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1. 04-05-1729. Thomas Lankester gerechtsbode dezer stede als lasthebber van 
Johanna Starremans gehuwd met Willem van Leeuwen wonende alhier en 
geassisteerd met deze (procuratie gepasseerd voor nts Simon Knappert alhier op 27-
04-1729) stelt zich borg tbv Hercules en Pieter Peekstok kooplieden in compagnie 
wonende alhier en tot securiteit van derselver achter wezen van 3600 gld met de 
interesten van dien begrepen in gemelde obligatie voor de voorsz. nts Knappert op 
21-09-1728 speciaal te verbinden en ten concurrentie een somma van 3600 gld en 
interesten te cederen en transporteren het recht van eigendom op en aan de 
goederen door Johanna Starremans ten huwelijk met de voorsz. haar man Willem 
van Leeuwen aangebracht, voor zover die nog in wezen en ongealineerd zullen 
werden bevonden en voor zoveel dezelve of enige van dien niet meer in wezen of 
gealineerd zouden mogen zijn, verklaarde de comparant in zijn voorsz. kwaliteit in 
naam van Johanna Starremans geauthoriseerd als voren tbv de voorsz. Hercules en 
Cornelis Peekstok mede te verbinden en ten concurrente somme als voren te 
cederen en transporteren het recht van legaal hypotheek haar Johanna Starremans 
op de boedel van haar man competerende, renuncierende voor zoveel het nodig zij. 
2. 07-05-1729. Huijbrecht Sparenburg gehuwd met Heijltgen van der Schalk 
wonende        alhier en voor zoveel nodig de voorsz. Heijltgen van der Schalk zelf, 
verkoopt Dirk Bogaard wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Schie, belend 
Z de voorsz. Van der Schalk zelf en N de erfgenamen van Susannetgen van der 
Willigen, strekkende voor van de strate tot achter uitkomende in de Raamsteeg, voor 
570 gld in gereed geld ontvangen.  
3. 07-05-1729. Adrianus van Doorn wonende Rotterdam als lasthebber van Maartgen 
Robbrechtsdr. weduwe en boedelhoudster van Jan Bosselaar (procuratie gepasserd 
voor nts Simon Knappert alhier op 25-03-1729) verkoopt aan zich zelve in privé een 
huis en erf gelegen tussen de Schie en de Raambrug gelegen op het Klein Watertje. 
belend N Maartgen Minnekes en Z de gang van Arent Verboom, strekkende voor van 
de straten tot achter tegen de erven van Cornelis Voogd, welk huis en vrije uit- en 
ingang op zeker stukje erf of gang door de verkoopster in gemeenschap gehad met 
de voorsz. Voogd doch zonder de voorsz servituut in gemeenschap publiek verkocht 
volgens de condities daarvan zijnde van 01-04-1729, voor 350 gld in gereed geld 
ontvangen. 
3v. 07-05-1729. Cornelis Voogd raad en regerend schepen en Joan Gordon 
secretaris dezer stede mitsgaders regenten van het weeshuis vervangende hun 
verdere confraters en mede regenten van het weeshuis als ten deze speciale last 
hebbende van Levina Pietersdr. (Bogaert) weduwe Willem Keijser wonende alhier 
(procuratie gepasseerd voor schepenen dezer stede van 08-03-1728) verkopen 
Pietertgen Gerritsdr. (Cool) weduwe (van Willem Jacobsz Hoeck) wonende alhier een 
huis en erf gelegen aan de westzijde van de Nieustraat, belend Z Pierre Veautravers 
en N zekere gang, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis en erf van 
Wilem Faber, voor 530 gld in gereed geld ontvangen. 
4v. 07-05-1729. Pietertgen Gerritsdr. weduwe wonende alhier verkoopt Arie van 
Boles wonende alhier een huis en erf gelegen in de Westmolenstraat, belend O Jan 
Corpershoek en W een gang van de kinderen van Jacob van Gesel, strekkende voor 
van de straten tot achter aan het erf van de kinderen van Gesel, voor 360 gld in 
gereed geld ontvangen. 
5. 07-05-1729. Luijdia Maatleen weduwe Johan van den Heuvell wonende alhier als 
lasthebber van haar moeder Belia Hodenpijl weduwe en boedelhoudster van 
Leendert Maatleen raad en burgemeester dezer stede (procuratie gepasseerd voor 
nts Jan van Lijken alhier van 14-02-1729) verkoopt Barent van Boles wonende alhier 
een huis en erf met tuin daar achter en de Teerstooff en erven daar nevens gelegen 
in het Land van Beloften, belend O ’s-heren vest en W voor Anthonie de Hoij en 
achter Willebrand Cleijpool, strekkende voor van de straten tot achter aan de banen 
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voor van de voorsz. Willebrand Cleijpool en achter uitkomende aan de voorsz. veste, 
voor 1115 gld in gereed geld ontvangen. 
6. 07-05-1729. De voorn. Luijdia Maatleen handelend als gemeld verkoopt dezelfde 
Barent van Boles de opstal van een grove lijnbaan met alles dat daarbij behoort 
(uitgezonderd de gereedschappen) gelegen onder de Broersvest, belend volgens de 
oude bescheiden, voor 65 gld in gereed geld ontvangen. 
6v. 07-05-1729. Jan Leendertsz. Storm wonende Vlaardingen, en Arie Leendertsz. 
Storm wonende alhier geinstitueerde mede erfgenamen van Niesgen Jansdr. Perdelff 
gewoond hebbende en overleden alhier en nog als enige erfgenamen ab intestato 
van haar zuster Maritgen Leendertsdr. Storm verkopen tezamen Harmen Verhaave 
meerderjarige JM wonende alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de 
Dam, belend O het huis gekocht door Pieter Prins en W Lijsbeth Westermans, 
strekkende voor van de straten tot achter tegen de erven van de heer van den Berg, 
belast met een rente van 1 st 4 p per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 750 gld 
in gereed geld ontvangen. 
7. 07-05-1729. Jan Vrijland gehuwd met Maritgen Buijs wonende alhier en verklaarde 
zoveel nodig zij de voorsz. Maritgen Buijs zelf, verkopen Gerritgen Jansdr. van de 
Rotte weduwe wonende alhier en waarvoor Gerrit Jansz. van de Rotte de gift is 
ontvangende van een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend Z Cornelis 
Frankensz. van der Velde en N Trijntgen Baltendr., strekkende voor van de straten 
tot achter tegen de erven van Jan van Poelijk, voor 475 gld in gereed geld 
ontvangen. 
8. 07--05-1729. Andries Went wonende alhier zo voor hem zelve en als lasthebber 
van Neeltgen Gerritsdr. Ouwendijk weduwe en voor een kindsgedeelte erfgenaam 
van Stoffel Went, Pieter Went, Annetgen Willemsdr. Visser weduwe en geinstitueerde 
erfgename van Otto Went, Anthonie van Ophoven gehuwd met Maria Went allen 
wonende alhier en van Gerrit van Eck gehuwd met Aaltgen Went wonende 
Rotterdam, zijnde Pieter, Otto, Maria en Aaltgen Went tezamen benevens de voorsz. 
