-187
Heer van Kethel 661-662-698-700-719-833-834-835-836-837-838-840

Heilige geestmeester 30-61-83-122-123-175-200-207-455-574-593-607-608-616-627-630-631-647883
Hoofdingeland 300
Hoogheemraad 300
Houtzager 129-584
Jonkheer 106-107-310
Kamerbroeder van de rethoriekamer 504-505-561-565-573
Kamermeester van de rethoriekamer 380-387
Keizer van de rethoriekamer 561-573
Kerkmeester 29-366-455-485-487-574-607-608-616-627-630-631-643-807-895
Kleermaker 18-19-22-56-77-166-169-346-369-373-408-409-417-419-422-439-448-485-486-488-490501-503-505-520-773-775-878
Kleivoerder 219
Klopzuster 835
Koopman 461-496
Koperslager 731
Korenkoper 87-592-790
Kuiper 5-125-143-220
Lakenkoper 75-128-138-197-384-628-629
Landman 409-412-417-419-428-433-448-449-555-574-607-765
Metselaar 29-65-68-117-166-169-211-216-344-355-406-513-553-563-566-602-613-646-870
Molenaar 27-147-193-207-290-299-474-478-620-653-686
Molenmeester 291-301-306-328
Notaris 451-591-609-627-631-645-647-658-704-781-851
Ontvanger 104-105-255-802
Pachter 148-149-167-307-359-386-392-399-521-549-559-695-743-813-815-819-821-823-825-881
Pensionaris 883
Pontgaarder 863
Predikant 670-890
Priester 719-834-835-837-839-841
Prins van de rethoriekamer 561-565
Procureur 28-36-60-70-71-162-163-288-777-808
Rechter 71
Regent 828-829
Rentmeester 99-115-570-612-660-661-704-707-761-765
Rentmeester-generaal 310
Ridder 698-700
Schipper 345-802
Schoenmaker 7-155-255-619-863
Schoolmeester 811
Schuitvoerder 18
Secretaris 61-62-63-90-91-101-104-105-106-107-167-288-698-700-740-751-752-754-765-778-801857-859-860-861-863-897
Smid 18-19-21-22-79-85-122-140-182-188-199-205-231-338-363-449-451-497-559-578-580-581583-586-588-610-646-703-863-898
Snijder 78-199-205-280-285-291-350-354-360-364-374-459
Taxateur 647
Timmerman 17-257-268-288-313-320-366-379-414-416-489-491-500-502-610-685-741-755
Turftonster 830
Tijkwerker 369-373-377
Vellenkoper 49-50
Visser 698-700
Vleeshouwer 641
Waard 4-24-78-142-149-150-198-204-208-209-213-237-255-273-277-283-288-289-295-303-307-317319-331-354-368-370-386-390-392-404-405-410-420-423-424-426-429-432-486-488-490496-511-512-516-519-520-530-532-554-584-587-588-614-767-768-770-842-848-850-870872-891
Waardin 276-280-416-462-857-859-860-861
Windasmeester 597
Zeilmaker 749

