RECHTELIJK ARCHIEF VAN HET AMBACHT
KETHEL EN SPALAND
INVENTARISNUMMER 85

DINGBOEK

23-03-1652 t/m 12-03-1687
142 DUBBELE FOLIO‘S
GEDEELTELIJK VERGAAN

BEWERKING DOOR
ANTHONIUS VAN DER TUIJN
TE RHOON

Nr. 1 folio 1 d.d. 23-03-1652.
Ds. Abrahamis Swalmius en Cornelis Pietersz. jonge Broer geven te kennen dat zij
, namelijk
Cornelis Pietersz. van de erfgenamen van Jacob Jansz. Hoijkaes zaliger, 9 morgen 4 hond land
gelegen in de voorsz. ambacht, voor zichzelf en met procuratie van de voorn. Swalmius.
Nr. 2 folio 1 d.d. ut supra.
Joris Meesters secretaris van Kethel eiser contra de erfgenamen van Jacob Jansz. Hoijkaes zaliger,
over de betaling van £ 40 inzake het verkopen van 9 morgen 4 hond land tbv. het Gemene Land van
Holland, door Abrahamius Swalmius en Cornelis Pietersz. jonge Broer als kopers, ieder voor de helft,
aangebracht op 23-03-1652.
Nr. 3 folio 1 d.d. 12-06-1652.
Compareerde Jacob Jansz. de Jonge schout van half Spaland, Leendert Wiggertsz. schout en. …..
Dircxz. Jongste ……. en …….. aan wij ……….. de betaling van 52 ………lijk de personen en
…………en Cornelis Pietersz. ……… elk voor de helft die ……….. accepteerden volgens ……….. op
het stuk van de 40° penning. Schepenen fiat als …………
Nr. 4 folio 2 d.d. ut supra.
…………. de gedaagde en geïnterdeceerde met dezelve ………. verminderd zijn actie van garantie,
constitueert ten ………… en bij ordine tot absolutie van de ……….. sustineren dat voor de eiser en
………….. allerminst geen ? en valt en dat ………. bij de eiser .……. kosteloos en schadeloos zal
worden afgedaan.
Nr. 5 folio 2 d.d. ut supra.
Sprockenburch voor de eiser persisteert bij zijn eis.
Nr. 6 folio 2 d.d. 26-06-1652.
Schepenen in advies appointeren partijen voor Arien Leendertsz. Veenwech, Gerrit Dircxz. Jongste,
Abraham Jansz. bode en Cornelis Abrahamsz. ten overstaan van de secretaris, ten fijne van accoord
te compareren op vrijdag toekomende na de middag om 2 uur.
Nr. 7 folio 2v. d.d. ut supra.
Sijmon Pesser wonende Schiedam ……….. zo hij procedeert eiser contra Joris Meesters secretaris
van Kethel gedaagden ……... te dupliceren en alsdan de zaak ……… te pleiten …….van verstok of
dat de staande vierschaar recht gedaan zal worden.
De gedaagde present zijnde zegt het schepenen appoincment gewezen op 05-07-1651 te casseren.
Nr. 8 folio 3 d.d. 29-10-1652.
……….. voorts ……….. de eiser de attestatie ten naaste rechtdag.
Nr. 9 folio 3 d.d. ut supra.
(Kerk)meesters van Kethel eisers ……….. kwaliteit contra Steffen …….. van Bergen gedaagde.
Nr. 10 folio 3v. d.d. ut supra.
Commertgen Willemsdr. …….. Gelder eiser contra Joris Meesters secretaris van Kethel gedaagde.
Nr. 11 folio 4 d.d. 27-……
…………tot conditie en bij ……… van de somme ……….errits van f 18 over een half …….Jacob jaar
arbeidsloon door zijn voorsz. ……….. eisers dochter verdiend.
Nr. 12 folio 4 d.d. ut supra.
……….. als voogd en met speciale last van ………….ertgen Jansdr. weduwe van …………Cornelisz.
wonende te Berkel contra …………..gedaagde.
Nr. 13 folio 4v. d.d. 08-01-1653.
Meester Willem Nieupoort ……….. en rentmeester-generaal van de Domeinen in Noord-Holland eiser
contra Jacob Bartholomeesz. wonende in de Kethelpolder, gedaagde voor de betaling van f 274-10-00
over 3 jaren landpacht van 5 morgen 50 roeden land in de Oostabspolder in het noorderlijkste weer
van de woning van de gedaagde, tussen de Middelwatering en de Polderweg, volgens de uitspraak
van de schepenen van Kethel in dato 20-04-1644.
Schepenen condemneren de gedaagde in de eis.
Jacob Jansz. de Jonge schout van Spaland constitueert zich borg voor de restitutie van het gewijsde.
Nr. 14 folio 5 d.d. 24-03-1653.
Cornelis Willemsz. schout, Cornelis Cornelisz. Verhoeck en Jan Dircxz. Starrenburch schepenen van
Kethel oorkonden dat voor hun gekomen is Dirck Maertensz. Heckenhouck en (Jan) Dircxz.
Heckenhouck, onze inwoners, die zich borg stellen voor Abraham Jansz. Heckenhouck bode van
Kethel, hun comparanten schoonzoon en zoon respective, voor de voldoening van de pacht en impost
die hij heeft aangegaan op 1 april 1653, zo in de steden Delft, Rotterdam als Schiedam, ter somme
van f 20.000. De schout en schepenen verklaren dat de voorsz. personen alhier zijn gehuisd en
meerder sufficiant zijn.
Nr. 15 folio 5v. d.d. 21-04-1653.

Compareerde …….. ambacht ………..onze inw…….. van het dorp ………. gedagvaard ……. zijn, dat
de voorsz. meesters ………… hebben gehad en nog zijn hebbende zeker ………. van hem deposant,
vier achter een ………. kamer de voorsz. meesters gedurende ………..gewoond en nog heden dato
.…
Nr. 16 folio 5v. d.d. 28-05-1653.
Compareerde voor Jacob Jansz. Schipper ………. schepenen van Kethel ……….. Pietersz., Maerten
Pouwelsz., Jacob Sijmonsz. van ……….. wonende gezamelijk in de Kethelpolder en Pieter ……..
Cleijnpolder, dewelken ter requisitie van (Jacob) Bartholomeesz. mede wonende in de Kethelpolder
……… verklaren dat in 1652 is ge………. van 5 morgen land in de Oostabspolder benevens het land
toekomende de heer Willem Nieupoort en het hooi (door dezelve Nieupoort verkocht en weggevoerd)
zonder dat de requirant het voorsz. land in gebruik heeft gehad of nog in gebruik heeft.
Nr. 17 folio 6 d.d. ut supra.
………………………………. wegen Boogert levert eis ………………….ontendeerd als in het einde van
dezelve …………….
Nr. 18 folio 6v. d.d. 22-09-1653.
Wij Joris Meesters secretaris, Jan Ariensz. Coppert en Dirck Cornelisz. Bijl schepenen ………. Kethel
…………… gecompareerd. en Jan Dircxz. Heckenhouck …………. dewelken zich borg stellen voor
Abraham Jansz. Heckenhouck bode van Kethel, zoonszoon en zoon respective, voor de voldoening
van de pacht en impost aangegaan ……… 1653 te Delft, Rotterdam en Schiedam, ter somme van f
7.000.
Nr. 19 folio 7 d.d. 04-03-1654.
………… Dirck Cornelisz. (Bijl) en (Jan Ariensz. Coppert) van het dorp en ambachte Kethel ……. ons
gekomen (Dirck Maertensz. ) Heckenhouck en Jan Dircxz. Heckenhouck onze inwoners, die zich borg
stellen voor Abraham Jansz. Heckenhouck, hun comparanten zoonszoon en zoon respective, voor de
pacht en impost aangegaan 01-04-1654 over Delft, Rotterdam en Schiedam, ter somme van f 20.000.
Nr. 20 folio 7v. d.d. ut supra.
Is door de heer Jacob de Brauw ………. Spaland etc. in het college van schout, (ambachtbe)waarders
en schepenen van Kethel ………… voorgesteld hoe dat zijn Edel………. achtinge genomen had, dat
vele ……….. naburige als verder gelegen plaa(tsen) …………. enige jaren geleden, zich hadden
…….. tijd van bekwame gang of ………. wintertijd te gebruiken en ……….. dat niet alleen van de
reizende passanten en ………… inzonderlijk ten dienste en ger(ieve) ……….. ingezetenen van Kethel,
met ………. kosten op enige wegen in de voorsz. am(bachte) ook bekwaamlijk een gang of zandpad
……… werd gelegd, ingeval die van de gerechte daartoe' “inclineren". Waarbij vervolgens ongevraagd
door enige van het college geoordeeld is, tot commoditeit alvorens zulk dienstig en bekwamelijk te
geschieden. Ter contrarie door enige (die een stem meer uitbrachten) het voorstel hebben afgeslagen
en alsnog verworpen.
Nr. 21 folio 6 d.d. zaterdag 26-02-1654.
Ter deliberatie is gelegd het 18° punt van de beschrijving, beroerende het maken van een regelement
op de examinatie en selectie van leenmannen, mansmannen, schepenen, gezworenen in de
kwartieren en plaatsen van Holland en West-Friesland., in de welken de baljuwen, schouten of andere
officieren na rijpe overwegingen van de voorslag bij de heren Gecommitteerden gedaan, dat voortaan
de leenmannen van de landen van Putten, over welke landen het ruaartschap onlangs door het
overlijden van Salomon van Schoonhoven is komen te vaceren, mitsgaders na het overlijden van de
respective baljuwen en schouten in de andere plaatsen in Holland en West-Friesland, nominatie en
voorslag van leenmannen, mansmannen, schepenen, gezworenen of andere rechters, voor zowel in
het civiel als crimineel, etc.
Nr. 22 folio 9v. d.d. 04-11-1654.
Compareerde Ghijsbrecht Pietersz. Goutappel en exhibeerde het testament door hem en Marijtgen
Arijensdr., zijn overleden huisvrouw, gemaakt voor notaris Cornelis van Vliet te Delft op 27-12-1629,
waarbij de langstlevende als voogd wordt aangesteld.
Nr. 23 folio 9v. d.d. 23-12-1654.
Bonefaes Cornelisz. is gesurrogeerd tot voogd ipv. Pieter Joppen, over de weeskinderen van Cornelis
Pietersz. waar moeder van is Maertgen Willemsdr.
Nr. 24 folio 10 d.d. 06-01-1655.
Cornelis Pietersz. Post gehuwd met Annetgen Claesdr. en Pieter Willemsz. Thoen gehuwd met
Grietgen Claesdr., tezamen erfgenamen voor ¼ part van Jacob Jansz. Hoijcaes, item Claes Jorisz. en
Willem Jorisz. elk voor 1/16 part en benevens hun mede broeders erfgenamen voor een gelijk ¼ part,
nog Arijen Dircxz. Jongste gehuwd met Maartge Jansdr. voor 1/12 part en mede benevens zijn 2
zwagers, genaamd Jacob Jansz. en Dammis Jansz., mede erfgenamen voor het derde ¼ part, eisers

en arrestanten tegen Jacob Maertensz. Karel wonende te Schipluiden, mede erfgenaam voor het
resterende ¼ part, gedaagde.
De eisers concluderen dat de gedaagde gecondemneerd zal worden zijn contigent in de woning en 10
morgen 3 hond land in Spaland en Kethel, nagelaten door de voorn. Jacob Jansz. Hoijcaes en door
de erfgenamen in gemeen gelaten, in het openbaar zal worden verkocht aan de meestbiedende of
anderzins, de woning en landen te delen aan 4 handen.
Nr. 25 folio 10v. d.d. ut supra.
De heer Jacob de B(rauw) ambachtsheer van Kethel en Spaland contra Alewijn Jansz. gedaagde,
voor de betaling van f 120 over de pacht van de visserij in de Poldervaart.
Nr. 26 folio 11 d.d. 20-01-1655.
Jacob de Brauw eiser contra Alewijn Jansz. gedaagde om te procederen naar het 1° default.
Nr. 27 folio 11 d.d. ut supra.
Jacob van der Dusse gewezene brouwer in de brouwerij de Bril te Schiedam eiser contra Cornelis
Pietersz. Post timmerman gehuwd met de weduwe van Claes Jacobsz. Hoijcaes gedaagde, voor
betaling van f 35-10-00 ter zake van geleverde bieren volgens het bijgehouden register.
Schepenen consenteren Jan Dircxz. Sterrenburch ambachtbewaarder en Cornelis Cornelisz.
Poldervaert om partijen te verenigen.
Nr. 28 folio 11v. rechtdag d.d. ?
De heer Jacob (de Brauw) contra Alewijn Jansz.
Nr. 29 folio 11v. d.d. ut supra.
Jacob van der Dusse eiser contra Cornelis Pietersz. Post gedaagde.
Nr. 30 folio 12 d.d. 21-04-1655.
De heilige geestmeesters van Kethel eisers contra Arijen Jansz. aan de Ketelbrug gedaagde voor de
betaling van f 200 kapitaal met de verlopen rente tegen de penning 20 sedert 07-12-1653, volgens de
rentebrief verleden voor schepenen alhier in dato 07-12-1653.
Nr. 31 folio 12 d.d. ut supra.
Dezelve eisers contra dezelve gedaagde.
Nr. 32 folio 12v. d.d. ut supra.
Dezelve eisers contra Jan Leendertsz. gedaagde voor de betaling van f 100 kapitaal met de verlopen
rente tegen de penning 20 sedert 07-12-1650, volgens de rentebrief verleden voor schepenen alhier in
dato 07-12-1650.
Nr. 33 folio 13 d.d. ut supra.
Cornelis Cornelisz. Verhoock beschadigde borg voor Abraham Jansz. Heckenhoeck eiser contra Jan
Leendertsz. gedaagde voor de betaling van f 64-10-00 kapitaal met de verlopen rente tegen de
penning 20 sedert 01-05-1653.
Nr. 34 folio 13v. rechtdag d.d. ?
Ghijsbrecht Pie(tersz. Goutappel) eiser en Arijen van Arijen Jansz. contra dezelve Arijen Jansz.
gedaagde. Hij concludeert dat het arrest terecht gedaan is en standhouden zal, ten uiteinde van de
zaak dat voorts de gearresteerde …..neert zal werden aan hem eiser en arrestant te betalen de
somma van f 36 ...koop van een zilver "blaeisoen" door de eiser en ……….. op zijn trouwdag aan de
gearresteerde gedaagde
met de kosten te Hillegersberg gevallen.
Nr. 35 folio 13v. d.d. ut supra.
Pieter Leendertsz. van den Velde eiser contra Arijen Arijensz. Ham gedaagde voor de betaling van f
41-17-00 over 5 jaar pacht en de leverantie van een voet vlees en kaas, mitsgaders verdiend
arbeidsloon.
Nr. 36 folio 14 d.d. ut supra.
Angenietge Jansdr. wonende te Overschie eiser en arrestante op de persoon van Arijen Valentijn
wonende te Overschie contra dezelve Arijen Valentijn gearresteerde gedaagde. Zij concludeert dat het
arrest terecht gedaan is en zal standhouden, dat voorts de gedaagde gecondempneerd zal worden te
restitueren zekere gouden ring die zij de gedaagde gegeven heeft of te voldoen f 12 over de waarde.
Nr. 37 folio 14v. rechtdag d.d. ?
Cornelis Willemsz. (Bijl schout) van de heerlijkheid Kethel en in die kwaliteit eiser contra Arent
Jaspersz., (Goris Jansz. )de Vette, Arent …….., Adriaen Arijensz .Berckel, (Cornelis) Arijensz. van der
Burch en Maertgen Goris zijn huisvrouw, Arijen Cornelisz. Poldervaert gehuwd met Pleuntgen Jansdr.,
mitsgaders Michiel Pietersz. gehuwd met Maertgen Leendertsdr., gedaagden om de eis aan te horen.
Nr. 38 folio 14v. d.d. ut supra.
De voorn. eiser zegt dat hij op 22-02-1655, zijnde een zondag, omtrent 10 uur, gekomen was in de
Noord-Kethel ten huize van de voorn. Arent Jaspersz. een van de gedaagden, zijnde
ambachtbewaarder van Kethel en aldaar bevonden heeft een grote bijeenkomst van mensen, ten
getale van ca. 150, …….. van de kameringang van enig ………., mitsgaders de deur ………… tot dat