Andries Went nagelaten kinderen en mede erfgenamen van hun vader Stoffel Went 
(procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken op 13-02-1729) verkoopt in die 
kwaliteit aan Jan Vrijland wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde 
van de Breestraat, belend Z Aachgen Jeremiasdr. en N de erfgenamen van Teuntgen 
Claasdr., strekkende voor van de straten tot achter tegen de Zijlsloot, voor 675 gld in 
gereed geld ontvangen. 
9. 07-05-1729. Caatgen van Naamen gehuwd met Jacobus Nederwaard uitlandig als 
bij de heren van de wet dezer stede geauthoriseerd om haar goederen te regeren en 
administreren volgens akte van authorisatie van 11-03-1728, verkoopt in die kwaliteit 
aan Arie Bart van der Vaart wonende alhier twee huizen en erven zijnde een herberg 
van ouds genaamd de gouden wagen gelegen annex de andere aan de noordzijde 
van de Gooistraat, belend O ’s-heren straat en W Annetgen Cornelisdr., strekkende 
voor van de straten tot achter aan het Groenendal, voor 2400 gld in gereed geld 
ontvangen. 
9v. 07-05-1729. Govert van Duijren wonende alhier verkoopt Willemijntgen de Cocq 
meerderj. ongehuwde dochter wonende alhier een huis en erf gelegen aan de 
westzijde van het Broersveld, belend Z Arie Dirksz. de Vos en N Jaapgen Arentsdr. 
de Munnik, strekkende voor van de straat tot achter aan ’s-heren bansloot, vor 74 gld 
in gereed geld ontvangen. 
10. 07-05-1729. Ariaantgen den Draak weduwe van Leendert Tentelo wonende alhier 
verkoopt Maarten Vuijrenback wonende alhier een huis en erf gelegen aan de 
Gooistraat, belend Z de verkoopster en N Joris Heerman, strekkende voor van de 
strate tot achter tegen de erven van de verkoopster, voor 690 gld in gereed geld 
ontvangen. 
11. 07-05-1729. Jannetgen Teunisdr. (Visser) weduwe Pieter Cool wonende alhier 
verkoopt Arie Oranje wonende alhier een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, 
belend O Dirk Oranje en W Adriaan van den Berg, strekkende voor van de straten tot 
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achter aan ’s-heren bansloot, belast met 7 st per jr tbv de St Jans kerk dezer stede, 
en nog een schepenschuldbrief groot 300 gld van 12-10-1726 die Maria de Groot 
weduwe Pieter Schouwhamer daarop sprekende heeft. Verkocht door overname van 
de schepenschuldbrief van 300 gld. 
11v. 07-05-1729. Cornelis Ammereus wonende alhier verkoopt Andries Hogeveen 
wonende alhier een tuin, tuinhuis, erve, pakhuis en varkenskotten gelegen annex en 
achter de andere op het Nieuwerk in de Tuinlaan, belend Z Willem van Zijl en N de 
tuin van de weduwe van de heer Van der Gon, strekkende voor van de sloot of 
Tuinlaan tot achter aan de Buitenhaven, voor 2145 gulden in gereed geld ontvangen. 
12. 07-05-1729. Neeltgen Lathouwer weduwe en boedelhoudster van Arie Schelvis 
wonende alhier verkoopt Marcelis van Drongelen wonende alhier een huis en erf 
gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z Gerrit Obijn en N Eeuwout 
Juijst, strekkende voor van de straten tot achter tegen de erven van de voorsz. Gerrit 
Obijn. Kanttekening 01-05-1734. Is vertoond de originele rentebrief van het capitaal 
hier nevens gemeld, hebbende in dorso van dezelve de volle betaling door Neeltgen 
Lathouwer getekend op datum dezes en overzulks alhier geroyeerd. 
13. 07-05-1729. Jan Dirksz Berkhout wonende onder de jurisdictie van Delft verkoopt 
Jan Hille wonende op het Hooft dezer stad, een huis en erf met een boomgaard daar 
achter, staand en gelegen op het voorn Hooft, belend Z Jan Maartensz, Stoffel 
Leendertsz en Jan Droog, en N Jan van Dijk en stadsland, strekkende voor van de 
straten tot achter met de voorn boomgaard aan de Frankelandse Watering, voor 
1100 gulden, welke de koper onder speciaal verband van dit verkochte onder hem 
zal behouden tegen 3 ½ % per jaar, af te lossen ten believe van wederzijds. 
Kanttekening dd. 28-03-1761: Is vertoond de originele rentebrief van het capitaal hier 
nevens gemeld, hebbende in dorso van dezelve als volgt: Ik ondergeschrevene Dirk 
Berkhout als de eigendom dezer schuldbrief bekomen hebbende vlgs. acte van 
scheiding op 05-03-1760 voor Jan van Lijken notaris gepasseerd, bekenne in die 
kwaliteit van resterend capitaal dezer schuldbrief met de verlopen intrest ten volle 
voldaan te zijn en consentere derhalve dat deze ten protocolle zal worden gerojeerd. 
13v. 07-05-1729. Anna Maria van Tongeren huisvrouw van Jan van Koesveld zijnde 
uitlandig als lasthebber van haar voorsz. man (procuratie gepasseerd voor nts Jan 
van Lijken van 21-04-1729) verkoopt in die kwaliteit aan Jacob Bernouw, Crijntgen 
Bernouw meerderj. ongehuwde dochter en Magteld Bernouw gehuwd met Jacobus 
Ruijgaard elk voor 1/3e part een huis en erf, waarvan de voorsz. Jacob Bernouw 
mede de gift is ontvangende, staande beneden de Gooistraat op het Pad, belend N 
Arie Blok c.s en Z de erven van Willem Schepers, strekkende voor van de straten tot 
achter aan ’s-heren Bansloot, voor 240 gld in gereed geld ontvangen. 
14v. 07-05-1729. Neeltgen van Ophoven weduwe en boedelhoudster van Jan van 
Onselen verkoopt Harmen Vedders wonende alhier een huis en erf gelegen aan de 
zuidzijde van de Dam, belend W Johannes Reis en O het huisje van de stad, 
strekkende voor van straten tot achter aan de straat van de Haven, voor 570 gld in 
gereed geld ontvangen. 
15. 07-05-1729. Cornelis Boot wonende alhier verkoopt Lena Uittendoorn wonende 
alhier en waarvoor Maritgen Uijttendoorn de gift is ontvangende van een huis en erf 
gelegen om het Kerkhof, belend O ’s-heren straat en W Jan Huijgensz., strekkende 
voor van de straten tot achter tegen de erven van Gerrit de Munnik,.voor 490 gld in 
gereed geld ontvangen. 
In margine: NB volgt nog een van dato 07-05-1729, zie folio 25. 
15v. 07-05-1729. Maarten Apertsz. Noordijk wonende alhier verkoopt Maarten 
Willemsz. Voogd wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van het 
Broersveld, belend Z Geertgen Jansdr. en N Jacob Spieringshoek, strekkende voor 
van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, voor 420 gld in gereed geld 
ontvangen. 