naar menigvuldig ………… dezelve deur opengedaan ……….. nevens verscheidene andere personen
daar uitgekomen zijn de voorn. gedaagden, zijnde inwoners van Kethel en mede in dezelve kamer 2
personen met pauselijke habijten, de ene zijnde een priester en de andere deszelfs dienaar, staande
voor een tafel van een altaar voorzien met pauselijke ornamenten.
Nr. 39 folio 15 d.d. ut supra.
De eiser concludeert dat de voorn. Arent Jaspersz. zal worden gecondemneerd in een boete van f 200
carolus, omdat de voorn. vergadering of conventieel in zijn huis gehouden en bevonden is, mitsgaders
hij en zijn huisvrouw …………
Nr. 40 folio 16 d.d. 13-10-1655.
Cornelis Willemsz. Bijll schout van de heerlijkheid Kethel eiser contra Arent Jaspersz. en verdere
genomineerde gedaagden, om te antwoorden.
Nr. 41 folio 16 d.d. ut supra.
Ghijsbrecht Pietersz. Goutappel eiser en arrestant op zekere penningen berustende onder Arent
Jaspersz., toebehorende Dammis Jansz. Speck contra dezelve Dammis Jansz. gedaagde ter defentie
van zijn gearresteerde penningen voor betaling van f 18-11-00 ter zake van verteerd gelag.
Nr. 42 folio 16 d.d. ut supra.
Jan Cornelisz. Speck vader en voogd van de gedaagde (=Dammis Jansz. Speck) verzoekt copie van
de eis alvorens te antwoorden.
Nr. 43 folio 16v. rechtdag d.d. ?
Cornelis Willemsz. (Bijll) schout eiser contra Arent Jaspersz., (Goris) Jansz. en verdere gedaagden,
om te antwoorden.
Nr. 44 folio 17 d.d. 01-12-1655.
Cornelis Willemsz. Bijll schout eiser contra Arent Jaspersz., Goris Jansz. en verdere genomineerde
gedaagden, om te antwoorden.
Nr. 45 folio 17v. d.d. eodem die.
Compareerde in het collegie van ………. Cornelis Arijensz. van (der Burch) de codicilaire dispositie bij
…….. Maertge Goris zijn huisvrouw ……….. verleden voor notaris Maerten ……….. te Schiedam op
..augustus 1655, waar(in) de schout en het gerecht zijn (uitgesloten).
Nr. 46 folio 18 d.d. 17-05-1656.
Jan Pauwelsz. wonende te Zoetermeer arrestant op zodanige penningen als berustende zijn in het
sterfhuis van Maritgen Joppen, gewoond hebbende in Kethel-ambacht, aankomende Alewijn Jansz.
mede wonende aldaar, eiser contra dezelve Alewijn Jansz., ter defentie van zijn gearresteerde
penningen, gedaagde om te kennen of ontkennen de obligatie door de gedaagde voor schepenen van
Kethel op 08-04-1654 ten profijte van de eiser en arrestant gepasseerd.
Hij concludeert dat het arrest terecht gedaan is en zal standhouden en condemneren de somme van f
40 met de intrest van f 5 van het honderd per jaar op het schip in de obligatie vermeld.
Nr. 47 folio 18v. d.d. ut supra.
Cornelis Willemsz. (Bijl schout) van het dorp Kethel …….. arrestant ……… (Jacob) Jacobsz. Carel
(wonende te) Schipluiden contra dezelve Jacob Carel gedaagde. De gedaagde heeft gevochten en
geworsteld ten huize van Jan Cornelisz. Speck.
Nr. 48 folio 18v.d.d. 17-05-1656.
Jacob Arijensz. Coppert heilige geestmeester geeft te kennen dat hij met kennis van zijn mede
confrater Job Huijbrechtsz. tbv. de armen van Kethel gekocht heeft van Wijnant Heijndricxz., 2 morgen
land in de Westabspolder, voor de somme van f 1.400.
Nr. 49 folio 19 d.d. 07-06-1656.
Cornelis Willemsz. Bijll schout van Kethel eiser contra Heijndrick Heijndricxz. aan de Oudendijk
gedaagde inzake een boete van 10 st. omdat de gedaagde zijn mest op de Oudendijk ongeheind
heeft laten liggen.
Nr. 50 folio 19 d.d. ut supra.
Jan Pauwelsz. te Zoetermeer eiser en arrestant contra Alewijn Jansz. gedaagde om te antwoorden.
De gedaagde bekent de schuld in de obligatie gesteld voor de voldoening van een visschuit, onder
conditie dat aan Alewijn Jansz. mondedeling belofte zal worden gegeven de bun te verleggen en ipv.
vuren planken, eiken planken voor de koker zullen worden worden gebruik t en alle andere gebreken
worden voldaan, gedaan in presentie van zijn broeder Maerten Pouwelsz.
Nr. 51 folio 19v. d.d. ut supra.
Jan (Cornelisz. Speck) eiser contra Jacob Arijensz. Coppert.
Nr. 52 folio 20 d.d. 21-06-1656.
Jan Pauwelsz. wonende te Zoetermeer eiser en arrestant contra Alewijn Jansz. gedaagde om te
dupliceren.
Nr. 53 folio 20 d.d. ut supra.

Jan Cornelisz. Speck herbergier alhier eiser contra Jacob Arijensz. Coppert om te antwoorden.
Nr. 54 folio 21v. rechtdag d.d. ?
Jan Arijensz. Coppert tegenwoordig schepen van (Kethel) eiser in cas van contra Annetge Cornelis
jonged(ochter) in het Spieringhoekse bos in de ambacht van Kethel, gedaagde.
Nr. 55 folio 21v. d.d. ut supra.
Cornelis Willemsz. Bijll schout contra Ghijsbrecht Goutappel gedaagde.
Nr. 56 folio 21 d.d. 02-05-1657.
Abraham Pouwelsz. de Gever bostelkoper te Rotterdam eiser contra Gerrit Cornelisz. Cortendijck
gehuwd met de weduwe van Thomas Cornelisz., in die kwaliteit gedaagde, voor de betaling van f 3116-00 over de koop en leverantie van bostel. Jan Arijensz. Coppert constitueert zich borg voor
Abraham Pouwelsz. Gever.
Nr. 57 folio 21v. rechtdag d.d. ?
Jacob Jansz. (de Jonge), (Dammis) Jansz. de Jonge, (Arent) Dircxz. Jongste (gehuwd met) Maertgen
Jansdr. de J(onge) contra Dammis Jansz. Br(ouck) …… in de Noord-Kethel gedaagde. De eisers
zeggen dat zij in april 1655 hebben verkocht aan de gedaagde een stuk land van 3 (morgen), gelegen
in de Noord-Kethel, voor de somme van f 1.695, contant geld. De gedaagde heeft op 15-12-1655
betaald f 1.500 en in april 1657 f 20, zodat hij nog schuldig is inclusief de rente f 227-00-00.
Nr. 58 folio 22 d.d. 19-09-1657.
Jacob Jansz. de Jonge, Dammis Jansz. de Jonge en Arent Dircxz. Jongste gehuwd met Maertge
Jansdr. de Jonge, eisers contra Dammis Jansz. Brouck gedaagde om te antwoorden. Huijbrecht
Pietersz. bruiker van het land van de abdij van Rijnsburg pretendeert op de voorn. verkochte 3
morgen een uit-of overpad te hebben. Het land is verkocht zonder overpad.
Nr. 59 folio 22v. d.d. ut supra.
Cornelis Wi llemsz. Bijll schout contra Cornelis Arijensz. Coos wonende te Overschie overgedaagde.
Nr. 60 folio 23 d.d. 17-10-1657.
Jacob Jansz. de Jonge, Dammis Jansz. de Jonge en Arent Dircxz. Jongste gehuwd met Maertge
Jansdr. de Jonge eisers contra Dammis Jansz. Brouck gedaagde om productie te doen. Overlegd
worden o.a. een opdrachtbrief, beginnende met: Ik Jan schout van Spaland etc. in dato 28-4-1579.
Nog een beginnende met: Wij Willem van Nieupoort schout, Joris Corsz. en (Arien) Post schepenen
etc. in dato (december of september) 1620. Nog een beginnende met: Wij Cornelis Willemsz. Bijll
schout, Cornelis Pietersz. Post en Jan Arijensz. Coppert schepenen etc. in dato 15-12-1655.
Nr. 61 folio 23v. rechtdag ………-1658.
Cornelis Willemsz. Bijll windasmeester van Kethel eiser contra Jan Cornelisz. Speck gedaagde voor
de betaling van f 10-17-00 over het windas van Driehuizen voor het jaar 1657.
Nr. 62 folio 23v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser als schout contra Wiggert Pietersz. Hodenpijll gedaagde voor de betaling van 3 st. over
een boete omdat de gedaagde tijdens de herfstschouw zijn bomen niet behoorlijk gesnoeid had.
Nr. 63 folio 24 d.d. 15-05-1658.
Cornelis Willemsz. van Dijck eiser contra Dammis Jansz. Speck gedaagde om getuigenis der
waarheid te geven.
Nr. 64 folio 24 d.d. 15-05-1658.
Compareerde Bonefaes Cornelisz. van den Berch en verzocht aan de schout en het gerecht om in de
polderwatering te mogen plaatsen voor zijn woning een schuithuis, wat is toegestaan.
Nr. 65 folio 24v. rechtdag ……..-1658.
Adriaen Dircxz. Kerckh(oven) bostelkoper te Rotterdam eiser en arrestant op de persoon Dammis
Jansz. Broeck tegenwoordig wonende te Vlaardinger-ambacht contra dezelve Dammis Broeck
gearresteerde en gedaagde.
De gedaagde zal aan de eiser moeten betalen f 193-13-00 over geleverd bostel.
Nr. 66 folio 25 d.d. 12-06-1658.
Cornelis Willemsz. Bijll schout eiser en arrestant op Willem Cornelisz. Bijll wonende buiten de stad
Schiedam contra dezelve Willem Cornelisz. gearresteerde en gedaagde.
Nr. 67 folio 25 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Jan Cornelisz. Speck gedaagde.
Dirck Cornelisz. Bijll wegens de gedaagde verzoekt copie van de eis.
Nr. 68 folio 25v. rechtdag …….-1659.
Cornelis Jansz. Cool wonende te Cverschie eiser contra Pieter Cornelisz. Post gedaagde voor
betaling van f 7 over 2 zakken haver de eiser toebehorende en op 17-03-1654 ten huize van Vranck
Willemsz. in de polder gehaald.
Nr. 69 folio 25v. d.d. ut supra.

Jacob Jansz. de Jonghe verzoekt consent om een koker te mogen leggen vanaf zijn huis onder de
straat, om het water van zijn erf naar de sloot af te voeren. Hierin wordt toegestemd.
Nr. 70 folio 26 d.d. 23-04-1659.
Leendert Dircxz. Stolck eiser contra Jacob Bartholomeesz. gedaagde voor betaling van f 25 over een
jaar gebruik van een kampje land in de Oostabspolder, volgens de uitspraak van Cornelis Cornelisz.
Poldervaert nopens de prijs van de huur gedaan.
Nr. 71 folio 26v. rechtdag d.d ..-05-1659.
Cornelis Willemsz. Bijll schout van Kethel eiser contra Wiggert Pietersz. Hodenpijl gedaagde voor de
boete van f 10 ter zake van dat de gedaagde een opening had gemaakt in de ambachtskade in de
Oostabspolder.
Nr. 72 folio 26v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Maerten Pouwelsz.
Nr. 73 folio 27 d.d. 4-6-1659.
Cornelis Willemsz. Bijll schout van Kethel eiser contra Wiggert Pietersz. Hodenpijl gedaagde.
Nr. 74 folio 27 d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Maerten Pouwelsz. gedaagde om te procederen.
Nr. 75 folio 27v. rechtdag d.d ……..-1659.
Cornelis Willemsz. Bijll schout van Kethel eiser contra Goris Abrahamsz. Corpershouck gedaagde om
te voldoen f 150-03-12 over het recht van pondgeld van 4 morgen land, door de gedaagde gekocht
van de erfgenamen van Willem Jansz. van Bergen, voor de somme van f 4.005, contant geld.
Nr. 76 folio 27v. d.d. ut supra.
Jacob Arijensz. Coppert gewezene windasmeester eiser contra Isbrant Jansz. Quackesteijn metselaar
gedaagde, voor betaling van f 2-02-00 over een jaar windasgeld van zijn huis.
Nr. 77 folio 28 d.d. ut supra.
Ds.Abraham Swalmius predikant te Kethel geeft te kennen dat hij had vernomen dat de heilige
geestmeesters en de kerkmeesters van Kethel uit de kerk alhier willen halen en met hun meenemen,
een bus die de diaconie ter verzameling van aalmoesen aldaar hadden opgehangen voor de tijd van
ca. één jaar. Hij verzoekt de bus weer terug te laten brengen om verdere onlusten te voorkomen.
Hierin wordt toegestemd.
Nr. 78 folio 28v. rechtdag d.d …….-1659.
Cornelis Willemsz. Bijll schout van Kethel eiser contra Pieter Leendertsz. van den Velde alias Pier
Vranck wonende te Kethel gedaagde. Hij zal gecondemneerd worden in een boete van f 3 ter zake
van dat hij bij de laatste schouw, deHarreweg gelegen voor zijn land genaamd de Kerckeweij, omtrent
2 voet breed naar de zijde van zijn land heeft afgestoken en aan zijn land verheeld heeft.Hij moet de
weg op zijn kosten repareren en gestraft worden in een boete van 12 st.
Nr. 79 folio 29v. rechtdag d.d …….-1659.
Cornelis Willemsz. Bijll schout eiser contra Pieter Leendertsz. van den Velde gedaagde om productie
te doen.
Nr. 80 folio 29v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Goris Abrahamsz. Corpershouck gedaagde om te antwoorden.
Schepenen wijzen goede mannen aan om partijen te verenigen. De goede mannen zijn:Gerrit Dircxz.
Jongste, Jacob Jansz. de Jonghe en Arijen Jacobsz. Jongste.
Nr. 81 folio 30 d.d. 06-08-1659.
Arijen Jacobsz. Jongste verzoekt om in de Polderwatering te stellen voor zijn woning een boothuis.
Hierin wordt toegestemd.
Nr. 82 folio 30v. rechtdag d.d……….
Jan Cornelisz. Speck en Huijbrecht Pietersz. Poot heilige geestmeesters van Kethel eisers contra
Harmen Willemsz. kleermaker wonende alhier gedaagde om te kennen of ontkennen de opdrachtbrief
verleden voor schepenen alhier, bij welke de gedaagde de huizing waarin hij woont heeft opgedragen
op 09-06-1649 ter nakoming van f 62-10-00, zijnde de helft van een jaar losrente op de voorn. huizing
staande.
Nr. 83 folio 31 d.d. 15-10-1659.
Cornelis Pietersz. Ruijter verzoekt om in de Polderwatering voor zijn woning een boothuis te mogen
stellen. Hierin wordt toegestemd.
Nr. 84 folio 31 d.d………-1659.
Jacob de Brauw ridder heer van Kethel, Woude en Spaland etc. eiser contra Lodewijck Davitsz.
gedaagde voor betaling van f 45 over een jaar pacht van de visserij in de Schie, verschenen primo
augustus 1659.
Nr. 85 folio 31v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Dirck Cornelisz. Huijsman gedaagde voor betaling van f 25 over ut supra.