16. 07-05-1729. Claas van Rijt wonende Oud Mathenesse verkoopt Balten Sweerds 
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Breestraat, belend Z 
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Maarten Noordijk en N Jan Schipper, strekkende voor van de straten tot achter aan 
de Zijlsloot, voor 400 gld in gereed geld ontvangen. 
17. 07-05-1729. Jan Corpershoek wonende alhier verkoopt Maarten Penning raad en 
regerend schepen dezer stede een huis en erf gelegen in de Westmolenstraat, 
belend O Roeland Waerdeburgh en W Arie van Boles, strekkende voor van de 
straten tot achter tegen de erven van de voorn Roeland Waerdenburgh, voor 320 gld 
in gereed geld ontvangen. 
17v. 07-05-1729. Jan Corpershoek voorsz. schenkt bij forme van donatie intervivos 
aan zijn zoon Arie Corpershoek wonende alhier een stal, erf en grond voor deze 
geweest een tuin en alsnu door Arie Corpershoek daarop is gesteld een branderij 
gelegen in de Westmolenstraat, belend O de weduwe van Berkel en W Joost 
Molenbroek, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot. Arie 
Corpershoek aanvaardt de donatie onder dankzegging aan zijn vader. 
18. 14-05-1729. Pieter van Hattingen wonende alhier verkoopt David Jansz. 
Uijttenbroek wonende Bergsenhoek een huis en erf met een branderij, tuin, en 
tuinhuis met twee rouw en een distillerketel en alle verdere gereedschappen volgens 
de inventaris daarvan zijnde, gelegen op de hoek van de Noordvest, belend Z Migiel 
Carnakel en N ’s-heren bansloot, strekkende voor van de straten tot achter aan de 
erven van Pieter van Onselen en uitkomende met een gang in het Groenweegje, 
belast met een schepenschuldbrief van 3000 gld die Luijtgen Maatleen weduwe en 
boedelhoudster van Joan van den Heuvell daarop sprekende heeft van 12-06-1726, 
voor 6300 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 
19.14-05-1729. Doorverkoop aan Gabriel van Velsen wonende alhier voor 6100 gld 
boven de belasting in gereed geld ontvangen. 
20. 14-05-1729. Annnetgen van der Velden weduwe Willem Gijsenburg wonende 
alhier verkoopt Johannes Le Roij med. dr wonende alhier en waarvoor Cornelis 
Teunisz. Blok de gift is ontvangende van de opstal van zekere tuin, tuinhuisje en 
schuur, zijnde erfpachtsgrond toekomende de stad Schiedam tegen een 
erfpachtscanon van 4 gld per jr gelegen op het Nieuwerk in de Tuinlaan, belend Z 
Jan Baltensz. en N Cornelis Boles, strekkende voor van de Tuinlaan af tot achter aan 
de Haven toe, voor 300 gld in gereed geld ontvangen. 
21. 14-05-1729. Geertgen Maartensdr. wonende alhier verkoopt Pieter Prins 
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W 
Harmen Verhave en O Gerrit Teuijtelaar, strekkende voor van de straten tot achter 
met een gemene gang op de Haven, voor 1115 gld in gereed geld ontvangen. 
21v. 21-05-1729. Caatgen Rigters weduwe en boedelhoudster van Arie Prins 
wonende alhier verkoopt Juriaan Nieuwenhuijsen wonende alhier een huis en erf 
gelegen voor de Raam in de Noordmolenstraat, belend W ’s-heren straat en O Dirk 
Baron, strekkende voor van de straten tot achter in de Fuijk, belast met 20 st per jr 
tbv het weeshuis dezer stede, voor 800 gld in gereed geld ontvangen. 
22v. 21-05-1729. Jan van der Beek wonende alhier verkoopt Willem Claasz. Droog 
wonende alhier een huis en erf gelegen in de Vlaardingstraat, belend W Jacob 
Gouwentak en O de weduwe van Gerrit Reuijl, strekkende voor van de straten tot 
achter aan ’s-heren bansloot, voor 700 gld in gereed geld ontvangen. 
23. 24-05-1729. Gerrit Muts gehuwd met Pieternella de Rust tevoren weduwe van 
Gerrit van Lugtigheid schenkt bij wijze van donatie intervivos of gift onder de 
levenden aan zijn zoon Dirk Muts gehuwd met Maria van Lugtigheid, wonende alhier 
zijnde een dochter van de voorsz. Pieternella de Rust de helft van een woonhuis en 
erf met een pakhuis en een branderij daar nevens en achter zijnde dezelfde branderij 
voorzien van drie rouw en 2 distilleerketels en alle verdere gereedschappen, gelegen 
alle annex de andere aan de noordzijde van de Boterstraat, belend W Andries 
Hogeveen en O de kinderen van Gerrit Holierhoek, strekkende voor van de straten 
tot achter aan het Schiewater, mitsgaders nog de helft van een huisje en erf zijnde 
geapproprieerd tot een koolhok gelegen mede in de voorsz. Boterstraat aan de 
zuidzijde, belend W Jan van der Valk en O Jan Cromvinger, strekkende voor van de 
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straten tot achter in de Luijs, zijnde het voorsz. woonhuis, pakhuis, branderij en erf 
belast met een schepenschuldbrief in capitaal houdende de somme van 2000 gld van 
10-04-1728 die Jacob Verschriek daarop sprekende heeft. Compareerde mede Dirk 
Muts die verklaarde de voormelde donatie aan te nemen onder dankzegging aan zijn 
vader. 
24v. 24-06-1729. (mz. 24-05?) Jacob van Wijelick en Joan Gordon beiden secretaris 
dezer stede als door de heren van de wet van Schiedam aangesteld zijnde tot curator 
over de geabandonneerde boedel en goederen van Maria Robbrechtsdr. weduwe en 
boedelhoudster van Jan Willemsz. Bosselaar volgens de acte van curatele van 17-
06-1729 verkopen in die kwaliteit aan Johannes en Maritgen Bredero wonende alhier 
zekere branderij en erve voorzien van een rouw en een distilleerketel en alle de 
verdere gereedschappen daarbij horende volgens de inventaris, gelegen op de Schie 
op de hoek van het kleinwatertje, belend O ’s-heren straat en W de weduwe van 
Hendrik Steenman, strekkende voor van de straten tot achter tegen het pakhuis van 
de weduwe Steenman, voor 960 gld in gereed geld ontvangen. 
25. 07-05-1729. (!) Aaltgen Lourisdr. Blaas weduwe van Jan Adamsz. van Son 
wonende alhier verkoopt Johannes van Valkenburg wonende alhier een huis en erf 
gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z de weduwe van Gent en N 
voor Vrouwtgen Hartig en achter Mathijs van Schaak, strekkende voor van de straten 
tot achter aan de Roosbeek, voor 925 gld in gereed geld ontvangen. 
In margine: NB dese moet staan op folio 15. 
26. 09-07-1729. Maarten Teunisz. Vuijrenbak wonende alhier als voor de ene helft, 
mede-erfgenaam ab intestato van Lijsbeth Jacobsdr. Coning lest weduwe van Teunis 
Jansz. Vuijrenbak en nog als lasthebbende van Claas Coore gehuwd met Ariaantgen 
Hendriksdr. Coning, Jan Cornelisz. van der Hoeven gehuwd met Willemijntgen 
Gerritsdr., Cornelis Jansz. Ploij gehuwd met Lijsbeth Hendriksdr. Coning, Lena 
Hendriksdr. Coning meerderjarige ongehuwde dochter, tezamen (met en benevens 
Jan Teunisz. van der Hoeven gehuwd met Cornelia Hendriksdr. Coning) en Huijg 
Andriesz. Mack gehuwd met Grietgen Huijgendr. Burgwal en daarvoren de 
voornoemde constituanten haar in deze sterk makende voor de andere helft, mede 
erfgenamen ab intestao van de voorsz. Lijsbeth Jacobsdr. Coning lest weduwe 
Teunis Jansz. Vuijrenbak (zijnde dezelfde procuratie gepasseerd voor nts Jan van 
Lijken alhier van 12-06-1729) verkopen Weijntgen Jansdr. van der Werve 
meerderjarige ongehuwde dochter mede wonende alhier een huis en erf gelegen aan 
de oostzijde van het Broersveld, belend Z de banen van Willebrand Cleijpool en N 
Ariaantgen Willemsdr., strekkende voor van de straten tot achter tegen het erf van 
Stoffel Voogd, voor 235 gld in gereed geld ontvangen. 
27. 23-07-1729. Jacob van Wijelick en Joan Gordon secretarissen van Schiedam als 
door de heren van de wet dezer stede gestelde curators over de geabandonneerde 
boedel en goederen van Robbrecht Andriesz. volgens de acte van curatele van 11-
06-1729, verkopen in die kwaliteit aan Jan van Lijken notaris en procureur alhier een 
huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Haven, belend Z een gemene gang en N 
Jan Doom, strekkende voor van de straten tot achter aan het huis van banen de 
Ruijter, nog verhuurd tot 01-05-1730 aan de wed. van Arent Gagesteijn en de koper 
zal trekken de huurpenningen over het lopende jaar voor 60 gld, voor 1000 gld in 
gereed geld ontvangen. 
28. 30-07-1729. De voorsz. Jacob van Wijelick en Jan Gordon verkopen nog in 
dezelfde kwaliteit aan Jan Schieveen mr huistimmerman wonende alhier een 
woonhuis en erf met een branderij daar achter voorzien van een rouw en een 
distilleerketel met alle gereedschappen volgens de inventaris daarvan zijnde gelegen 
aan de noordzijde van de Boterstraat, belend O de weduwe van Stoffel Went en W 
voor Reijer Peekstok en achter Jan Casteleijn, strekkende voor van de straten tot 
achter aan het Schiewater, belast met een rente van 1 gld. 15 st. 4 p. per jaar tbv. de 
St, Jans kerk dezer stede, voor 2290 gld, in gereed geld ontvangen. 
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29. 10-09-1729. Jacob Alewijnsz. Gijsen koopman wonende Amsterdam enige 
universele erfgenaam van Jacob Alewijnsz. Gijsen (sic) verkoopt Leendert den Beer 
burgemeester en raad dezer stede en weesmeester alhier en gecommitteerd in het 
Collegie ter admiraliteit op de Maze 1/2e, 1/12e, 1/18e, 3/27e en 1/54e parten in de 
oude en midden zoutketen, plaats en rophuis met de tuin en erve daar achter en dat 
met deszelfs zoutketen dennen, selhuis, turfschuur, woonhuizen voor de keetmeiden 
en 6 zoutpannen en alle verdere gereedschappen volgens de inventaris, gelegen aan 
de westzijde van de Haven, belend N Hendrik Kersemaker en Z Jan van Harmelen, 
strekkende de oude keet en rophuis voor van de straten tot achter aan de stads 
veste, en de middelkeet voor van de straten tot achter met een ledig erf tot aan de 
stadsveste toe, voor 8761 gld 2 st in gereed geld ontvangen. 
30. 10-09-1729. De voorsz. Jacob Alewijnsz. Gijsen verkoopt nog aan de voorsz. 
Leendert den Beer 1/6, 1/12e, 1/54e, 1/81e 1/18e , 2/81e en 1/162e parten in de 
zoutkeet genaamd de nieuwe keet met deszelfs zoutkassen genaamd de nieuwe 
keet met zoutkassen, dennen, selhuizen, turfschuur en woonhuis voor de keetmeiden 
zijnde voorzien van drie ijzeren zoutpannen en de verdere gereedschappen volgens 
de inventaris daarvan zijnde, gelegen op de westzijde van de Haven, belend N Arie 
Duura en Z Cornelis Hoogweg, strekkende voor van de straten tot achter aan der 
stede veste en nog 1/2e, 1/12e, 1/54e, 1/81e,1/18e, 2/81e, en 1/162e parten in zeker 
pakhuis en erf met een leeg erf daarachter, gelegen aan de westzijde van de Haven 
voorsz., belend N de voorsz. Cornelis Hoogweg en Z Pieter Visser, strekkende voor 
van de straten tot achter aan dezer stads veste, het pakhuis belast met 7 st per jr tbv 
dezer stede, voor 2942 gld 12 st in gereed geld ontvangen. 
31. 10-09-1729. Jacob Doom wonende alhier als procuratie hebbende van Eeuwout 
Juijst oud burgemeester en raad in de vroedschap dezer stede (procuratie 
gepasseerd voor nts Adriaan de Ruijter van 09-09-1729) verkoopt in die kwaliteit aan 
Leendert den Beer burgemeester en raad dezer stede 1/6e part in de zoutkeet 
genaamd de Nieuwe Keet en de verdere gereedschappen volgens de inventaris, 
staande aan de westzijde van de Haven, belend N Arie Duura en Z Cornelis 
Hoogweg, strekkende voor van de straten tot achter aan de stads vest en 1/6e part in 
een pakhuis en erf met een leeg erf daar achter gelegen aan de weszijde van de 
Haven, belend N de voorsz. Cornelis Hoogweg en Z Pieter Visser, strekkende voor 
van de straten tot achter aan de stadsveste toe, voor 700 gld in gereed geld 
ontvangen. 
32v. 26-09-1729. Arie Hendriksz. Romerenburg wonende alhier verkoopt aan 
Clementia van Dobben wonende alhier en waarvoor Joan Gordon secretaris dezer 
stede de gift is ontvangende van een huis en erf met een tuin daar achter gelegen op 
het Nieuwerk, belend Z Maartgen Loopuijt en N Willem van Leeuwen, strekkende 
voor van de straten tot achter aan ’s-heren weg, voor 600 gld in gereed geld 
ontvangen. 