Nr. 86 folio 32 d.d. ut supra.
Frans van Beest medicine do ctor te Delft eiser contra Heijndrick Heijndricxz. Lantsberge als
principaal en Pieter Jansz. Cleijwech als borg, gedaagde n voor betaling van f 34-08-06 over gekochte
haver te velde, volgens de boelcedulle in dato 12-08-1658.
Nr. 87 folio 32v. rechtdag d.d……..-1660.
Arijen Arijensz. van der H……. eiser contra Jan Dircxz. Opmeer gedaagde.
De eiser zegt dat hij aan de gedaagde verkocht heeft 4 nieuwe wagenwielen onder conditie dat als hij
eiser voor mei 1660 gehuwd zou zijn, dat de gedaagde voor de wielen zou betalen f 41-05-00. Nu de
eiser zich in huwelijke staat heeft begeven, invoege dat de gedaagde wel behoord had, de gekochte
wielen van de eiser te halen en aan de eiser betalen de somroe van f 41-05-00.
Nr. 88 folio 33 d.d. 21-04-1660.
Jacobus van Berlicom voor Mr. Franchoijs Bogaert als procureur van Cornelis Pietersz. Post geeft te
kennen dat dezelve Post uit naam van Cornelis Dammisz. wonende in Maasland, tot heden was
geprefigeerd, zonder dat Cornelis Dammisz. enige eis of conclusie alhier ter rolle heeft gebracht.
Nr. 89 folio 33v. rechtdag d.d………
(Jacob de Brauw) ridder heer van Kethel, Woude en Spaland etc. requirant contra Roeland
Sammelings heer van Sijreenen als principaal en Arent Jansz. te Overschie als borg, gerequireerden.
De requirant verzoekt decernatie tlv. de gerequireerden ter somme van f 23 over een jaar huur van het
2° part visserij in de Schiedamse Schie, volgens verhuring in dato 25-07-1659.
Nr. 90 folio 34 d.d. ut supra.
…………. maken en de schepenen van Kethel overgegeven door Ds. Johannes Crooswijck predikant
in de Corendijck eiser contra Cornelia Swalmius, dochter van Ds. Abrahamus Swalmius predikant te
Kethel contra dezelve Ds. Abraham Swalmius als vader en voogd van zijn dochter, gedaagden. Om
de eis te fonderen zegt Ds. Johannis Crooswijck dat hij met de voorn. Cornelia Swalmius, de jaren
hebbende om zichzelf volgens de wetten van ons land ten huwelijk te kunnen verbinden, na
behoorlijke en onbesproken vrijage begonnen, gecontinueerd en geëindigd met kennis van haar
vader, zover is gekomen dat zijlieden op voorgaande beloften niet alleen met de andere tot een
huwelijk hebben besloten, maar daarenboven in presentie en bijwezen van de vader, mitsgaders van
Michiel Baelde en Gillis Alderse de Vostzwager en oom respective van de eiser, op 13-09-1660
voorwaarden hebben gemaakt, waarop het huwelijk zou worden voltrokken.
Nr. 91 folio 35v. rechtdag d.d.……..-1660.
Ds. Johannis Crooswijck eiser contra Ds. Abraham Swalmius voor zichzelf en met procuratie van
Cornelia Swalmius, zijnde dezelve procuratie door zijn dochter alhier opgedragen voor het gerecht,
gedaagde.
Nr. 92 folio 36v. d.d. 02-?-1661.
Arijen Cornelisz . en de erfgenamen van Davit Cornelisz. eisers contra Heijndrick Heijndricxz. de jonge
gedaagde voor betaling van f 400 carolus met de rente van dien tegen de penning 20 sedert 24-051658, volgens de rentebrief alhier verleden op 24-05-1651.
Nr. 93 folio 37 d.d. 04-05-1661.
Jacob de Brauw ridder heer van Kethel, Woude en Spaland etc. requirant contra Arent Jansz. als
principaal, Roelant Sammelings heer van Sireenen, beiden te Overschie en Dirck Cornelisz. Bijll in
Kethel, als borgen.
Nr. 94 folio 37v. d.d. 21-09-1661.
Arent Dircxz. van Sterrenburgh eiser contra Jan Dircxz. van Sterrenburgh als mede executeur van het
testament van zaliger Grietgen Leendersdr. van der Houve, gedaagde.
De eiser zegt dat hij een zoon is van Hilletgen Leendersdr. van der Houve die bij testament van de
voorn. Grietgen Leendersdr. van der Houve tot haar mede erfgenaam is gejustitueerd, eerst voor ¼
part in 1/5 part van de helft in de nagelaten goederen van Grietgen Leendersdr. en voor ¼ part in 1/7
part van de wederhelft. De gedaagde blijft in gebreke zijn contigent te betalen. De gedaagde zal
rekening, bewijs en reliqua moeten overleggen.
Nr. 95 folio 38v. d.d. 16-11-1661.
Arent Sterrenburgh eiser contra Jan Dircxz. van Sterreburgh gedaagde om te antwoorden.
De gedaagde zegt het portie van de eiser te voldoen, mits dat daarop de gedaagde boven zijn
verdiende daggelden afslag zal strekken, hetgeen hij over kostgeld van des eisers kind, wat de eiser
uit zijn huis gestoten heeft en elders de kost heeft, zal moeten betalen.
Nr. 96 folio 39 d.d. 08-03-1662.
Pieter Willemsz. Ravesteijn wonende in het dorp Kethel eiser en arrestant op de persoon van Arijen
Dircxz. Jonghste wonende in Vlaardingerambacht contra dezelve Jongste gearresteerde en
gedaagde, om te betalen f 7-04-00 ter zake van geleverde winkelwaren en over 2 jaar scheergeld van
des gedaagdes zoon.

Schepenen renvoieren partijen voor goede mannen Cornelis Cornelisz. Poldervaert en Cornelis
Arijensz. van der Burgh, om partijen te verenigen.
Nr. 97 folio 39 d.d. ut supra.
Jan Dircxz. van Sterrenburgh gedaagde contra Arent Sterreburgh eiser, om dupliek te doen.
Nr. 98 folio 39v. d.d. 22-03-1662.
Jacob Jansz. de Jonge schout van Kethel eiser contra Alewijn Jansz. Visscher gedaagde voor een
boete van f 10, daar de gedaagde op 14-03-1662 savonds na zonsondergang met getrokken mes
langs de straat in het dorp heeft lopen schrappen en Cornelis Poldervaert heeft gekwetst.
Nr. 99 folio 39v. d.d. ut supra.
Arent Sterrenburgh eiser contra Jan Dircxz. Sterrenburgh gedaagde om de zaak af te pleiten.
Nr. 100 folio 40 d.d. 05-04-1662.
Jan Sijmonsz. Hoogerwerff wonende te Schiedam eiser en opposant contra Arijen Cornelisz. en de
erfgenamen van David Cornelisz. gedaagde.
De eiser zegt dat de beesten, bouwgereedschap en meubelen van de gedaagden door de
gerechtsbode van Kethel zijn geëxecuteerd en tegenwoordig berustende zijn in de per executie
verkochte huizing van Heijndrick Heijndricxz. van Lantsbergen, staande aan de Oudendijk in de
ambachte van Kethel, niet de voorn. Heijndrick Heijndricxz. maar de eiser in volle vrije eigendom
toebehoren.
Nr. 101 folio 40 d.d. ut supra.
Cornelis Stevensz. wonende te Overschie en Heijndrick Cornelisz. wonende te Hillegersberg,
mitsgaders Annetgen Jansdr. weduwe Cornelis Leendertsz. kleermaker wonende te Overschie,
erfgenamen van David Cornelisz. en nog dezelve Annetgen Jansdr. vervangende haar zoon Arijen
Cornelisz., verklaren te renunchieren de executie in de oppositie vermeld en dienvolgende de
opposant met de geëxecuteerde goederen te laten, onder compensatie van de kosten.
Nr. 102 folio 40v. rechtdag d.d…..-05-1662.
Arent Sterrenburgh eiser contra Jan Dircxz. Sterrenburgh gedaagde om sententie te begeren.
Nr. 103 folio 41 d.d. 11-05-1662.
De kinderen en erfgenamen van zaliger Jan Dircxz. Heckenhouck eisers contra Claes Willemsz. van
Dijck gedaagde voor betaling van f 100 kapitaal met de intrest tegen f 4 in het jaar, sedert 01-05-1661.
Nr. 104 folio 41 d.d. ut supra.
Arent Sterrenburgh eiser contra Jan Dircxz. Sterrenburgh gedaagde om sententie te begeren.
Nr. 105 folio 41v. d.d. ut supra.
Arent (Dircxz. Sterrenburgh) vermits Jan Dircxz. Sterrenburgh op heden 14 dagen geleden hier heeft
gearresteerd en dezelve Sterrenburgh in gebreke is gebleven, eist met de kosten.
Nr. 106 folio 42 d.d. 14-06-1662.
Jan Heijndricxz. Verbrugge heeft genaast ⅓ part van 3 morgen 150 roeden weiland in de
Westabspolder, door Jan Jansz. van der Marel, wonende Maassluis, verkocht aan Cornelis Arijensz.
IJselsteijn, wonende Maasland.
Nr. 107 folio 42v. d.d. 30-06-1662.
Jan Heijndricxz. Verbrugge eiser in cas van naasting en arrestant contra Cornelis Arijensz. IJselsteijn
wonende Maasland, gearresteerde en overgedaagde.
De eiser concludeert dat de overgedaagde zal worden gecondemneerd om tbv. de eiser afstand te
doen van de koop van zodanig land als de zelve gekocht heeft van Jan Jansz. van der Marel gehuwd
met Sara Heijndricxdr. Verbrugge, zijn eisers zuster.
De overgedaagde als inbrengende de koop, zegt het land gekocht te hebben voor f 1.100, contant
geld, mitsgaders de kosten van deze koop alsmede armengeld en spel degeld. Schepenen hebben
hetzelve getaxeerd op f 34-05-00.
Nr. 108 folio 43v. d.d. 26-01-1662.
Arent Dircxz. Sterrenburgh eiser contra Leendert Jansz. Sterrenburgh en Gerrit Dircxz. Jongste
bouman, testamenteurs van zaliger Jan Sterrenburgh, gedaagden om te procederen.
Nr. 109 folio 43v. d.d. ut supra.
Arent Dircxz. Sterrenburgh requirant contra dezelve gedaagden.
Nr. 110 folio 44 d.d. 11-04-1663.
Catharina Swalmius eerst weduwe van Gul..elmius Cammius, gewezene predikant te Overschie, en
nu gehuwd met Pieter Ravesteijn, geassisteerd met dezelve, opposant van executie, ter ene zijde op
en tegen Abraham Heckenhouck gerechtsbode, die de executie van wegen ene Dirck Jacobsz. de
Hooren wonende te Leiden impetrant van executie, doende is, gedaagde ter andere zijde.
Catharina Swalmius executeert van wegen de voorn. Dirck Jacobsz. de Hoorn, voor de voldoening
van f 106-13-04, door de stad Leiden toegewezen bij provisie.
Nr. 111 folio 44v. d.d. 25-04-1663.

Claes Jorisz. eiser contra Alewijn Jansz. gehuwd met Ariaentgen Arentsdr. gedaagde.
De eiser zegt dat Neeltgen Gerritsdr. des eisers huisvrouwen moeder van de huisvrouw van de
gedaagde, is overleden en dat de eiser en gedaagde met de verdere erfgenamen van de voorn.
Neeltgen Gerritsdr. zijn overeengekomen dat hij eiser zeker huis en erf, waarin hij woont en door de
voorn. Neeltgen Gerritsdr. met de dood geruimd en nagelaten, zou zetten voor een zekere som van
penningen, te geef of te neem, gelijk hij gedaan heeft, voor f 450 boven een opstal van f 50 kapitaal.
De gedaagde en de erfgenamen hebben hem het huis in koop gegund.
Nr. 112 folio 45v. d.d. (09)-05-1663.
Claes Jorisz. eiser contra Alewijn Jansz. Visscher gedaagde om te repliceren.
Christiaen van Vliet als procureur van Arijen Pietersz. Oosterveen die bij eis was gedagvaard tegen
Huijbrecht en Dirck Pietersz, Poot in kwaliteit zo zij procederen, verzoekt comparitie en absolutie van
de instantie cum expensis en van gelijke mede van Claes Arijensz. Mostert.
Nr. 113 folio 46 d.d. ut supra.
Huijbrecht en Dirck Poot voogden over de nagelaten weeskinderen van zaliger Cornelis Pietersz.
Poot, gewonnen bij Ariaentgen Andriesdr. (Kleijweg) en zulks erfgenamen van Martijntgen Cornelisdr.
weduwe Pieter Pietersz. Poot, grootvader en -moeder van de kinderen, eisers contra Arijen Pietersz.
Oosterveen gedaagde en Claes Arijensz. Mostert overgedaagden, tegenwoordig possesseur van de
eisers, om te kennen of ontkennen de bezegelde schuldbrief, verleden voor schout en schepenen van
Spaland op 12-02-1650, met een somme van f 1.000 carolus, als restant van meerdere somme, en
het gehijpothekeerde in de rentebrief geroerd, door de voorn. Mostert bezeten, daarvoor verklaard zal
worden verbonden en executabel in cas van eis.
Nr. 114 folio 46v. d.d. ut supra.
Dezelve eisers contra de voorsz. Arijen Pietersz. gedaagde, om te kennen of ontkennen zijn
ondertekende obligatie en dien volgende gecondemneerd te worden om te betalen de somme van f
l00 kapitaal volgens de obligatie in dato 18-09-1659, met als borg Maertgen Amen weduwe.
Nr. 115 folio 47 d.d…..-05-1663.
Hubrecht en Dirck Pietersz. Poot voogden van Trijntgen en Martijntje Cornelisdrs., kindskinderen en
erfgenamen van Martijntje Cornelisdr. weduwe Pieter Pietersz. Poot, eisers contra Arijen Pietersz.
Oosterveen gedaagde, om te antwoorden op de eis.
Nr. 116 folio 47 d.d. ut supra.
Claes Jorisz. Natschoe eiser c ontra Alewijn Jansz. gedaagde om procuratie te doen.
Nr. 117 folio 47v. rechtdag d.d…..-1663.
Claes Jorisz. Natschoe eiser contra Alewijn Jansz. gedaagde.
Nr. 118 folio 47v. d.d. ut supra.
Dirck Jacobsz. de Hooren en Abraham Jansz. Heckenhouck gerechtbode, gedaagden in cas van
oppositie en de voorn. de Hooren alsnu requirant contra Catharina Sualmius, eerst weduwe van
Quilliamus Cammius, gewezene predikant te Overschie en nu gehuwd met Pieter Ravesteijn die mede
compareerde als haar voogd, eerst opposante van executie en nu gerequireerde om de zaak in cas
van oppositie af te pleiten.
Nr. 119 folio 48 d.d. ut supra.
Hubrecht en Dirck Pietersz. Poot eisers contra Arijen Pietersz. Oosterveen gedaagde om voort te
procederen.
Nr. 120 folio 48 d.d. ut supra.
Arent Sterrenburgh eiser contra Gerrit Dircxz. Jongste gehuwd met Lijsbeth Abrahamsdr. weduwe Jan
Dircxz. Sterrenburgh, Leendert en Cornelis Sterrenburgh, met Jan Jansz. op Schie gehuwd met
Annetgen Jansdr., mitsgaders Gerrit Dircxz. Sterrenburch en de voorn. Leendert Sterrenburgh als
voogden over de minderjarige dochter van de voorn. Jan Dircxz. Sterrenburg, gedaagden om te
procederen.
Nr. 121 folio 48v. rechtdag d.d…….-1663.
Huijbrecht en Dirck Pietersz. Poot eisers contra Arij Pietersz. Oosterveen gedaagde.
Nr. 122 folio 48v. d.d. ut supra.
Claes Jorisz. Natschoe eiser contra Alewijn Jansz. Visscher gedaagde om de zaak af te pleiten.
Nr. 123 folio 49 d.d. ut supra.
Dirck Jacobsz. de Hooren en Abraham Jansz. Heckenhouck gerechtsbode gedaagden in cas van
oppositie en de voorn. de Hooren alsnu requirant contra Catharina Sualmius eerst weduwe van
Quillielmus Cammius, gewezene predikant te Overschie en nu gehuwd met Pieter Ravesteijn, en
dezelve Ravesteijn haar man en voogd in deze zaak, eerste opposant van executie.
Nr. 124 folio 49v. d.d. 08-08-1663.
Alewijn Jansz. gedaagde contra Claes Jorisz. Natschoe eiser om de zaak af te pleiten.
Nr. 125 folio 49v. d.d. ut supra.