33. 01-10-1729. Pieter van Hattingen wonende alhier gehuwd met Catharina Le Roij 
en nog als last hebbende van zijn schoonmoeder Adriana Sandeling weduwe 
Franciscus Le Roij in zijn leven raad en vroedschap dezer stede zo voor haar zelve, 
dan als door haar overleden man aangesteld zijnde als voogdes over haar 
minderjarige kinderen volgens akte gepasseerd voor nts Simon Knappert op 02-01-
1715 (procuratie gepasseerd voor nts Mr Adriaan de Ruijter van 30-09-1729) 
verkoopt in die kwaliteit aan Frans en Johannes van Bredero beiden wonende alhier 
1/26e part in een stenen windkorenmolen genaamd de Star met huis, stalling en alles 
dat daarbij behoort gelegen teijnde de Noordvest bij de Kethelpoort, belend en 
strekkende volgens de oude bescheiden, voor 485 gld in gereed geld ontvangen. 
34. 01-10-1729. Arie van Waart wonende alhier verkoopt Annetgen Jansdr. van Bree 
weduwe Huijg Arentsz. Goemaet wonende alhier een huis en erf gelegen aan de 
noordzijde van de Haven, belend O de verkoper en W Willem Visser, strekkende voor 
van de straten tot achter aan de voorsz. Willem Visser, met regeling over het riool, 
voor 1075 gld in gereed geld ontvangen. 
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35. 05-10-1729. Andries Maan rentmeester van de Magistraats armen kamer dezer 
stede en Cornelis van der Mij diaken van de Nederduitse gemeente alhier en 
vervangende de regenten van de kamers als alimenterende en onderhoudende het 
kind van Cornelis Tijsz. Kiela bij Lijsbeth Gorisdr. (van der Duijn) voor 1/8e, Trijntgen 
Jacobsdr. (de Gilde) eerst weduwe van Pieter Cornelisz. Penning en laatst van de 
voorsz. Cornelis Tijsz. voor de helft, Dirk Tijsz. Kiela als benevens Arie van Duijn 
(dewelke hij in deze is vervangende), Jan Monfoort zo voor ‘s-vaders als moeders 
zijde door de weesmeesters alhier aangesteld tot voogden over de nagelaten 
kinderen van de voorsz. Cornelis Tijsz. Kiela en Lijsbeth Gorisdr. voor 3/8e parten 
verkopen tezamen Gerrit Jansz. de Goederen wonende alhier een huis en erf met 
een baan daar achter gelegen in het Land van Beloften, belend O de participanten 
van de Oostmolen en W Apert Noordijk, strekkende voor van de straten tot achter 
aan de banen van de Oude Doelen, voor 150 gld in gereed geld ontvangen. 
36v. 08-10-1729. Caatgen van Namen wonende Rotterdam huisvrouw van Jacobus 
Nederwaard zijnde uitlandig als door de heren van de wet dezer stede 
geauthoriseerd zijnde om haar goederen te regeren en administreren volgens de akte 
van authorisatie van 11-03-1728, verkoopt Arie Bart van der Vaart wonende alhier 
twee dubbelde spinbanen met de baanhuisjes daarop getekend med 5, 6, 7 en 8 
gelegen in het Groot Groenendal, belend O de weduwe van Dammis van Bree en W 
Dirk Cornelisz., strekkende voor van het baanhuis tot achter aan het Groot 
Groenendal, mitsgaders nog een dubbelde baan en baanhuis getekend 11 en 12 
gelegen in het voornoemde Groenendal, belend W Dammis van Bree en O Pieter 
Gagesteijn, strekkende voor van het baanhuis tot achter aan het Groot Groenendal, 
voor 62 gld in gereed geld ontvangen. 
37v. 15-10-1729. Cornelis Kunst wonende alhier verkoopt Maartgen Minnekusdr. 
(van der Hoeven) weduwe Gerrit Willemsz. van Catwijk wonende alhier een huis en 
erf gelegen aan de oostzijde van het Broersveld, belend Z en N de weduwe van Arie 
Bakker, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, voor 750 gld 
in gereed geld ontvangen. 
38v. 22-10-1729. Thomas Romerenburg wonende in de Kethelpolder gehuwd met 
Lijsbeth Arentsdr. van Leeuwen en Willlem van Leeuwen wonende onder het 
Nieuwland, enige nagelaten erfgenamen ab intestato van Arie van Leeuwen 
gewoond hebbende en overleden binnen deze stad verkopen Mr Philip Jacob van 
Cloon raad en oud schepen dezer stede en waarvoor Thomas Lankester 
gerechtsbode dezer stede de gift is ontvangende van vier huizen en erven met een 
tuin en koestal gelegen annex de andere op het Nieuwerk, belend ZO de stadspoort 
en gang en NW Bastiaan van Dijk, strekkende voor van de straten tot achter aan de 
Nieuwe Haven, belast met een erfpacht van 28 st per jr tbv dezer stad, voor 2000 gld 
in gereed geld ontvangen. 
39v. 22-10-1729. Hercules Peekstok wonende alhier verkoopt Johannes Reis 
meerderjarige J.M. wonende alhier 1/24e part in de stenen windkorenmolen genaamd 
de Hoop gelegen op het Nieuwerk met huis en stalling, belend en strekkende volgens 
de oude bescheiden daarvan zijnde, voor 550 gld in gereed geld ontvangen. 
40. 22-10-1729. De voorsz. Hercules Peekstok verkoopt Cornelis Hoogweg 1/24e 
part in de stenen windkorenmolen genaamd de Hoop, met huis en stalling en alles 
dat daarbij behoort, gelegen op het Nieuwerk, voor 525 gld in gereed geld 
ontvangen. 
40v. 22-10-1729. Everaard Smit wonende Rotterdam als speciale last hebbende van 
Jacob Senserff oud schepen van Rotterdam (procuratie gepasseerd voor schepenen 
van Rotterdam van 15-10-1729) verkoopt de regenten van het weeshuis dezer stede 
twee losrentebrieven tlv het Gemene Land van Holland en West-Friesland ten 
comptoire Rotterdam, de ene tvan 2000 gld tnv Wouter Jacobsz. van 14-01-1672 en 
de andere tbv de kinderen van Cornelis Christiaansz. groot 600 gld van 18-01-1637 
met de verlopen rente sedert 14-07-1729, welke voorsz. losrentebrieven de verkoper 
zijn opgekomen voor 1/3e als mede-erfgenaam van zijn zuster Anna Senserff in haar 
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leven weduwe van Pieter van Braam, volgens testament verleden voor nts Willem 
Boon te Rotterdam van 11-08-1727, bij scheiding en deling van de boedel hem 
constituant aanbedeeld bij akte van scheiding gepasseerd voor nts Willem Boon te 
Rotterdam van 09-04-1729, voor 2418 gld tegen 93% in gereed geld ontvangen. 
42. 29-10-1729. Cornelis Verhoek wonende Rotterdam enige nagelaten zoon en 
geinstitueerde erfgenaam van Annetgen Cornelisdr. in haar leven weduwe van Pieter 
Verhoek volgens haar testament gepasseerd voor nts Jan van Lijken op 16-05-1728 
verkoopt in die kwaliteit aan Willem Burghoorn wonende alhier een huis en erf 
gelegen aan de noordzijde van de Gooistraat, belend O Arie van der Vaart en W 
Simon Ploij, strekkende voor van de straten tot achter aan het Groenendal, voor 800 
gld in gereed geld ontvangen. 
43. 29-10-1729. Jacob Sprouw Jr raad en oud schepen dezer stede verkoopt Jan 
Pietersz. Schieveen wonende alhier 1/26e part in de stenen windkorenmolen 
genaamd de Star met huis en stalling en alles dat daarbij behoort gelegen aan de 
Noordvest bij de Kethelpoort, belend en strekkende volgens de oude bescheiden, 
voor 450 gld in gereed geld ontvangen. 
44. 05-11-1729. Arie van der Werve en Cornelis van der Werve mitsgaders Maartgen 
van der Werve meerderjarige ongehuwde dochter, Cornelis de Roo gerhuwd met 
Pleuntgen van der Werve wonende alhier, tezamen enige kinderen en erfgenamen 
van Lijsbeth van Leeuwen in haar leven weduwe van Frank van der Werve, verkopen 
tezamen aan Jan Volkersz. van Schoonhoven wonende alhier een huis en erf 
gelegen op de afrol van het Broersveld, belend Z Grietgen Tielendr. en N Neeltgen 
Claasdr., strekkende voor van de straten tot achter tegen de plaats of erve van 
Cornelis van der Vaart, voor 370 gld in gereed geld ontvangen. 
45. 24-11-1729. Mr Adriaan de Ruijter notaris en procureur vertoont een obligatie van 
Jan Steen tbv Ben Johan Turlij koopman wonende Rotterdam gepasseerd op heden 
voor dezelfde notaris groot 3100 gld, en heeft de 10e penning en de 1/10 verhoging 
tbv het gemene land, voor een som van 1700 gld betaald. 
45. 19-11-1729. Cornelis de Cock wonende alhier verkoopt Carel Bosschaart oud 
schepen dezer stede en waarvoor Joan Gordon secretaris van Schiedam de gift is 
ontvangende van een achterhuis en plaats gelegen achter het huis van de verkoper 
aan de noordzijde van de Walvissteeg, belend O en W de koper, strekkende voor van 
het voorsz. huis tot achter aan de tuin of erf van de koper, voor 200 gld in gereed 
geld ontvangen. 
46. 19-11-1729. Sara Berkhout weduwe en erfgename van Joris Osman wonende 
alhier verkoopt aan Willem Smits meerderjarig J.M. wonende alhier een huis en erf 
gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend N ’s-heren steeg en Z Pieter 
Bijland, strekkende voor van de straten tot achter tegen het huis of erf van Jacob 
Bakker, voor 1310 gld in gereed geld ontvangen. 
47. 24-11-1729. Mr Adriaan de Ruijter notaris en procureur alhier vertoont de 
volgende akte met verzoek deze hier te registreren luidende als volgt: 15-11-1729 
gepasseerd voor nts Johan Obreen te Rotterdam. Jan Steen korenbrandewijnbrander 
wonende alhier verklaart tbv Ben Johan Turlij koopman wonende binnen dezer stede 
dat voor nts Mr Adriaan de Ruijter te Schiedam is gepasseerd een obligatie van 3100 
gld met belofte van aflossingen daarin gesteld en hij verklaart tot nadere zekerheid 
tbv Ben Johan Turlij aan deze over te gegeven dat hij zijn branderij en erf voorzien 
van een dubbelde rouw en grote distilleerketel met alles dat daarbij behoort gelegen 
op de Haven, belend O Jan van der Beek en W Anthonie de Swart, strekkende voor 
van de Haven tot aan de straat bij de Vlaardingerpoort nu belast met 800 gld niet 
verder zal belasten en bezwaren of hypothekeren zonder het weten van de voorsz. 
Turlij, voor en aleer de voorsz. obligatie zal worden voldaan en dus afgelost is. 
48v. 26-11-1729. Andries Maan rentmeester van de magistraats armen kamer dezer 
stede en Arie Voogd diaken van de nederduitse gemeente alhier vervangende de 
andere regenten van de voorsz. kamers als alimenterende en onderhoudende het 
kind van Cornelis Thijsz. Kiela verwekt bij wijlen Lijsbeth Gorisdr. (van der Duijn) voor 
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1/8 part, Dirk Thijsz. Kiela als benevens Arie van Duijn (welke hij in deze vervangt) en 
Jan Monfoort zo van ’s-vaders als ‘s-moeders zijde door de weesmeesters dezer 
stede aangesteld als voogden over de verdere minderjarige nagelaten kinderen van 
de voorsz. Cornelis Thijsz. Kiela en Lijsbeth Gorisdr. voor 3/8e parten verkopen in die 
kwaliteit tezamen voor de helft aan Trijntgen Jacobsdr. (de Gilde) eerst weduwe van 
Pieter Cornelisz. Penning en lest weduwe van Cornelis Thijsz. Kiela en waarvan de 
wederhelft de koopster als in huwelijk gehad hebbende Cornelis Thijsz. Kiela zelf 
competeert een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend Z 
de weduwe van Gerrit Gijsbrechtsz. en N Apert Noordijk, strekkende voor van de 
straten tot achter aan ’s-heren bansloot, voor 160 gld in gereed.geld ontvangen. 
49v. 26-11-1729.. De voorsz. Trijntgen Jacobsdr. verkoopt wederom aan Mathijs van 
Schaak en Cornelis Huijbrechtsz. Heijman elk de helft van het vorenstaande huis en 
erf voor 320 gld in gereed geld ontvangen. 
50v. 03-12-1729. Andries Maan rentmeester van de magistraats armen kamer dezer 
stede en Arie Voogd diaken van de nederduitse gemeente alhier vervangende de 
andere regenten van de voorsz. kamers als gealimenteerd hebbende Corstiaan 
Jacobsz. en Hendrijna Lurhuijsen in haar leven echtelieden gewoond hebbende en 
overleden alhier, verkopen in die kwaliteit aan Jan Doom een huis en erf gelegen in 
de Gooistraat, belend Z Jan Walraven en N Tobias Willemsz., strekkende voor van 
de straten tot achter met een gemene gang uitkomende aan de Haven, voor 375 gld 
in gereed geld ontvangen. 
51. 10-12-1729. Arie van Waart wonende alhier verkoopt Willebrand Cleijpool 
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend O 
Claas Fitters en W de verkoper, strekkende voor van de straten tot achter aan teijnde 
de erven van Willem Visser en Pieter Danielsz. Gagesteijn, voor 800 gld in gereed 
geld ontvangen. 
52. 17-12-1729. Maritgen de Swart weduwe Jan Dirksz. Noerberg wonende alhier 
verkoopt aan Barent Bitter wonende alhier een huis en erf gelegen aan de noordzijde 
van de Haven, belend O ’s-heren straat en W Johannes Reis, strekkende voor van 
de straten tot achter tegen het huis of erf van Job van Riet, oude waarbrief van 23-
11-1720, voor 350 gld in gereed geld ontvangen. 