Huijbrecht Pietersz. en Dirck Poot eisers contra Arijen Pietersz. Oosterveen gedaagde.
Nr. 126 folio 49a d.d. ut supra.
Dirck Jacobsz. de Hoorn en Abraham Jansz. contra Catherina Sualmius eerst weduwe van Quilielmus
Cammius, gewezene predikant te Overschie, en nu gehuwd met Pieter Ravesteijn, om sententie te
begeren.
Nr. 127 folio 49av. d.d. 29-8-1663.
Claes Jorisz. Natschoe eiser contra Alewijn Jansz. Visscher gedaagde om af te pleiten.
Nr. 128 folio 49av. d.d. ut supra.
Hubrecht en Dirck Pietersz. Poot, zo zij procederen, eisers contra Arijen Pietersz. Oosterveen
gedaagde om voort te procederen.
Nr. 129 folio 50 d.d. (05?)-10-1663.
Claes Jorisz. Natschoe eiser contra Alewijn Jansz. Visscher gedaagde.
Schepenen condemneren de gedaagde benevens de verdere mede erfgenamen van Neeltgen
Gerritsdr., gifte te geven van de huizing, in de eis gesteld, mits dat de eiser boven de f 179 bij
schuldbrief vanwegen de boedel van de voorsz. Neeltgen Gerritsdr. betaald, bij de opdracht tot zijn
last zal nemen de somme van f 230-06-08 kapitaal die de stad Schiedam op het huis heeft sprekende,
alsmede de opstal van f 50 kapitaal en nog aan de gedaagde zal betalen voor zijn ¼ part in het
verkochte huis, de somme van f 40-08-06.
Nr. 130 folio 50 d.d. ut supra.
Huijbrecht en Dirck Pietersz. Poot eisers contra Arijen Pietersz. Oosterveen gedaagde.
Nr. 131 folio 50v. d.d. ut supra.
Arent Dircxz. Sterrenburgh eiser contra Leendert Jansz. Sterrenburgh executeur van het testament
van Jan Sterrenburgh, zo voor zichzelf als voor Gerrit Dircxz. Jonghste, mede exec uteur van het
testament.
Nr. 132 folio 51 d.d. 24-10-1663.
Arent Dircxz. Sterrenburgh eiser contra Leendert Jansz. Sterrenburgh executeur van het testament
van Jan Sterrenburgh, voor zichzelf en voor Gerrit Dircxz. Jonghste, mede executeur.
Nr. 133 folio 51 d.d. ut supra.
Hubrecht en Dirck Pietersz. Poot eisers contra Arijen Pietersz. Oosterveen gedaagde.
Nr. 134 folio 51v. d.d. 21-11-1663.
Arent Dircxz. Sterrenburgh eiser contra Leendert Jansz. Sterrenburgh en Gerrit Dircxz. Jongste
gedaagden, om de zaak af te pleiten.
Nr. 135 folio 52 d.d. 06-02-1664.
Jorisge Jacobsdr. Coppert minderjarige jongedochter geassisteerd door Jan Pietersz. Post haar
tegenwoordige bruidegom, mitsgaders Heijndrick Coppert wonende te Schiedam haar neef en Sijmon
Romeijn wonende Vlaardingerambacht, beiden haar voogden, requiranten in cas matrimonieel op en
tegen Gerrit Jansz. Ket wonende Haagambacht, gedaagde en gerequireerde.
Zaak betreffende trouwbeloften. Jorisge Jacobsdr. ontkent trouwbeloften gegeven te hebben aan
Gerrit Jansz. Ket en verzoekt voortgang van de resterende 2 huwelijkse proclamatien met Jan
Pietersz. Post haar tegenwoordige bruidegom.
Nr. 136 folio 54 d.d. 13-02-1664.
Jorisge Jacobsdr. en haar assistenten zo zij procederen contra Gerrit Jansz. Ket en zijn assistente n,
om te procederen.
Nr. 137 folio 56 d.d. 19-02-1664.
Jorisge Jacobsdr. en haar assistenten contra Gerrit Jansz. Ket eiser en opposant.
Nr. 138 folio 57 d.d. 01-03-1664.
Jorisge Jacobsdr. minderjarige jongedochter, eerst gedaagde en geopposeerde, nu requirante, met
haar assistenten contra Gerrit Jansz. Ket, eerst eiser en opposant, nu gerequireerde, met zijn
assistenten.
Nr. 139 folio 57v. d.d. 14 of 24-09-1664.
Cornelis Cornelisz. int Groeneweer, Pieter Cornelisz. Quack gehuwd met Pietertge Cornelisdr. en
Leuntge Cornelisdr. jongedochter, elk mede erfgenaam voor ¼ part van zaliger Cornelis Maertensz.,
overleden op Zouteveen, eisers contra Gerrit Cornelisz. Cortendijck gehuwd met de weduwe van
Thomas Cornelisz. en zulks mede erfgenaam voor ¼ part, of als uitgekocht hebbende deszelfs
weeskinderen, gedaagde.
Nr. 140 folio 58 d.d. 8?0-10-1664.
Cornelis Cornelisz. int Groeneweer, Pieter Cornelisz. Quack en Pietertgen Cornelisdr. jongedochter,
eisers contra Gerrit Cornelisz. Cortendijck gedaagde.
Nr. 141 folio 58v. d.d. ut supra.

Adriaen Cornelisz. kleermaker wonende tegenwoordig te Berckel eiser contra Jan Jansz. van Delft
tegenwoordig wonende in Kethel-ambacht, gedaagde voor betaling van f 22-04-14 wegens de
leverantie van laken, bombazijn, baai, kanefas, zijde, knopen en verdere toebehoren van een nieuw
wambuis en het maken van dien in het jaar 1657.
Nr. 142 folio 59 d.d. 22-10-1664.
Adriaen Cornelisz. kleermaker wonende te Berkel eiser contra Jan Jansz. van Delft tegenwoordig
wonende alhier gedaagde, om te procederen naar het 2° default.
Nr. 143 folio 59v. d.d. 06-05-1665.
De kinderen en erfgenamen van wijlen Wilhem Nieupoort, in leven secretaris van Schiedam, met
procuratie van de erfgenamen van moederszijde van Leentgen Arijensdr., in die kwaliteit eisers contra
Harmen Willemsz. snijder, wonende in het dorp Kethel, als possesseur van de huizing en erf eertijds
toebehoord hebbende Cornelis Jansz., in leven predikant in Kethel, in die kwaliteit verweerder.
Nr. 144 folio 60 d.d. ut supra.
De voogden over de nagelaten weeskinderen van Pieter Jansz. Cleijwegh verwekt bij Neeltgen
Michielsdr. eisers contra Joris Jorisz. Broeck, wonende in Kethel-ambacht gedaagde.
De procureur van de gedaagde zegt dat de eisers aan de gedaagde hebben verkocht een woning als
huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte, met een stuk weiland, begroot op 2½ morgen ……aan de
Singel van de stad Schiedam en de toegift van omtrent 30 morgen bruikwaar.
Nr. 145 folio 61v. d.d. 20 of 30-05-1665.
De voogden over de nagelaten weeskinderen van Pieter Jansz. Cleijweg verwekt bij Neeltgen
Michielsdr. eisers contra Joris Jorisz. Brouck gedaagde.
Compareerden Leendert Jansz. Kleijweg en Cornelis Jansz. Koole, beiden wonende onder Overschie
en verklaarden in hun prive zich borg te constitueren.
Nr. 146 folio 62 d.d. (3?)-06-1665.
Joris Jorisz. Brouck bouman wonende Kethel-ambacht eiser en opposant in cas van executie op en
tegen Leendert Jansz. Kleijweg en Cornelis Jansz. Koole, beiden wonende onder het dorp Overschie,
gedaagden en geopposeerden.
Nr. 147 folio 63v. rechtdag d.d………-1665.
Joris Jorisz. Brouck opposant en eiser contra Leendert Jansz. Cleijwegh en Cornelis Jansz. Coole
gedaagden, om sententie te begeren.
Nr. 148 folio 64 rechtdag d.d…….-1666.
Isaack Heckenhouck wonende te Dordrecht eiser contra Arijen Jacobsz. Coppert gedaagde voor
betaling van f 77 over geleverd brood en kramerswaren.
Nr. 149 folio 64 d.d. ut supra.
Dezelfde eiser contra Leendert Dircxz. Stolck gedaagde voor betaling van f 14-07-00 over
kramerwaren.
Nr. 150 folio 64v. d.d. ut supra.
……………. eiser op en tegen Leentgen Leendertsdr. weduwe van Dirck Arijensz. Jonghste, mede
wonende alhier, gedaagde.
De eiser zegt dat de gedaagde van Cornelis Pietersz. Post, zijn eisers oom, in het begin van 1666
gekocht had een huis en erf in het dorp Kethel, waarin de eiser tegenwoordig woont, welke koop de
eiser als bloedverwant van de verkoper heeft genaast en bereid is de kooppenningen, onkosten e.d.te
voldoen.
Het gerecht beslist dat de naasting terecht is gedaan.
Nr. 151 folio 65 d.d. 04-?-1666.
Jacob Jorisz. wonende in het ambacht van Maasland en Jan Cornelisz. Holierhouck wonende
Vlaardinger-ambacht, door testament van Michiel Jansz. en Maertje Dircxdr. gestelde voogden over
de nagelaten kindskinderen en over de nagelaten goederen, vervangende Pieter Pietersz. wonende te
Ouderkerk aan de IJssel eisers contra Leendert Pietersz. Kleijweg gedaagde, om te kennen of
ontkennen zijn getekende obligatie in dato 03-11-1664, verleden voor notaris Maerten Kouwenhove te
Schiedam, ter somme van f 1.400 kapitaal met de intrest van dien. ldem nog de intrest van 01-111664 tot 01-11-1665 van f 1.900 kapitaal en nog de aflossing van f 400 in mindering van dezelve f
1.900. Nog de somme van f 120 over 2 jaar landpacht van 2½ morgen land.
Nr. 152 folio 65v. rechtdag d.d………
Isaac Heckenhouck wonende Dordrecht eiser contra Arijen Jacobsz. Coppert gedaagde om voort te
procederen.
Nr. 153 folio 65v. d.d. ut supra.
Dezelve eiser contra Leendert Dircxz. Stolck gedaagde.
Nr. 154 folio 66 d.d. ut supra.

………… Cornelisz. Post wonende in cas van naasting contra Leentje Leendertsdr. weduwe Dirck
Arijensz. Jongste, mede alhier wonende, gedaagde.
Het huis was verkocht voor acht honderd vijf …….. gulden.
Nr. 155 folio 66 d.d. ut supra.
Jacob Jorisz. en Jan Cornelisz. Holierhouck eisers contra Leendert Pietersz. Kleijweg gedaagde.
Nr. 156 folio 66v. rechtdag d.d………-1666.
Jacob Jorisz. en Jan Cornelisz. Holierhouck eisers contra Leendert Pietersz. Cleijwegh gedaagde.
Nr. 157 folio 66v. d.d. ut supra.
Cornelis en Leendert Jansz. Coole als voogden van de weeskinderen van zaliger Pieter Jansz.
Cleijwegh en Neeltgen Michielsdr. eisers contra Joris Jorisz. Broeck wonende Kethel-ambacht,
gedaagde om te kennen of ontkennen zijn schepenschuldbrief in dato 18-12-1665 ter somme van f
3.000 kapitaal.
Nr. 158 folio 67 d.d. 09-06-1666.
Jacob Jorisz. en Jan Cornelisz. Holierhouck zo zij procederen, mitsgaders Joris Jorisz. Broeck
mondige zoon van Maertgen Michielsdr., mede erfgenaam van Michiel Jansz., eisers contra Leendert
Pietersz. Cleijwegh gedaagde, om te antwoorden op pene van verstek.
Joris Jorisz. Broeck is een van de erfgenamen in de nagelaten boedel van Michiel Jansz. van der
Harch, deszelfs grootvader zaliger, en verzoekt rekening, bewijs en reliqua van de nagelaten
goederen en onderlinge vereffening of liquidatie.
Nr. 159 folio 68 d.d. ut supra.
Isaac Heckenhouck wonende Dordrecht eiser contra Arijen Jacobsz. Coppert gedaagde om te
antwoorden.
Nr. 160 folio 68v. rechtdag d.d………..
Jacob Jorisz. en Jan Cornelisz. Holierhouck, mitsgaders Joris Jorisz. Broeck, mondige zoon van
Maertgen Michielsdr., mede erfgenaam van Michiel Jansz. eisers contra Leendert Pietersz. Cleijwegh
gedaagde om te antwoorden.
Nr. 161 folio 68v. d.d. ut supra.
Isaac Heckenhouck wonende Dordrecht eiser contra Arijen Jacobsz. Coppert gedaagde om te
antwoorden.
De gedaagde is te vreden het geëiste te voldoen, mits dat daarop in mindering wordt gebracht f 40
over de leverantie van ⅛ deel boter en nog f 60 over de koop van mest en het rijden van mest.
Nr. 162 folio 69 d.d. ut supra.
Isaac Heckenhouck wonende Dordrecht eiser contra Jan Pietersz. timmerman gedaagde, voor
betaling van f 27-02-00 over geleverd brood en kramerswaren.
Nr. 163 folio 69v. rechtdag d.d………..
Jacob Jorisz. en Jan Cornelisz. Holierhouck, mitsgaders Joris Jorisz. Broeck mondige zoon van
Maertgen Michielsdr. mede erfgenaam van Michiel Jansz. eisers contra Leendert Pietersz. Cleijwegh
gedaagde om te antwoorden.
Nr. 164 folio 70 d.d. 29-09-1666.
Isaac Heckenhouck eiser contra Arijen Jacobsz. Coppert gedaagde.
Nr. 165 folio 70 d.d. ut supra.
De vaders en regenten van het Oude Manhuis te Schiedam als in hetzelve huis onderhoudende
Leendert Claesz. , in die kwaliteit eisers contra Pieter Cornelisz. Post gedaagde voor betaling van f
514 kapitaal met de verlopen rente van dien tegen f 3-10-00 van het honderd in het jaar sedert 4-51665, volgens de rentebrief verleden voor schout en schepenen alhier op 9-05-1661.
Nr. 166 folio 71 d.d. 01-10-1666.
Isaac Heckenhouck eiser contra Arijen Jacobsz. Coppert gedaagde.
Nr. 167 folio 71 d.d. ut supra.
De vaders en regenten van het Oude Manhuis te Schiedam zo zij procederen, eisers contra Pieter
Cornelisz. Post gedaagde om voort te procederen.
Nr. 168 folio 71v. d.d. 08-(12?)-1666.
Jacob Jorisz. en Jan Cornelisz. Holierhouck zo zij procederen, mitsgaders Joris Jorisz. Broeck, eisers
contra Leendert Pietersz. Cleijwegh gedaagde om te antwoorden.
Nr. 169 folio 71v. d.d. ut supra.
Mr. Adriaen Annoque advocaat Hof van Holland eiser contra Cornelis Cornelisz. Poldervaert
gedaagde om te kennen of ontkennen zijn getekende obligatie in dato 13-11-1665.
Nr. 170 folio 72 d.d. (20)-12-1666.
Cornelis Cornelisz. Poldervaert gedaagde en requirant contra de advocaat Mr. Adriaen Annocke eiser
en gerequireerde.
Nr. 171 folio 72 rechtdag d.d…….-1668.

Jan Cornelis van Campen gehuwd met Trijntgen Willemsdr., nagelaten dochter van wijlen Corsgie
Pietersdr. die een dochter was van Pieter Corsz. van der Wael, in die kwaliteit eiser contra Maertje
Pietersdr. weduwe en boedelhoudster van zaliger Pieter Pietersz. Romeijn, oom en administrerende
voogd over de voorsz. Trijntje Willemsdr., in die kwaliteit gedaagde, om te kennen of ontkennen het
testament door Pieter Corsz. van der Wael met de dood geruimd en nagelaten in dato 05-06-1646.
Nr. 172 folio 73 d.d. 16-05-1668.
Jan Cornelisz. van Campen gehuwd met Trijntje Willemsdr., nagelaten dochter van wijlen Corsgie
Pietersdr. contra Maertgen Pietersdr. weduwe en boedelhoudster van Pieter Pietersz. Romeijn om
voort te procederen.
Nr. 173 folio 73v. d.d. 20-06-1668.
De heer Johan van der Weijde oud burgemeester van Rotterdam eiser contra Pieter Cornelisz. Post
wonende Kethel-ambacht gedaagde om te voldoen de betaling van f 792 over 6 jaar huur van 6
morgen land in de Oostabspolder, het laatste jaar verschenen Kerstmis 1667, door de gedaagde eerst
op 04-11-1642 voor de tijd van 9 jaren van de eiser in gebruik genomen volgens de huurcedulle
daarvan zijnde en door de gedaagde ondertekend en t/m 1667 gebruikt.
Nr. 174 folio 74 folio d.d. 02-08-1668.
De heer Johan van der Meijde oud burgemeester van Rotterdam eiser contra Pieter Cornelisz. Post
wonende Kethel-ambacht gedaagde om voort te procederen.
Nr. 175 folio 74 d.d. ut supra.
De weduwe en boedelhoudster van Isbrant Willemsz. van Rijt wonende Schiedam eiseresse contra
Arijen Jacobsz. Coppert gedaagde voor betaling van f 500 carolus met de intrest van dien sedert 2406-1667, ter zake van geleend en van de voorn. overleden Isbrant Willemsz. van Rijt, ontvangen en
genoten penningen, verleden op 24-06-1665 voor schepenen alhier.
Nr. 176 folio 74v. d.d. 22-08-1668.
De weduwe en boedelhoudster van Isbrant Willemsz. van Rijt wonende Schiedam, eiseresse contra
Arijen Jacobsz. Coppert gedaagde.
Nr. 177 folio 75 d.d. (11)-03-l669.
De heer Hendrikus van Minnebeecq medicine doctor wonende te Amsterdam en Heindrick van Dobbe
te Rot terdam, executeurs van het testament van zaliger Adriaen van Immersael, eisers contra Pieter
Cornelisz. Post wonende in de jurisdictie van Kethel, gedaagde om te kennen of ontkennen de
obligatie door de gedaagde ten profijte van de voorn. Adriaen van Immersael getekend op 13-07-1667
met een kapitaal van f 150 en de intrest tegen f 6 van het honderd in het jaar sede rt 13-07-1667.
Nr. 178 folio 75v. d.d. 22-05-1669.
Ds. Joannis Crooswijck predikant in de Corendijck arrestant en requirant contra Pieter Pietersz.
Ravesteijn gearresteerde en gerequireerde.
De arrestant verzoekt illico redenen en eist te horen waarom de gearresteerde zijn requirants gelden
en bedongen kooppenningen van een stuk land, verkocht aan Jan Huijbrechtsz., heeft doen
arresteren.
Pieter Ravesteijn gehuwd met Catharina Sualmius, nagelaten dochter van Ds. Abraham Sualmius
contra de voorn. Ds. Joannis Crooswijck gehuwd met Cornelia Sualmius, eerst verweerder nu
arrestant, mitsgaders de voorn. Jan Hubrechtsz. gedaagde, om te geven redenen van arrest en
interdictie.
Borg voor Pieter Ravesteijn is zijn vader Pieter Willemsz. Ravesteijn.
Borg voor Ds. Joannis Crooswijck is (Jacob) Jansz. de Jonge schout.
Nr. 179 folio 76v. d.d. ut supra.
Arijen Fransz. van Gespijckerthoorn gehuwd met Trijntgen Jacobsdr. Coppert, dochter en mede
erfgenaam van Jacob Arijensz. Coppert en de navolgende schuldbrief haar als erfenis van haar
vaders goed aangekomen en te beur gevallen, eisers contra Arijen Jacobsz. Koppert gedaagde om te
kennen of ontkennen zijn schuldbrief door hem verleden voor schout en schepenen van Kethel op 17 06-1665 ter somme van f 144 over 4 jaar rente van f 1.200 kapitaal in de brief begrepen en te betalen,
f 157 over 3 jaar huur door haar als dienstmaagd ten huize van de gedaagde verdiend, afslaande de
leverantie van een varken en een achten deeltje boter en enige verstrekte penningen.
Nr. 180 folio 77v. d.d. 27-05-1669.
Ds. Joannis Crooswijck predikant in de Corendijck eiser contra Ds. Pieter Borreman provisioneel
predikant alhier en Vedastus Corenwinder gerequireerden.
Hij verzoekt redenen waarom de gerequireerden op 22 mei uit de naam van de diaconie armen van
Kethel hebben doen arresteren onder Jan Hubrechtsz. de penningen die van hem onder Jan
Hubrechtsz. berusten.
Nr. 181 folio 79v. d.d. 05-06-1669.
Pieter Pietersz. Ravesteijn eiser en arrestant contra Johannis Crooswijck predikant in de Coorendijck.

Nr. 182 folio 79v. d.d. ut supra.
De regenten van de diaconie gerequireerden contra Johannis Crooswijck requirant.
Nr. 183 folio 80 d.d. ut supra.
Arijen Fransz. Gespijckerthooren eiser contra Arijen Jacobsz. Koppert gedaagde om te antwoorden.
Nr. 184 folio 80v. d.d. 19-06-1669.
Ds. Joannis Crooswijck zo hij geroepen is verweerder contra Pieter Pietersz. Ravesteijn zo hij
procedeert, eiser en arrestant.
Ds. Joannis Crooswijck concludeert dat in dezelve cas zal worden gecondemneerd aan hem op te
leggen en betalen de somme van f 50 carolus over kraamkosten en kraammaaltijd, door de eiser in
reconventies huisvrouw voor de verweerders huisvrouw verstrekt toen zij in 1668 ten huize van de
eiser in reconventie in de Corendijck in de kraam bevallen was.
Nr. 185 folio 80v. d.d. ut supra.
Ds. Joannis Crooswijck verweerder contra de regenten van de diaconie eisers en arrestanten.
Nr. 186 folio 81 d.d. ut supra.
Isaac Heckenhouck wonende Dordrecht eiser contra Willem Sijmonsz. bakker alhier gehuwd met de
weduwe van Jacob Kemp gedaagde.
De eiser zegt dat Jacob Kemp van hem eiser gehuurd had zijn eisers huizing, erf en tuin in het dorp
Kethel voor de tijd van 3 jaar, ingaande primo mei 1665, voor de somme van f 159 per jaar,
uitwijzende de getekende huurcedulle in dato 04-06-1665. De weduwe en de gedaagde gehuwd met
de weduwe, hebben de huizing in huur bewoond en gebruikt voor het verschenen jaar mei 1669.
Nr. 187 folio 81v. d.d. 19-06-1669.
Jacob Jansz. de Jonghe schout stelt zich borg voor Ds. Joannis Crooswijck om het gewijsde te
voldoen en betalen hetgeen de diaconie van Kethel tot zijn laste zal obtineren.
Nr. 188 folio 82 d.d. 24-07-1669.
Pieter Pietersz. Ravesteijn eiser contra Ds. Joannis Crooswijck verweerder.
Nr. 189 folio 82 d.d. ut supra.
De regenten van de diaconie eisers en arrestanten contra Ds. Joannis Crooswijck verweerder.
Nr. 190 folio 82v. d.d. 14-08-1669.
Pieter Pietersz. Ravesteijn eiser en verweerder contra Ds. Joannis Crooswijck gedaagde.
Nr. 191 folio 82v. d.d. ut supra.
De regenten van de diaconie eisers en arrestanten contra Ds. Johannis Crooswijck verweerder.
Nr. 192 folio 83 d.d. ut supra.
Ds. Joannis Crooswijck predikant in de Corendijck gehuwd met Cornelia Sualmius, dochter van zaliger
Ds. Abraham Sualmius, als het navolgende land door haar vader gemaakt en besproken, in die
kwaliteit eiser contra Arijen Jacobsz. Coppert wonende alhier, gedaagde ter voldoening van f 100 over
2 jaar huur of pacht van 3½ morgen land in de Noord-Kethelpolder, de weg en uiterdijk daarin
begrepen, verschenen Kerstmis 1666 en 1667 volgens de huurcedulle in dato 30-01-1659 en het
verlengen van de huur daarin begrepen, beiden door Jacob Arijensz. Coppert, vader van de
gedaagde, getekend en door de gedaagde na het overlijden van zijn vader in huur gebruikt.
Nr. 193 folio 83v. d.d. 28-08-1669.
Ds. Joannis Crooswijck verweerder contra de regenten van de diaconie eisers en arrestanten om de
zaak af te pleiten.
Nr. 194 folio 84 d.d. 11-09-1669.
Pieter Pietersz. Ravesteijn eiser contra Ds. Joannis Crooswijck verweerder om sententie te begeren.
Nr. 195 folio 84 d.d. ut supra.
De regenten van de diaconie alhier eisers contra Ds. Joannis Crooswijck verweerder.
Nr. 196 folio 84v. d.d. 23-10-1669.
De regenten van de diaconie alhier eisers contra Ds. Joannis Crooswijck verweerder om te
antwoorden.
Nr. 197 folio 85 d.d. 06-11-1669.
Ds. Joannis Crooswijck verweerder contra de regenten van de diaconie alhier eisers om te dienen van
dimenutie tegen de declaratie van kosten aan hun eisers geleverd en vervolgens om taxatie te
begeren.
Nr. 198 folio 85v. d.d. 20-11-1669.
Ds. Joannis Crooswijck verweerder contra de regenten van de diaconie alhier eisers.
Nr. 199 folio 86 rechtdag d.d………-1670.
Ds. Joannis Crooswijck gedaagde contra de regenten van de diaconie van Kethel eisers.
Nr. 200 folio 87 d.d. 30-04-1670.
De regenten van de diaconie van Kethel eisers contra Ds. Joannis Crooswijck gedaagde.
Nr. 201 folio 87v. d.d. 21-05-1670.

Ds. Joannis Crooswijck gedaagde contra de regenten van de diaconie van Kethel eisers.
Nr. 202 folio 87v. d.d. ut supra.
De advocaat Mr. Adriaen Annocque eiser en arrestant op de penningen berustenden onder Willem
Vrancken van Rijt, aankomende de weduwe en kinderen van Cornelis Cornelisz. Poldervaert contra
dezelve weduwe en voogden van de kinderen
Nr. 203 folio 88v. d.d. 18-06-1670.
De diaconie van Kethel arrestanten op de penningen berustenden onder Leendert Jansz. Decker en
Leendert Pietersz. Pathijn, aankomende Arijen (Jacobsz?) Coppert eiser contra dezelve Coppert
gedaagde, om te kennen of ontkennen de obligatie door de gedaagde en deszelfs borg op 24-06-1665
voor schepenen alhier verleden tot de somme van f 300 kapitaal en de intrest van dien.
Nr. 204 folio 90 d.d. 23-03-1671.
De weduwe van Ruth Maximiliaensz. van Waert wonende Schiedam eiseresse contra Dammis
Pietersz. Slooff gedaagde om te kennen of ontkennen de huurcedulle door de gedaagde op 11-051667 getekent tot de somme van f 150 als restant van landpacht, verschenen Kerstmis 1669, en nog
de somme van f 202 van een jaar landpacht, verschenen Kerstmis 1670.
Nr. 205 folio 92 d.d. 07-11-1655.
Jacob de Brauw ridder, heer van Kethel, Woude, Spaland etc. en de eerwaarde heer Ds. Abrahamus
Swalmius dienaar des Goddelijken Woord te Kethel, beiden van competente ouderdom, verklaren ten
verzoeke van Cornelis Willemsz. Bijll schout van Kethel waarachtich te zijn; eerst de heer van Kethel,
dat door de voorn. Ds. Abrahamus Swalmius die van het gerecht en verscheidene ingezetenen van
Kethel diverse malen klaagde dat zij meer en meer bemerkten en ondervonden dat die van de
pausgezinden, zo binnen als buiten deze ambacht woonachtig van tijd tot tijd hun vergaderingen in de
een of andere huizing in deze ambacht, openbaar, veilig en zonder verhindering kwamen houden en
met grote menigte op het klokgelui vergaderd zijn, hun pauselijke dienst kwamen doen. Waartoe tot
dien einde ook een priester zich in het ambacht van Kethel onthield en woonachtig was ten huize van
ene Arent Sijmonsz. in de Noord-Kethel, in tegenspraak tot het placcaat van de Ed. Groot Mogende
Staten van Holland en door hem deposant bekend gemaakt aan de heer Wilhem van der Houff,
dijkgraaf en baljuw van Delfland.
Ds. Swalmius verklaart dat hij zich met de klacht van de heer van Kethel kan confirmeren en dat hij
deposant zo particulier als ook benevens de schout van Kethel, mitsgaders met enige uit het college
van schepenen en uit de kerkeraad, ten huize van de voorn. heer baljuw van der Houff hebben
geklaagd, hetwelk dezelve telkens aangenomen heeft, maar dat tot de wering van de vergaderingen
der Papisten, door de baljuw voorn. nooit enige openbare verhindering is gedaan.
Nr. 206 folio 94 d.d. 08-04-1671.
Jacob Jansz. de Jonge en Maerten Kouwenhove, gestelde curatoren over de geabandonneerde
boedel van Dammis Pietersz. Slooff, arrestanten en eisers contra Arijen Dircxz. Jongste wonende
Vlaardinger-ambacht, gearresteerde en gedaagde.
Slooff en Jongste hadden tezamen een grauw ruin gekocht, wat zal worden verkocht ten meeste
profijt.
Nr. 207 folio95 d.d. 02-04-1671.
De curatoren van de geabandonneerde boedel van Dammis Pietersz. Slooff eisers contra Arijen
Dircxz. Jongste wonende Vlaardinger-ambacht gedaagde.
Nr. 208 folio 95 d.d. ut supra.
Pieter Willemsz. Ravesteijn wonende in het dorp Kethel eiser contra Willem Sijmonsz. van Bleijswijck
bakker wonende in het dorp Kethel.
Kwestie over een goot op de zuidmuur tussen hun beiden huizingen.
Nr. 209 folio 96v. d.d. 05-05-1671.
Geertje Cornelisdr. wonende in het dorp Kethel weduwe en boedelhoudster van Cornelis Gerritsz. van
Meurs, zoon van Gerrit Leendertsz. van Meurs en mede geïnstitueerde erfgenaam van Maertje
Lenaertsdr. van Meurs, wat na schifting en scheiding tegen de andere erfgenamen te beur is gevallen
van de voorn. Maertje Lenaertsdr. ten in die kwaliteit eiseresse contra Neeltje Sieren weduwe en
boedelhoudster van de voorn. Gerrit Lenaertsz. van Meurs, wonende deze ambacht gedaagde om te
kennen of ontkennen de obligatie in dato 05-05-1649 door de voorn. Gerrit Lenertsz. van Meurs tbv.
de voorn. Maertgen Lenertsdr. van Meurs verleden en getekend. Wijders tot condemnatie van de
somme van f 525-12-00 haar man in het kapitaal en verlopen intrest te beur gevallen.
Nr. 210 folio 97 d.d. ut supra.
De curatoren van de geabandonneerde boedel van Dammis Pietersz. Slooff eisers contra Arijen
Dircxz. Jongste wonende Vlaardinger-ambac ht, gedaagde.
Nr. 211 folio 97v. d.d. (30)-05-1671.