53. 07-01-1730. Jan van der Schilde wonende op het Hooft als last hebbende van 
Cornelis (Cornelisz) van der Gaag (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken op 
27-04-1729) verkoopt Johannes Morgan voor rekening en tbv zijn minderjarige zoon 
Jacob Morgan wonende alhier een pakhuis en erf gelegen op het Hooft, belend Z 
Lambrecht Verboom en N de voorsz. Cornelis van der Gaag, strekkende voor van de 
straten tot achter tegen deszelfs erve, voor 160 gld in gereed geld ontvangen. 
53v. 07-01-1730. Pieter Leeuwerschild wonende alhier verkoopt Joost Hoekwater 
wonende alhier een huis en erf (en door koper gemaakt tot een smeersmelterij) 
gelegen op het Nieuwerk, belend Z Willem van Leeuwen en N de stadssloot, 
strekkende voor van de straten tot achter aan het erf van de voorsz. Van Leeuwen, 
oude waarbrief van 08-03-1727, voor 250 gld in gereed geld ontvangen. 
54v. 07-01-1730. Maritgen Pietersdr. weduwe Louis Sabie wonende Rotterdam 
verkoopt Gerrit Sijbrantsz. (Kiela) wonende alhier een huis en erf gelegen aan de 
oostzijde van het Broersveld, belend N Jan de Bruijn en Z Cornelis Cornelisz. 
Maezon, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, voor 120 
gld in gereed geld ontvangen. 
55. 07-01-1730. Poulus Meesz. (Bommelaar) wonende alhier verkoopt aan zijn 
schoonzoon Jacob Gijsz. Stolk wonende alhier een huis en erf gelegen in het Klein 
Groenendal, belend O de verkoper en W Jacob Kiela, strekkende voor van de straten 
tot achter aan ’s-heren bansloot, oude waarbrief van 08-05-1717, voor 400 gld in 
gereed geld ontvangen. 
56. 07-01-1730. Pieter Pietersz. Langerak wonende alhier verkoopt Arie van der 
Werve wonende alhier 1/30e part in een stenen windkorenmolen genaamd de stenen 
molen met alles dat daarbij behoort gelegen teijnde de Gooistraat bij de Rotterdamse 
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poort, alsmede 1/15e part in een huis en erf gelegen op de hoek van de Rotterdamse 
poort, belend N de weduwe van Mathijs van Leeuwen en Z het Mastegat, strekkende 
voor van de straten tot achter uitkomende aan het Mastegat, de molen in het geheel 
belast met een rente van 3 gld per jr tbv het weeshuis alhier, voor 150 gld in gereed 
geld ontvangen. 
57. 07-01-1730. Cornelis Voogd raad en regerend schepen, Jan van der Valk 
regerend schepen, Jacob van den Eelaard oud capitein van de burgerij, zo voor haar 
zelve eigenaren voor 6/20e parten als ten deze speciaal last hebbende van Cornelis 
Penning voor 1/20e part, Cornelia Jongknegt weduwe Jan Kneppelhout voor 1/10e 
part, Andries Hoogeveen voor 1/20e part, Pieter Burgerhout voor 1/20e part, 
Catharina de Bode weduwe Hendrik Steenman voor 1/20e part, Frans Bredero voor 
1/20e part, Jan van der Beek voor 1/20e part, Jan Burgwal zo voor hem zelve en als 
vervangende Ds Wihelmus à Brakel van der Kluijt tezamen voor 1/10e part, Anna 
Holierhoek weduwe Jan Coper voor 1/20e part, Simon Knappert als lasthebber van 
Mr Cornelis van der Kest (procuratie gepasseerd voor nts Mr Willem Vlaardingerwout 
te Delft op 11-08-1729) voor 1/10e part, tezamen uitmakende 18/20e parten 
eigenaren van de navolgende molen en huis en nog zij geconstitueerdens mede zo 
voor haar zelve als namens de voorsz. constituanten en de voorsz. Simon Knappert 
mede vervangende Pieter van Gent eigenaar voor de resterende 2/20e parten 
(procuratie gepasseerd voor nts Simon Knappert alhier op 3 en 4-01-1730) verkopen 
in die kwaliteit in het geheel aan Jan Post wonende alhier een woonhuis en erf met 
een schuur daar naast, mitsgaders een stenen windkorenmolen genaamd de 
Noordmolen met alles dat daarbij behoort, gelegen annex de andere teijnde de Raam 
of Noordmolenstraat, belend het huis W Thomas Jansz. Meessen en O ’s-heren 
grond, strekkende voor van de straten tot achter aan ‘s-heren veste, voor 7000 gld in 
gereed geld ontvangen. 
58v. 20-01-1730. Simon Knappert notaris en procureur alhier is borg voor Jacob van 
Wijelick als secretaris dezer stad voor 2000 gld en wel voor de betalingen die de 
secretaris in zijn ambt zou moeten betalen, wanneer blijkt dat hij zijn verplichtingen 
niet kan nakomen. 
58v. 20-01-1730. Hendrik van Dobben wonende alhier is borg voor Joan Gordon als 
secretaris van deze stad voor 2000 gld en wel voor de betalingen die de secretaris in 
zijn ambt zou moeten betalen, wanneer blijkt dat hij zijn verplichtingen niet kan 
nakomen. 
59v. 20-01-1730. Jacob van Wijelick en Joan Gordon beiden secretaris dezer stad 
zijn borg voor elkaar voor de betalingen die zij als secretaris dezer stad zou moeten 
betalen. 
60. 25-01-1730. Cornelis Opmeer wonende alhier verklaart voor de voldoening van 
een schepenschuldrentebrief gepasseerd door Neeltgen Dirksdr. Ruijtenburg 
weduwe Jacob Scharp wonende alhier tbv Ds Pieter Rabus raad en regerend 
schepen dezer stede groot 400 gld gepasseerd voor schepenen deser stede op 18-
10-1727 onder speciaal verband van een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de 
Gooistraat in dezelve rentebrief vermeld en waarnaar in deze wordt gerefereerd, zich 
te stellen als borg en verklaart tot meerdere zekerheid van de voorsz. Pieter Rabus te 
beloven de verbonden onroerende goederen niet te zullen verkopen, veralineren, 
belasten of bezwaren dan na voorgaande toestemming van meergemelde Rabus, en 
wel de helft van een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend 
Z Cornelis Spieringshoek en N Michiel Lourensz., strekkende voor van de straten tot 
achter aan ’s-heren bansloot, hem comparant aangekomen als voor de helft mede-
erfgenaam van zijn moeder Neeltgen Cornelisdr. van der Werve. 
60. (2 maal gebruikt) 04-02-1730. Andries Maan rentmeester van de Magistraats 
armen kamer dezer stede en vervangende de regenten van deze kamer als 
gealimenteerd hebbende Barber Jansdr. weduwe Thomas Jansz. Meesens verkoopt 
Jacob van Eijk wonende alhier een huis en erf gelegen teijnde de Noordmolenstraat, 



NADERE TOEGANG 103 

 

 12 

belend N Jan Post en Z Betgen Cornelisdr., strekkende voor van de straten tot achter 
aan ’s-heren bansloot, voor 175 gld in gereed geld ontvangen. 