De curatoren van de boedel van Dammis Pietersz. Slooff eisers contra Arijen Dircxz. Jongste
gedaagde.
Nr. 212 folio 97v. d.d. ut supra.
Geertje Cornelisdr. weduwe en boedelhoudster van Cornelis Gerritsz. van Meurs eiseresse contra
Neeltje Sieren weduwe en boedelhoudster van Gerrit Lenaertsz. van Meurs gedaagde.
Nr. 213 folio 98 d.d. 24-06-1671.
Geertje Cornelisdr. wonende in het dorp Kethel weduwe en boedelhouster van Cornelis Gerritsz. van
Meurs die een zoon was van Gerrit Lenaertsz. van Meurs en mede geïnstitueerde erfgenaam van
Maertje Lenaertsdr. van Meurs, is in die kwaliteit te beur gevallen tegen de andere erfgenamen van
Maertje Lenaertsdr. renunchierende de instantie op 05-05-1671 tegen Neeltje Sieren weduwe en
boedelhoudster van de voorn. Gerrit Lenaertsz. van Meurs en tegen dezelve Neeltje Sieren bekomen
hebbende veniam agendi, eiseresse contra de voorn. Neeltje Sieren gedaagde.
Nr. 214 folio 99 d.d. 05-08-1671.
Geertje Cornelisdr. weduwe Cornelis Gerritsz. Meurs eiseresse contra Neeltje Sieren weduwe Gerrit
Leendertsz. Meurs gedaagde.
De gedaagde zegt dat Gerrit Leendertsz. Meurs voor de eiseresse in conventie van haar man Cornelis
Gerritsz. Meurs heeft betaald aan Abraham Vrancken bij Overschie, de somme van f 400, aan
Theunis Pietersz. in de Kethelpolder f 300, aan Pieter Woutersz. Katersvelt wonende Delft f 200,
mitsgaders aan Sier Leendertsz. Cleijwegh f 200. Zij zegt verder dat de voorn. Gerrit Leendertsz. voor
de voorn. Cornelis Gerritsz. zich borg had gesteld tbv. Pieter Woutersz. Katersvelt voor het slot van de
rekening van 1/7 part, de voorn. Katersvelt toekomende in het schip de Roggebloem, welke zaak
alsnog onder de rechter is hangende. Dat ook de eiseresse in reconventie tbv. Rusgen Arijensdr. te
Delft insgelijks voor dezelve Gerrit Leendertsz. haar borg had gesteld voor f 500 en dat de voorn.
Cornelis Gerritsz. gedurende zijn koopmanschap ten huize van de voorn. Gerrit Meurs heeft gewoond
en onderhouden ten tijde van 2 jaar.
Nr. 215 folio 100v. d.d. 19-08-1671.
Geertgen Cornelisdr. weduwe Cornelis Gerritsz. Meurs eiseresse contra Neeltje Sieren weduwe
gedaagde.
Nr. 216 folio 100v. extra rechtdag d.d. 12-09-1671.
De heren regenten van het weeshuis van Schiedam arrestanten etc.
Zie hierna het vervolg achter 7 oktober.
Nr. 217 folio 101 d.d. 16-09-1671.
Geert je Cornelisdr. weduwe Cornelis Gerritsz. Meurs eiseresse contra Neeltje Sieren weduwe
gedaagde, om een nieuwe procureur te stellen.
Nr. 218 folio 102 d.d. 07-10-1671.
Claes Cornelisz. Schout gehuwd met Geert je Cornelisdr. weduwe en boedelhoudster van Cornelis
Gerritsz. Meurs, eiser contra Neeltje Sieren weduwe en boedelhoudster van Gerrit Leendertsz. Meurs
gedaagde.
Cornelis Pietersz. Post stelt zich borg voor Claes Cornelisz. Schout voor de restitutie van f 525-12-00
kapitaal met de intrest van dien, bij vonnis aan Claes Cornelisz. Schout toegewezen in dato 28-101671.
Nr. 219 folio 102v. d.d. 07-10-1671.
Schout en gerecht van Kethel hebben met goedvinden van de heer van Kethel en de
amba chtbewaarders van Kethel, aan de heer Mr. Willem Nieupoort bij provisie en tot wederzeggen
toe, geconsenteerd aan de ambachtskade langs de kerkwatering omtrent een roede buiten het hek
van Pieter Lourisz. van Noorden, een platinge van 4 of 5 voeten lengte te maken, om van zijn kade
omtrent het molentje van Cleijnpolder, somstijds een vlonder of plank te leggen tot gerief, mits dat
daardoor niemand in het minst zal worden gehinderd of benadeeld.
Nr. 220 folio 103 d.d. 12-09-1671.
De regenten van het weeshuis van Schiedam arrestanten op een bruin merrie paard, 14 melkkoeien,
een kalf en 4 lammetjes, die ten dage van het arrest bevonden zijn op het land en eigendom van het
voorn. weeshuis, toekomende Frans Jacobsz. Rodenburgh wonende Schiedam, eisers contra de
voorn. Frans Rodenburgh, gedaagde om te kennen of ontkennen 2 huurcedullen, door hem getekend,
de ene in dato 29-12-1669 en de andere in 1671, ter somme van f 522-10-00, te weten f 192-10-00
per reste van een jaar huur of erfpacht van 11 morgen land en f 330 over 1 jaar huur of erfpacht van
hetzelve land, verschenen Kerstmis 1670. De levende have wordt executabel verklaard.
Nr. 221 folio 104 d.d. 06-01-1672.
Jan Cornelisz. Holierhoeck en Jacob Jorisz. Suijtmaesland, voor hunzelf en vervangende Pieter
Pietersz. Baes, testamentaire voogden over de nagelaten weeskinderen van Neeltje Michielsdr.
verwekt bij Pieter Jansz. Kleijwegh, geïnstitueerde erfgenamen voor de ene helft in de nagelaten

goederen van Michiel Jansz. van der Harch en Maertje Dircxdr., grootvader -en moeder van de voorn.
kinderen, beiden zaliger, eisers contra Joris Jorisz. Broeck wonende in deze ambacht, gedaagde om
te kennen of ontkennen de obligatie door de gedaagde benevens zijn borgen op 27-06-1667
getekend, ter somme van f 48 over een jaar intrest van f 1.200 kapitaal, over de huur van de helft van
een kamp land, verongeld gelegen in de Nieuwlandse polder, groot in het geheel 8 morgen.
Nr. 222 folio 105 d.d. 27-01-1672.
Jan Cornelisz. Holierhoeck en Jacob Jorisz. Suijtmaesland eisers contra Joris Jorisz. Broeck wonende
deze ambacht gedaagde.
Nr. 223 folio 105v. d.d. (?) -02-1672.
Jan Cornelisz. Holierhoeck en Jacob Jorisz. Suijtmaesland eisers contra Joris Jorisz. Broeck wonende
deze ambacht gedaagde.
Nr. 224 folio 106 d.d.
Jan Arentsz. van der Hoeve gehuwd geweest met Chieltje Pietersdr. zaliger, dochter van Neeltje
Michielsdr. verwekt bij Pieter Jansz. Kleijwegh, mitsgaders Jan Cornelisz. Holierhoeck en Jacob
Jorisz. Suijdmaesland voor hunzelf en vervangende Pieter Pietersz. Baes, testamenta ire voogden
over de nagelaten minderjarige weeskinderen van de voorn. Neeltgen Michielsdr. bij de voorn. Pieter
Jansz. Cleijwegh verwekt, geïnstitueerde erfgenamen voor de ene helft in de nagelaten goederen van
Michiel Jansz. van der Harch en Maertje Dircxdr., grootvader -en moeder van de kinderen, beiden
zaliger, eisers in cas van grondkaveling contra Joris Jorisz. Broeck wonende deze ambacht, zoon van
Maertje Michielsdr. en geïnstitueerde erfgenaam voor de wederhelft in de voorn. nagelaten goederen
van de voorn. Michiel Jansz. en Maertje Dircxdr. gedaagde. De kamp van 8 morgen welke verongeld
is gelegen in de Nieuwlandsepolder, is na meting groot bevonden 7 morgen 4 hond 32 roeden, van
ouds genaamd de Koeweijde, door de voorn. Michiel Jansz. en Maertje Dircxdr. tbv. hun erfgenamen
nagelaten.
Nr. 225 folio 107 d.d. 14-02-1672.
Geertje Cornelisdr. weduwe en boedelhoudster van Cornelis Gerritsz. Meurs, tegenwoordig huisvrouw
van Claes Cornelisz. Schoute, in presentie van Neeltje Sieren weduwe Gerrit Leendertsz . Meurs,
dewelke verklaarde dat de voorn. Gerrit Leendertsz. Meurs de penningen in reconventie geëist, voor
zijn zoon Cornelis Gerritsz. Meurs, niet heeft betaald, dat zij kennis heeft dat haar overleden man niets
aan de eiseresse in reconventie schuldig is gebleven of nog is. Ook dat haar overleden man aan
Cornelis Meurs op zijn ziekbed haar niet belast heeft, enige obligatien uitgezonderd, (een aan Pieter
Meurs die overgeleverd is) veel min de papieren van meutje Maertje en zulks mede de obligatie
waaruit het geëiste in conventie is gevorderd aan zijn moeder Neeltje Sieren zou overleveren.
Nr. 226 folio 108 d.d. 21-09-1672.
De heer Mr. Johan van der Weijden president burgemeester van Rotterdam eiser en arrestant op 8
koebeesten en 2 kalveren, die zijn bevo nden en lopende op zijn eisers eigen land, toekomende Pieter
Cornelisz. Post wonende deze ambacht contra dezelve Pieter Cornelisz. Post gedaagde, om te
kennen of ontkennen de huurcedulle door hem getekend op 04-11-1642 voor notaris Jacobus
Delphius te Rotterdam, ter nakoming van de somme van f 597-09-00, te weten f 68-09-00 per reste
van een jaar huur van 6 morgen land in de Oostabspolder, verschenen Kerstmis 1667 en f 528 over 4
jaar huur van hetzelve land, verschenen Kerstmis 1668, 1669, 1670 en 1671.
Nr. 227 folio 109 d.d. (..)-10-1672.
Mr. Johan van der Meijden president burgemeester van Rotterdam eiser contra Pieter Cornelisz. Post
gedaagde.
Nr. 228 folio 109v. d.d. 08-02-1673.
Mr. Johan van der Meijden president burgemeester van Rotterdam eiser contra Pieter Cornelisz. Post.
Nr. 229 folio 110 d.d. 22-03-1673.
Mr. Johan van der Meijden president burgemeester van Rotterdam eiser contra Pieter Cornelisz. Post
gedaagde.
Compareerde Cors Pietersz. Post voor de gedaagde Pieter Cornelisz. Post, zijn vader en bekende het
geëiste schuldig te zijn.
Nr. 230 folio 110v. d.d. (?) -04-l673.
De erfgenamen van Cornelis Claesz. Abswoude en Annetgen Arijensdr. Groenewegen contra Arij
Leendertsz. Ruijgrock wonende deze ambacht.
De eisers zeggen dat zij aan de gedaagde hebben verhuurd hun woning met omtrent 34 morgen 3
hond wei-en hooiland, omschreven in de huurcedulle, opgemaakt door notaris Abraham van den
Vel(den?) te Delft. De gedaagde heeft de huurcedulle niet ondertekend.
Nr. 231 folio 111v. d.d. 08-03-1674.
De schout en het gerecht van Kethel hebben op verzoek van enige crediteuren van de boedel en
goederen van Dirckgen Pietersdr. Slooff weduwe Leendert Cornelisz. Oosterlee, fugatief gesteld,

gecommitteerd tot curateur Maerten Kouwenhove secretaris van Kethel, om de goederen te verkopen
tot profijt van de crediteuren.
Nr. 232 folio 112 d.d. (18)-04-1674.
Abraham Heckenhoeck wonende Kethel eiser contra Theunis Arijensz. van Dijck wonende deze
ambacht.
De gedaagde zal worden gecondemneerd om op 1 mei aanstaande voor schepenen van Kethel,
opdracht en transport te doen van een stuk weiland in de Hargpolder, groot omtrent 4 morgen 4 hond,
door de eiser van de gedaagde op 25-02-1674 gekocht, mits dat de eiser zal betalen voor iedere
morgen in gereed geld f 650 en voor de kinderen van de gedaagde 6 zilveren ducatons, een
rozenobel voor zijn vrouw, een hoed voor de gedaagde, 2 ducatons voor de armen, 40 penningen
voor het schrijven en zegelen van de opdrachtbrief en tot zijn last zal nemen de 16 st. voor het jaar
1673 en dat aan de eiser nog zal worden betaald f 10 in voldoening van alle intresten van de f 250 die
de eiser op hetzelve land heeft staan.
Nr. 233 folio 112v. d.d. 01-05-1674.
Pieter Claesz. Proot gehuwd met (Neeltgen of Maertgen) Arijensdr., dochter van Jannetgen
Cornelisdr. die een dochter was van Cornelis Claesz. van Abswoude, verwekt bij Jannetgen Arijensdr.
eiser contra Adriaen en Leendert Cornelisz. van Abswoude, wonende in Kethel, gedaagden of in
regard van Adriaen voor zo veel hij zou willen sustineren geen fixum domicilium in Kethel te hebben,
gedaagden.
De eiser zegt dat de gedaagden sedert de dood van Jannetgen Arijensdr. bleven bebouwen de
woning met omtrent 35 morgen land, alsmede nog 7 morgen bruikwaar, mitsgaders het gebruik van
de levende have, bouwgereeds chap etc., door de voorn. Jannetgen Arijensdr., hun moeder nagelaten,
tot mei 1672 incluis zonder enige huur te hebben gemaakt.
Nr. 234 folio 113v. d.d. ut supra.
Abraham Heckenhouck eiser contra Theunis Arijensz. van Dijck gedaagde.
Nr. 235 folio 113v. d.d. ut supra.
Pieter Willemsz. Ravesteijn wonende alhier eiser contra Leendert Dircxz. Stolck mede wonende alhier
gedaagde, om provisie te begeren van f 10-00-04 als restant van meerdere somme, ter zake van
leverantie van winkelwaren.
Nr. 236 folio 114 d.d. 06-05-1674.
Abraham Heckenhouck eiser contra Theunis Arijensz. van Dijck gedaagde.
Nr. 237 folio 114v d.d. 14-11-1674.
Pieter Claesz. Proot zo hij ageert contra Arijen en Leendert Cornelisz. Abswoude gedaagden.
Nr. 238 folio 115 d.d. (..)-12-1674.
Pieter Claesz. Proot zo hij ageert contra Arijen en Leendert Cornelisz. Abswoude gedaagden.
Nr. 239 folio 115v. Rechtdag d.d. ?
………. Leendertsdr. jonge dochter wonende te Overschie eiseresse contra Pieter Post bouwman
wonende Kethel gedaagde, ter voldoening van de somme van f 143-14-00 ter zake van 2 jaar
huurloon die zij als dienstmaagd ten huize van de gedaagde heeft verdiend, ieder jaar 12 pond
Vlaams en een ducaton met een paar Spaanse muilen, gerekend op f 1-14-00, mitsgaders nog f 5104-10 door haar verdiend sedert mei 1674 tot Allerheiligen. Tezamen f 194-18-10.
Nr. 240 folio 116v. d.d. 19-02-1676.
Cornelis Pietersz. Pathijn en Dirck Pleunen Jongste kerkarmenmeesters van Kethel eisers en
arrestanten op de persoon van Arijen Arijensz. Suijcker wonende Vrijenban contra dezelve Arijen
Arijensz. Suijcker gearresteerde en gedaagde, voor de betaling van f 26 over een jaar pacht van 2
morgen land, gemeen gelegen ond.er de woning van de gedaagde, verschenen Kerstmis 1673
volgens het register van verhuring der Heilige Geestlanden alhier.
Nr. 241 folio 117 d.d. ut supra.
Isbrant van der Elst wonende (Delft) eiser contra Cornelis Post wonende dorp dorp Kethel gedaagde
voor betaling van f 32-07-00 over geleverd azijn en suiker.
Nr. 242 folio 117v. d.d. 11-03-1676.
Isbrant van der Elst eiser contra Cornelis Pietersz. Post gedaagde.
Nr. 243 folio 118 d.d. (..)-04-1676.
……… Jansz. Palesteijn wonende Zevenhuizen, houder van de navolgende obligatie, eiser contra Jan
Sijmonsz. van der Waddingh wonende Noord-Kethel gedaagde, om te kennen of ontkennen de
obligatie door de gedaagde onder de hand op 02-05-1662 tbv. de eiser verleden en getekend. Voorts
om te betalen f 1.000 kapitaal met de intrest van dien sedert 03-05-1669.
Nr. 244 folio 118v. d.d. 13-05-1676.

Maerten Kouwenhove als gestelde curator over de boedel van Cornelis Cornelisz. Marckenburgh, in
die kwaliteit eiser contra Joris Arijensz. van Dijck gedaagde voor betaling van f 73-14-08 ter zake van
het restant van gekochte koeien en hooigewas in het boelhuis van de de voorn. Marckenburgh.
Nr. 245 folio 119 d.d. (..)-09-1676.
Cornelis Pietersz. Post eiser contra Frans Cornelisz. Post gedaagde.
De gedaagde heeft op 05-01-1676 van de eiser gekocht een huizing en erf met een timmerwinkel in
het dorp Kethel, belend ten O:het kerkpa d en ten W: Cornelis Pietersz. alias Oude Broer, voor de
somme van f 1.330 met f 10 speldegeld. De eiser heeft nog voor de gedaagde betaald een half vat
bier voor de somme van f 4-18-00, wat de gedaagde op de koop ten gelage had uitgeloofd. Hij had
nog van de eiser gekocht en ontvangen voor f 63 timmerhout, zodat de totale somma zal bedragen f
1.407-18-00.
Nr. 246 folio 120 d.d. (..)-09-1676.
Cornelis Pietersz. Post eiser contra Frans Cornelisz. Post gedaagde om te antwoorden.
Nr. 247 folio 120 d.d. ut supra.
………… Eenhoorn brouwer in de Verkeerde Werelt te Delft eiser contra Arent Cornelisz. Hooghwegh
gedaagde voor betaling van f 37 over geleverd bier.
Nr. 248 folio 120v. d.d. 14-10-1676.
Cornelis Pietersz. Post eiser contra Frans Cornelisz. Post gedaagde.
De eiser komt toe van de gedaagde de somme van f 132-04-00, namelijk f 116 door de eiser eerder
betaald aan Cornelis van der Heim brouwer te Schiedam en verder f 16 over geleende penningen en
verdiend arbeidsloon, alles volgens obligatie van de verweerder.
Overeengekomen wordt dat de eiser de timmerwinkel aan de gedaagde zal overdragen op
Vrouwendag 1676 en de opdracht van het huis zal verlijden op mei verleden. Er wordt nog gesproken
over vaderlijke eerbiedigheid.
Nr. 249 folio 123 Rechtdag.d.d……….. -1676.
Frans Cornelisz. Post in cas van gijseling contra Cornelis Pietersz. Post en Abraham Heckenhoeck
geopposeerden en gerequireerden.
De opposanten en requiranten deden alle geren voor redenen van oppositie dat de voorn. Cornelis
Pietersz. Post behouden heeft vonnis van het gerecht van Kethel, tot laste van de opposant, bij
hetwelk dezelve was gecondemneerd om te ontvangen de opdracht van een huis, door de opposant
van de geopposeerde gekocht, ten fine de opposant op 19-4-1677 in strikte gijseling heeft doen halen
en dezelve aldaar nog is houdende, voor welke kosten van gijseling zich borg heeft gesteld. De
geopposeerde Abraham Heckenhoeck zegt zich in deze geen partij te stellen.
Nr. 250 folio 124 d.d. 27-05-1677.
Frans Post opposant contra Cornelis Post gedaagde.
De huisvrouw van de opposant legt ter voldoening over behoorlijke procuratie van de opposant Frans
Post.
Nr. 251 folio 124v. d.d. 31-05-1677.
Frans Post opposant contra Cornelis Post gedaagde.
Nr. 252 folio 125 Rechtdag ……….
Frans Cornelisz. Post opposa nt contra Cornelis Pietersz. Post geopposeerde.
Nr. 253 folio 126 d.d. (..)-08-1677.
Ariaent je Pietersdr. Cleijwegh dochter contra Cornelis Jansz. Cool oom en voogd.
Nr. 254 folio 126v. d.d. 25-08-1677.
Ariaentje Pietersdr. Cleijwegh ………ejaars dochter debattante contra Cornelis Jansz. CooI, oom en
gewezene voogd gedebatteerde, om uiting van advies en sententie te begeren. De gedebatteerde
heeft 13 jaar de administratie gevoerd.
Nr. 255 folio 127 d.d. (..)-02-1678.
Egbert Ramp arrestant op de levende have, bouwgereedschap e.d., berustende op de woning van de
arrestant in deze ambacht, toekomende Sijmon Arijensz. Braeck contra dezelve Sijmon Arijensz.
Braeck, gedaagde en geïnsinueerde van arrest ter defentie van hetzelve arrest.
Nr. 256 folio 127v. d.d. 28-?-1682.
Abraham Heckenhouck gehuwd met Trijntje Pietersdr., dochter en erfgename van haar moeder
Maritje Pietersdr. weduwe Pieter Pietersz. Romeijn eiser contra de regenten van de diaconie van
Kethel gedaagden.
Nr. 257 folio 128 d.d. 16-10-1682.
De diaconiemeesters van Kethel als het recht hebben verkregen van Abraham Sualius, arrestanten in
de nagelaten boedel en goederen van Maertje Pietersdr. weduwe Pieter Pietersz. Romeijn, wonende
in het dorp Kethel, eisers contra Sijmon Pietersz. Romeijn, wonende Vlaardinger-ambacht, Abraham
Heckenhoeck wonende in het dorp Kethel gehuwd met Maertje Pietersdr., Gerrit Post wonende in het

dorp Kethel gehuwd met Nelletje Pietersdr., alle kinderen en mede erfgenamen van Pieter Pietersz.
Romeijn, overleden te Vlaardingen, die mede een zoon en mede erfgenaam was van de voorn.
Maertje Pietersdr., Jan Arijensz. Jongste gehuwd met Maria Cornelisdr. die weduwe was van Cornelis
Pietersz. Romeijn, welke Cornelis Pietersz. Romeijn mede een zoon en mede erfgenaam was van
Maertje Pietersdr., in die kwaliteit gedaagden en nog de voorn. Sijmon Pietersz. Romeijn als borg,
gedaagden om te kennen of ontkennen de obligatie door de voorn. Maertje Pietersdr. op 13-11-1656
tbv. Abraham Sualius getekend en door de voorn. Sualius in mei 1662 ten profijte van de armen
getekend. De arrestanten moeten bij provisie betalen de somme van f 400 kapitaal en de rente van
dien sedert 13-11-1679 en nog de somme van …….
Nr. 258 folio 129v. d.d. 04-11-1682.
De armenmeesters van Kethel als het recht hebben verkregen van Abraham Sualmius arrestanten
van de boedel van Maertje Pietersdr. die weduwe was van Pieter Pietersz. Romeijn, overleden
(alhier?) eisers contra Sijmon Pietersz. Romeijn wonende Vlaardinger-ambacht, Abraham
Heckenhouck wonende in het dorp Kethel gehuwd met Trijntje Pietersdr., Pleun Gabrielsz. wonende
in Maasland gehuwd met Maertje Pietersdr., Gerrit Post wonende in het dorp Kethel gehuwd met
Nelletje Pietersdr., allen kinderen en mede erfgenamen van de voorn. Maertje Pietersdr., nog de
voogden over de kinderen en erfgenamen van Pieter Pietersz. Romeijn overleden te Vlaardingen, die
mede een zoon en erfgenaam was van Maertje Pietersdr. en Jan Arijensz. Jonghste wonende
Spaland gehuwd met Maria Cornelisdr. die weduwe was van Cornelis Pietersz. Romeijn, welke mede
een zoon en erfgenaam was van Maertje Pietersdr., in die kwaliteit gedaagden. Nog de voorn. Sijmon
Pietersz. Romeijn als borg en mede principaal, in die kwaliteit insgelijk gedaagde, ten regarde van de
voorn. Pleun Gabrielsz. om de eis te renoveren als op de eis gedaan is op 16-10-1682. Pleun
Gabrielsz. Koij gehuwd met Maertje Pietersdr. Romeijn zegt zich nooit gesteld te hebben (tot borg?)
voor de moeder van Maertje Pietersdr. en ook geen erfgenaam te zijn geweest in de nagelaten
boedel.
Nr. 259 folio 130 d.d. ut supra.
…….tje Maertensdr. weduwe Leendert Jorisz. wonende in de jurisdictie van (Pijn)acker, arrestanten
op 5 koeien ……….. onder de ambacht ………. aankomende ……….. Pietersz. Schieveen wonende
Schiedam, eiseresse contra ………. gedaagden om te kennen of ontkennen de huurcedulle door de
gedaagde tbv. de eiseresse ondertekend, wijders tot provisie van f 192 over 2 jaar huur of landpacht
van het voorsz. land, verschenen Valkenburgermarkt 1682.
Nr. 260 folio 130v. d.d. ut supra.
………etje Maertensdr. ……… Leendert Jorisz. ……… op 4 koeien, op het land van de arrestante in
het ambacht van Kethel, aankomende Arij …….. Jonghste wonende …….. contra dezelve Jonghste
gedaagde om te kennen of ontkennen de huurcedulle door de gedaagde tbv. de eiseresse
ondertekend. Wijders tot condemnatie en provisie van de somme van f 148-04-00 over 2 jaar huur of
landpacht, verschenen Kerstmis 1680 en 1681.
Nr. 261 folio 131. Rechtdag d.d. 18-……
……..tje Maertensdr. weduwe Leendert Jorisz. eiseresse contra …….. Schieveen concludeert als op
de eis van 04-11-1682.
Nr. 262 folio 131. Rechtdag d.d………
…….tje Maertensdr. weduwe Leendert Jorisz. Tas eiseresse contra …….. Pietersz. Schieveen, ter
defentie van zijn gearresteerde koeien.
Nr. 263 folio 132. Rechtdag d.d…-11-….
……… (A)rijensz. Jonghste ……… wonende ………… in cas van ………. contra Dirck Cornelisz. Bijll
…….. als man ……… Maertje Jansdr. gedaagden.
Nr. 264 folio 132v. Rechtdag d.d………-1683.
………….. Jonghste contra Dirck Cornelisz. Bijll wonende alhier gehuwd met Maertje Jansdr.,
mitsgaders Maertje Jansdr., gedaagden.
Nr. 265 folio 133 d.d. ut supra.
…………have ………. morgen ………. kerk ……… een zwarte ……….. withoofdse ……….. withoofdse
…… buik en bonte poten, aankomende Arijen Arijensz. Jongste wonende deze ambacht eiser contra
de voorn. Jongste gedaagde om te kennen of ontkennen de huurcedulle door de gedaagde aan de
eiser op 28-04-1684 verleden …………..
Nr. 266 folio 134v. Rechtdag d.d………..
Claes Cornelisz. Schout winkelier en bakker in het dorp Kethel eiser contra Heijndrick Willemsz. de
wever wonende in het dorp Kethel gedaagde voor betaling van f 67-09-00 volgens het register van
afrekening.
Nr. 267 folio 135 d.d. ut supra.
……………………………

Nr. 268 folio 135 d.d. (..)-07-1685.
De regenten van het weeshuis te Schiedam eisers en arrestanten op hun eisers land ………..
Nr. 269 folio 135v. d.d. ut supra.
…………………… van Arijen ……………. op zeker land van de voorn. …………… juffrouw Keijser
………….. Nieuwland en door dezelve gebruikt wordende, eiser contra de voorn. Jongste gedaagde
om te kennen of ontkennen de huurcedulle door de voorn. Jongste op 20-05-1686 verleden en te
betalen f 14 over een half jaar huur.
Nr. 270 folio 136v. d.d. ut supra.
………………… contra ……………… Jongste gedaagde.
Nr. 271 folio 137 d.d. (..)-11-1686.
Leentje Arijensdr. weduwe Arijen Dircxz. Jongste arrestante contra de curatoren van de boedel van
Arijen Arijensz. Jongste gedaagden.
Nr. 272 folio 139 d.d. ut supra.
…………….. eiser contra ……………… weduwe van ……………rsdijk als geconstitueerde volgens
akte van borgtocht op de laatste april 1686, onder de hand getekend tbv. de eiser, gedaagde om te
kennen de akte van borgtocht en te betalen f 228-10-00 met de intrest van dien als de voorn. Arijen
Jongste aan de eiser per reste van een schuldbrief, voor schepenen van Kethel op 09-03-1682
verleden.
Nr. 273 folio 139v. d.d. ut supra.
………….. eiser contra …………..
Nr. 274 folio 140 d.d. ut supra.
………………… van Arijen ………………….
Nr. 275 folio 140 d.d. 12-03-1687.
De curatoren in kwestie voorsz. gedaagden contra de voorn. Leentge Arijensdr. in haar voorsz.
kwaliteit, om alsnog vonnis te begeren.

REGISTER OP DE PERSOONSNAMEN

Abrahamsdr. Lijsbeth 120
Abrahamsz. Goris – Corpershouck 75-80
Cornelis 6
Abswoude Adriaan Cornelisz. (van) 233-237-238
Cornelis Claasz. (van) 230-233
Lenert Cornelisz. (van) 233-237-238
Adamsdr. Maritgen 114
Aldersz. Gillis – de Vos 90
Andriesdr. Ariaentgen --Cleijweg 113
Annocque Adriaan 169-170-202
Ariensdr. Annitgen – Groenewegen 230
Ariaantgen 111
Jannitgen 233
Leentgen 143-271-275
Maritgen 22-233
Neeltgen 233
Ariensz. Anthonis – van Dijck 232-234-236
Arien – Berckel 37
Arien – van der H…. 87
Arien – Ham 35
Arien – Jongste 265-271
Arien – Suijcker 240
Dirk – Jongste 150-154
Jacob – Coppert 48-51-53-76-179-192
Jan – van der Hoeve 224
Jan – Jongste 257-258

Jan – Coppert 18-19-54-56-60
Joris – van Dijck 244
Claas – Mostert 112-113
Cornelis – van der Burch 37-45-96
Cornelis – IJselsteijn 106
Cornelis – Coos 59
Simon – Braeck 255
Baelde Michiel 90
Baes Pieter Pietersz. 221-224
Bartholomeesz. Jacob 13-16-70
Beest Frans van 86
Berckel Arien Ariensz. 37
Berg Bonefaas Cornelisz. van den 64
Bergen Steffen van 9
Willem Jansz. van 75
Berlicom Jacobus van 88
Bleijswijck Willem Simonsz. van 208
Bogaert Franchois 88
Boogert 17
Borreman Pieter 180
Braeck Simon Ariensz. 255
Brauw Jacob de 20 -25-26-28-84-89-93-205
Broeck Dammis Jansz. 57-58-60-65
Joris Jorisz. 144-145-146-147-157-158-160-163-168-221-222-223-224
Broer Cornelis Pietersz. alias Oude 245
Burch Cornelis Ariensz. van der 37-45-96
Bijl Dirck Cornelisz. 18-19-67-93-263-264
Cornelis Willemsz. 37-40-43-44-47-49-55-59-60-61-66-71-73-74-78-79-205
Dammisz. Cornelis 88
Davidsz. Lodewijk 84
Decker Lenert Jansz. 203
Delft Jan Jansz. van 141-142
Delphius Jacobus 226
Dirksdr. Maritgen 151-221-224A
Dirksz. Arien – Jongste 24-57-58-60-96-206-207-210-211-271
Arien – Kerckhoven 65
Arien – (van) Sterrenburg 94-105-108-109-131-132-134
Gerrit – Jongste 6-80-108-120-131-132-134
Gerrit – Sterrenburg 120
Jan – Heckenhouck 14-18-19-103
Jan – Opmeer 87
Jan – (van) Sterrenburg 14-27-94-95-97-99-102-104-105-120
Lenert – Stolck 70-149-153-235
Dobbe Heindrik van 177
Dusse Jacob van der 27-28
Dijck Anthonis Ariensz. van 232-234-236
Joris Ariensz. van 244
Claas Willemsz. van 103
Cornelis Willemsz. van 63
Eenhoorn 247
Elst Isbrant van der 241-242
Fransz. Arien – van Gespijckerthoorn 179-183
Gabrielsz. Pleun – Koij 258
Gelder 10
Gerritsdr. Neeltgen 111-129
Gerritsz. Cornelis – (van) Meurs 209-212-213-214-215-217-218-225
Gespijckerthoorn Arien Fransz. van 179-183
Gever Abraham Pouwelsz. de 56
Gorisdr. Maritgen 37-45
Goutappel Gijsbrecht 55

Gijsbrecht Pietersz. 22-34-41
Groeneweer Cornelis Cornelisz. int 139-140
Groenewegen Annitgen Ariensdr. 230
H….. Arien Ariensz. van der 87
Ham Arien Ariensz. 35
Harch Michiel Jansz. van der 158-221-224
Heckenhouck Abraham 110-231-234-236-249-256-257-258
Abraham Jansz. 14-18-19-33-118-123
Dirk Maartensz. 14-19
Isaak 148-152-159-161-162-164-166-186
Jan Dirksz. 14-18-19-103
Heim Cornelis van der 248
Heindriksdr. Sara – Verbrugge 107
Heindriksz. Heindrik 49
Heindrik – de Jonge 92
Heindrik – (van) Lantsbergen 86-100
Jan – Verbrugge 106-107
Wijnant 48
Hodenpijl Wiggert Pietersz. 62-71-73
Hoeve Jan Arentsz. van der 224
Holierhouck Jan Cornelisz. 151-155-156-158-163-168-221-222-223-234
Hoogerwerff Jan Simonsz. 100
Hooghwegh Arent Cornelisz. 247
Hoor(e)n Dirk Jacobsz. de 110-118-123-126
Houff Willem van der 206
Houve Grietje Lenertsdr. van der 94
Hoijkaes Jacob Jansz. 1-2-24
Claas Jacobsz. 27
Huibrechtsz. Jan 178-180
Job 48
Huijsman Dirk Cornelisz. 85
Immersael Adriaan van 177
Jacobsdr. Jorisgen 136-137-138
Jorisgen – Coppert 135
Trijntgen – Coppert 179
Jacobsz. Arien – Jongste 80-81
Arien – Coppert 148-152-159-161-164-166-175-176-179-183-192-203
Dirk – de Hoor(e)n 110-118-123-125
Frans – Rodenburg 220
Jacob – Carel 47
Claas – Hoijcaes 27
Jansdr. Angenietgen 36
Annitgen 101-120
Maritgen 24-263-264
Maritgen – de Jonge 57-58-60
Pleuntgen 37
Jansz. Abraham 6-126
Abraham – Heckenhouck 14-18-19-33-118-123
Alewijn 25-26-28-46-50-52-111-116-117
Alewijn – Visscher 98-112-122-124-127-129
Arien 30-34-89-93
Dammis 24
Dammis – Brouck 57-58-60-65
Dammis – de Jonge 57-58-60
Dammis – Speck 41-42-63
Gerrit – Ket 135-136-137-138
Goris 43-44
Goris – de Vette 37
Jacob 24
Jacob – Hoijkaes 1-2-24

Jacob – de Jonge 3-13-57-58-60-69-80-98-178-187-206
Jacob – Schipper 16
Jan – van Delft 141-142
Jan – van der Marel 106-107
Jan – op Schie 120
Cornelis 143
Cornelis – Cool(e) 68-145-146-147-157-253-254
Lenert – Decker 203
Lenert – Kleijweg 145-146-147
Lenert – Coole 157
Lenert – Sterrenburg 108-131-132-134
Michiel 151-160-163
Michiel – van der Harch 158-221-224
Pieter – Cleijwech 86-144-145-157-221-224
Willem – van Bergen 75
IJsbrant – Quackesteijn 76
Jaspersz. Arent 37-38-39-40-41-43-44
Jonge Dammis Jansz. de 57-58-60
Heindrik Heindriksz. de 92
Jacob Jansz. de 3-13-57-58-60-69-80-98-178-187-206
Maritgen Jansdr. de 57-58-60
Jongebroer Cornelis Pietersz. 1-2
Jongste 269-270
Ariensz. 263-264
Dirksz. 3
Arien 260-272
Arien Ariensz. 265-271
Arien Dirksz. 24-57-58-60-80-81-96-206-207-210-211-231
Dirk Ariensz. 150-154
Dirk Pleunen 240
Gerrit Dirksz. 6-80-108-120-131-132-134
Jan Ariensz. 257-258
Joppen Maritgen 46
Pieter 23
Jorisz. Jacob 151-155-156-158-160-163-168
Jacob – Suijtmaesland 221-222-223-224
Joris – Broeck 144-145-146-147-157-158-160-163-168-221-222-223-224
Claes 24-111-112
Claes – Natschoe 116-117-122-124-127-129
Lenert 259-260-261
Lenert – Tas 262
Willem 24
Cammius Quillielmus 110-118-123-126
Campen Jan Cornelisz. van 171-172
Carel Jacob Jacobsz. 47
Jacob Maartensz. 24
Katersvelt Pieter Woutersz. 214
Kemp Jacob 186
Kerckhoven Adriaan Dirksz. 65
Ket Gerrit Jansz. 135-136-137-138
Keijser 269
Claasdr. Annitgen 24
Grietgen 24
Claasz. Cornelis – (van) Abswoude 230-233
Lenert 165
Pieter – Proot 233-237-238
Kleijweg Ariaantgen Andriesdr. 113
Ariaantgen Pietersdr. 253-254
Lenert Jansz. 145-146-147
Lenert Pietersz. 151-155-156-158-160-163-168

Pieter Jansz. 86-144-145-157-221-224
Sier Lenertsz. 214
Cool(e) Cornelis Jansz. 68-145-146-147-157-253-254
Lenert Jansz. 157
Coos Cornelis Ariensz. 59
Coppert Arien Jacobsz. 148-152-159-161-164-166-175-176-179-183-192-203
Heindrik 135
Jacob Ariensz. 48-51-53-76-179-192
Jan Ariensz. 18-19-54-56-60
Jorisgen Jacobsdr. 135
Trijntgen Jacobsdr. 179
Corenwinder Vedastus 180
Cornelisdr. Annitgen 54
Geertgen 209-212-213-214-215-217-218-225
Jannitgen 233
Leuntgen 139-140
Maria 257-258
Martijntgen 113-115
Pietertgen 139-140
Trijntgen 115
Cornelisz. Arien 92-100-101-141-142
Arien –(van) Abswoude 233-237-238
Arien – Hooghwegh 247
Arien – Poldervaert 37
Bonefaas 23
Bonefaas – van den Berch 64
David 92-100-101
Dirk – Bijl 18-19-67-93-263-264
Dirk – Huijsman 85
Frans – Post 245-246-248-250-251-252
Gerrit – Cortendijck 56-139-140
Heindrik 101
Jan – Holierhouck 151-155-156-158-160-163-168-221-222-223-224
Jan – van Campen 171-172
Jan – Speck 42-47-51-53-61-67-82
Claas – Schout(e) 18-225-265
Cornelis – int Groeneweer 139-140
Cornelis – Marckenburgh 244
Cornelis – Poldervaert 27-70-96-169-170-202
Cornelis – Verhouck 14-33
Lenert – (van) Abswoude 233
Lenert – Osterlee 231
Pieter – Post 68-165-167-173-174-177-226-227-228-229
Pieter – Quack 139-140
Thomas 56-139
Willem – Bijl 66
Corpershouck Goris Abrahamsz. 75-80
Corsz. Joris 60
Pieter – van der Wael 171
Cortendijck Gerrit Cornelisz. 56-139-140
Kouwenhove Maarten 151-206-231-244
Koij Pleun Gabrielsz. 258
Crooswijck Johannis 90-91-178-180-181-182-184-185-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196197-198-199-200-201
Lantsbergen Heindrik Heindriksz. (van) 86-100
Lenertsdr. Grietgen – van der Houve 94
Leentgen 150-154
Maritgen 37
Maritgen – (van) Meurs 209-213
Lenertsz. Arien – Ruijgrock 230

Arien – Veenwech 6
Gerrit – (van) Meurs 209-212-213-214-218-225
Jan 32-33
Cornelis 101
Pieter – van den Velde 35-79
Pieter – van den Velde alias Pier Vranck 78
Sier – Cleijwegh 214
Lourisz. Pieter – van Noorden 219
Maartensz. Dirk – Heckenhouck 14-19
Jacob – Karel 24
Cornelis 139
Marckenburgh Cornelis Cornelisz. 244
Marel Jan Jansz. van der 106-107
Maximiliaansz. Ruth – van Waert 204
Meesters Joris 2-7-10-18
Meurs Gerrit Lenertsz. (van) 209-212-213-214-218-225
Cornelis Gerritsz. (van) 209-212-213-214-215-217-218-225
Maritgen Lenertsdr. (van) 209-213
Michielsdr. Maritgen 158-160-163-224
Neeltgen 144-145-157-221-224
Minnebeecq Hendrikus van 177
Mastert Claas Ariensz. 112-113
Natschoe Claas Jorisz. 116-117-122-124-127-129
Nieupoort Willem 13-16-60-143-219
Noorden Pieter Lourisz. van 219
Oosterlee Lenert Cornelisz. 231
Oosterveen Arien Pietersz. 112-113-114-115-119-121-125-128-130-132
Opmeer Jan Dirksz. 87
Oude Cornelis Pietersz. alias – Broer 245
Palesteijn Jansz. 243
Pathijn Cornelis Pietersz. 240
Lenert Pietersz. 203
Pesser Sijmon 7
Pietersdr. Ariaantgen – Cleijwegh 253-254
Dirkgen – Slooff 231
Corsgen 171-172
Maritgen 171-172-256-257-258
Maritgen – Romeijn 258
Michieltgen 224
Nelletgen 257-258
Trijntgen 256-258
Pietersz. Anthonis 214
Arien – Oosterveen 112-113-114-115-119-121-125-128-130-132
Dammis – Slooff 204-206-207-210-211
Dirk – Poot 112-115-119-121-128-130-132
Gijsbrecht – Goutappel 22-34-41
Huibrecht 58
Huibrecht – Poot 82-112-115-119-121-125-128-130-132
Jan 162
Jan – Post 135
Cornelis 3-23
Cornelis – Jonge Broer 1-2
Cornelis – alias Oude Broer 245
Cornelis – Pathijn 240
Cornelis – Poot 113
Cornelis -- Post 24-27-29-60-88-150-218-241-242-245-246-248-250-251-252
Cornelis – Romeijn 257-258
Cornelis – Ruijter 83
Cors – Post 229
Lenert – Kleijweg 151-152-156-158-160-163-168

Lenert – Pathijn 203
Michiel 37
Pieter 151
Pieter – Baes 221-224
Pieter – Poot 113-115
Pieter – Ravesteijn 178-181-184-188-190-194
Pieter – Romeijn 171-172-256-257-258
Simon – Romeijn 257-258
Wiggert – Hodenpijl 62-71-73
Pleunen Dirk – Jongste 240
Poldervaert Arien Cornelisz. 37
Cornelis 98
Cornelis Cornelisz. 27-70-96-169-170-202
Poot Dirk 113-125
Dirk Pietersz. 112-115-119-121-128-130-132
Huibrecht 113
Huibrecht Pietersz. 82-112-115-119-121-125-128-130-132
Cornelis Pietersz. 113
Pieter Pietersz. 113-115
Post Cornelisz. 66
Arien 60
Frans Cornelisz. 245-246-248-250-251-252
Gerrit 257-258
Jan Pietersz. 135
Cornelis Pietersz. 24-27-29-60-88-150-218-241-242-245-246-248-249-250-251-252
Cors Pietersz. 229
Pieter 239
Pieter Cornelisz. 68-165-167-173-174-177-226-227-228-229
Pouwelsz. Abraham – de Gever 56
Jan 46-50-52
Maarten 16-50-72-74
Proot Pieter Claasz. 233-237-238
Quack Pieter Cornelisz. 139-140
Quackesteijn IJsbrant Jansz. 76
Ramp Egbert 255
Ravesteijn Pieter 110-118-123-126
Pieter Pietersz. 178-181-184-188-190-194
Pieter Willemsz. 96-178-208-235
Rodenburg Frans Jacobsz. 220
Romeijn Cornelis Pietersz. 257-258
Maritgen Pietersdr. 258
Pieter Pietersz. 171-172-256-257-258
Simon 135
Simon Pietersz. 257-258
Ruijgrock Arien Lenertsz. 230
Ruijter Cornelis Pietersz. 83
Rijt Willern Vranken van 202
IJsbrant Willernsz. van 175-176
Sammelings Roeland 89-93
Schie Jan Jansz. op 120
Schieveen Pietersz. 259-261-262
Schipper Jacob Jansz. 16
Schoonhoven Salomon van 21
Schout(e) Claas Cornelisz. 218-225-265
Sieren Neeltgen 209-212-213-214-215-217-218-225
Simonsz. Arent 205
Jacob 16
Jan -- Hoogerwerff 100
Jan – van der Waddingh 243
Willem 186

Willem – van Bleijswijck 208
Slooff Dammis Pietersz. 204-206-207-210-211
Dirkgen Pietersdr. 231
Speck Dammis Jansz. 41-42-63
Jan Cornelisz. 42-47-51-53-61-67-82
Sprockenburch 5
Sterrenburg Arent 95-97-99-102-104-120
Arent Dirksz. (van) 94-105-108-109-131-132-134
Gerrit Dirksxz. 120
Jan 108-131-132
Jan Dirksz. (van) 14-27-94-97-99-102-104-105-120
Cornelis 120
Lenert 120
Lenert Jansz. 108-131-132-134
Stevensz. Cornelis 101
Stolck Lenert Dirksz. 70-149-153-235
Suijcker Arien Ariensz. 240
Suijtmaesland Jacob Jorisz. 221-222-223-224
Swalmius Abraham 1-2-77-90-91-178-192-205-257-258
Catharina 110-118-123-126-178
Cornelia 90-91-178-192
Tas Lenert Jorisz. 262
Thoen Pieter Willernsz. 24
Valentijn Arien 36
Veenweg Arien Lenertsz. 6
Velde Pieter Lenertsz. van den 35-79
Pieter Lenertsz. van den – alias Pier Vranck 78
Velden Abraham van den 230
Verbrugge Jan Heindriksz. 106-107
Sara Heindriksdr. 107
Verhoeck Cornelis Cornelisz. 14-33
Vette Goris Jansz. de 37
Visscher Alewijn Jansz. 98-112-122-124-127-129
Vliet Christiaan van 112
Cornelis van 22
Vos Gillis Aldertsz. de 90
Vranck Pieter Lenertsz. van den Velde alias Pier 78
Vranken Abraham 214
Willern – van Rijt 202
Wael Pieter Corsz. van der 171
Waert Ruth Maximiliaansz. van 204
Waddingh Jan Simonsz. van der 243
Weijde(n) Johan van der 173-174-226-227-228-229
Wiggersz. Lenert 3

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Amsterdam 177
Berkel 12-141-142
Delfland 205
Delft 14-18-19-22-86-214-230-241-247
Dordrecht 148-152-159-161-162-186
Driehuizen 61
Haagambacht 135

Hargpolder 232
Hillegersberg 34-101
Kleinpolder 219
Corendijck 90-178-180-181-184-192
Leiden 110
Maasland 88-106-107-151-258
Maassluis 106
Nieuwlandse polder 221-224-269
Noord-Holland 13
Oostabspolder 13-16-70-71-173-174-226
Ouderkerk aan de IJssel 151
Overschie 36-59-68-89-93-101-110-118-123-126-145-146-214-239
Pijnacker 259
Rotterdam 14-18-19-56-65-173-177-226-227-228-229
Schiedam 7-14-18-19-27-45-66-100-129-135-143-144-151-165-167-175-176-204-216-220-248-259268
Schipluiden 24-47
Spaland 3-13-20-24-25-60-258
Spieringhoekse bos 54
Vlaardingen 257-258
Vlaardinger-ambacht 65-96-135-155-206-207-210-257-258
Vrijenban 240
Westabspolder 48-106
Zevenhuizen 243
Zoetermeer 46-50-52
Zouteveen 139

S T R A T E N V A A R W E G E N E TC.

Ambachtskade 219
Harreweg 78
Kerkwatering 219
Middelwatering 13
Oudendijk 49-100
Poldervaart 25
Polderwatering 64-81-83
Polderweg 13
Schie 84
Schiedamse Schie 89
Singel 144

N A M E N V A N R O E R E N DE E N O N R O E R E N D E G O E D E R E N
LANDEN
Kerkweide 78
Koeweide 224

GEBOUWEN
Brouwerij de Bril 27
Brouwerij de Verkeerde Werelt 247
Kleinpolderse molen 219
BRUGGEN
Kethelbrug 30
SCHEPEN
De Roggebloem 214

INSTELLINGEN

Abdij van Rijnsburg 58
Domeinen 13
Gemene Land van Holland 2
Heilige Geestlanden 240
Herfstschouw 62
Hof van Holland 169
Oude Manhuis van Schiedam 165-167
Staten van Holland 205
Weeshuis van Schiedam 216-220-268

BEROEPEN EN/0F FUNCTIES

Advocaat 169-170-202
Ambachtsbewaarder 27-38
Ambachtsheer 25-219
Bakker 186-208-266
Baljuw 205
Bode 6-14-18
Bostelkoper 56-65
Bouwman 239
Brouwer 27-247-248
Burgemeester 173-174-226-227-229
Dienstmaagd 239
Dokter 86-117
Dominee 1-79-90-91-178-18--184-185-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199200-201-205
Dijkgraaf 205
Gerechtsbode 100-118-123
Heer van Kethel, Woude en Spaland 84-89-93-205-219
Heer van Sirenen 89-93
Heilige geestmeester 30-48-82
Herbergier 53
Kerkmeester 9-240
Kleermaker 82-101-141-142
Metselaar 76

Notaris 22-45-226-230
Oude Manhuisvader 165-167
Predikant 77-90-110-118-123-126-143-178-180-181-192
Priester 38-205
Procureur 88-112
Regent 165-167-182-185-189-191-193-195-196-199-200-201-216-220-256-268
Rentmeester-Generaal 13
Ridder 84 -89-93-205
Secretaris 2-6-7-10-18-143-231
Snijder 143
Timmerman 27-162
Wever 266
Windasmeester 61-76
Winkelier 266