61. 11-02-1730. Thomas Lankester gerechtsbode dezer stede als last en procuratie 
hebbende van Jacob Teunisz. Gouwentak wonende Brielle (procuratie gepasseerd 
voor nts Simon Knappert alhier op 06-02-1730) verkoopt in die kwaliteit met en 
benevens Maartgen Cornelisdr. van Onselen gesepareerde huisvrouw van Jacob 
Teunisz. Gouwentak en zulks tezamen aan Arend Landman wonende alhier een huis 
en erf gelegen in de Vlaardingerstraat, belend O en W Willem Droog, strekkende 
voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot voor 420 gld in gereed geld 
ontvangen. 
62. 11-02-1730. Anthonie Rodenburg wonende alhier gehuwd met Aagjen 
Starrenburg nagelaten dochter en mede-erfgename van Elisabeth Claasdr. van 
Schaak in haar leven weduwe van Jan Starrenburg en bij scheiding en deling van 
derselve boedel het navolgende huis en erf toebedeeld volgens akte van scheiding 
gepasseerd op 04-04-1726 voor nts Adriaan de Ruijter verkoopt Jannetgen Gijsdr. 
Stolk gehuwd met Anthonie Wijnandsz. van Bree zijnde uitlandig, als bij de heren van 
de wet dezer stede van haar goederen geauthoriseerd volgens akte van authorisatie 
van 13-12-1729 een huis en erf gelegen in de Zijlstraat, belend Z de verkoper zelf en 
N zekere gang, strekkende voor van de straten tot achter tegen de erven van de 
weduwe van Barent Vulhaver, voor 300 gld in gereed geld ontvangen. 
63. 11-02-1730. Arie van Waart wonende alhier verkoopt Jan (Cornelisz) Loopuijt 
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend O 
Willebrand Cleijpool en W Annetgen Jansdr. van Bree, strekkende voor van de 
straten tot achter met een gemene muur aan Willem Visser, met conditie dat het 
secreet gemeen is met Willebrand Cleijpool en bij verstopping hetzelve ten gemene 
kosten zal moeten worden onderhouden, voor 875 gld in gereed geld ontvangen. 
64. 11-02-1730. Maritgen Croeseling weduwe Simon Poelgeest wonende in de 
heerlijkheid van Koudekerk zo voor haar zelve en vervangende Annetgen Reus zo 
voor haar privé en als last hebbende van haar zuster Neeltgen Reus wonende in de 
heerlijkheid van Koudekerk voornoemd en Jannetgen Reus wonende in het ambacht 
van Alphen, nagelaten meerderjarige dochters van Jannetgen Croeseling bij wijlen 
Simon Reus (procuratie gepasseerd voor nts Pieter Spoors tot Koudekerk van 31-01-
1730), Simon Knappert nts alhier als last en procuratie hebbende van Mr Raimond 
Bakker, Jacob Pla meesters en regenten van het arme weeshuis van Leiden als 
alimenterende en onderhoudende Catharina Melders nagelaten dochter van Aalbert 
Melders bij Catharina Croeseling (procuratie gepasseerd voor nts Cornelis 
Haassenberg te Leiden van 01-02-1730) tezamen zuster, zusterskinderen en 
erfgenamen ab intestato van Lourens Croeseling voor de ene helft, en Hendrik Sterk 
wonende Haarlem voor hem zelve als met en benevens Gerrit Blom wonende 
Amsterdam als last hebbende van Ariaantgen Pietersdr. van de Casteele weduwe 
van Maarten Bakeland en Cornelis van der Zande gehuwd met Barbera Adriaansdr. 
Sterk beiden mede wonende Haarlem (procuratie gepasseerd voor nts Francois 
Jacob Gallé te Haarlem van 27-01-1730), tezamen enige nagelaten erfgenamen ab 
intestato van Lijsbeth Casteels, in haar leven huisvrouw van de voornoemde Lourens 
Croeseling, beiden gewoond hebbende en overleden alhier volgens deszelfs mutueel 
testament gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier van 14-08-1728 voor de andere 
helft, verkopen in die kwaliteit tezamen voor het geheel; aan Anthonie van Ophoven 
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Lange Achterweg, 
belend Z Arie Jacobsz. Blok en N de stadsgang, strekkende voor van de straten tot 
achter aan ’s-heren bansloot, belast met een schepenschuldbrief pro resto van 800 
gld van 16-11-1726 die Grietgen Hodenpijl meerderjarige ongehuwde dochter daarop 
sprekende heeft als bij scheiding tussen haar broer en zuster aanbedeeld, 
gepasseerd voor nts Simon Knappert alhier van 09-02-1729, voor 450 gld boven de 
belasting in gereed geld ontvangen. Kanttekening De nevens gemelde belasting is 
geroyeerd op 21-06-1745 in het protocol nr 35 folio 87. 
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66v. 18-02-1730. Andries Zijdeman wonende alhier verkoopt Leendert van den Arent 
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Lange Achterweg, 
belend Z Gerrit Jansz. Penning en N Jan Peekstok, strekkende voor van de straten 
tot achter aan ’s-heren bansloot, oude waarbrief van 09-06-1725, belast met 3 st 12 p 
per jr tbv de heer van Kenenburg en nog twee schepenschuldbrieven de ene van 300 
gld van 09-06-1725 en de andere van 200 gld van 17-01-1728 tbv Luijtgen Maatleen 
weduwe Joan van den Heuvell, voor 200 gld boven de belasting in gereed geld 
ontvangen. Kanttekening: de respectieve belastingen in deze geroyeerd op 02-05-
1731 in het protocol nr 34 folio 291v en nr 1 folio 17. 
67v. 18-02-1730. Maartgen Gerritsdr. (Schouten) weduwe Cornelis Jansz. (Verduijn) 
wonende alhier verkoopt Jan (Arijensz) Braam wonende alhier een huis en erf 
gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend Z Poulus Arentsz. en N de 
weduwe Fockendijk, strekkende voor van de straten tot achter tegen het huis of erf 
van de koper, oude waarbrief 24-04-1723, belast met een schepenschuldbrief van 
200 gld van 24-04-1723 tbv Belia Hodenpijl weduwe Leendert Maatleen. Voldaan 
door overname van de schuldbrieven. Kanttekening: Deze belasting is geroyeerd 20-
05-1733 in het protocol nr 33 folio 330. 
68v. 04-03-1730. Abraham Menheer wonende alhier verkoopt Anna Holierhoek 
weduwe Jan Coper en deszelfs zoon Jan Coper wonende alhier een huis en erf met 
een vrije gang daar nevens gelegen op de Markt in de Boterstraat, belend Z en N 
Claas Wortel, strekkende voor van de straten tot achter aan de branderij van de 
voorsz. Anna Holierhoek c.s. en achter met een gemene gang uitkomende aan de 
Schie, oude waarbrief 22-03-1727, voor 1580 gld in gereed geld ontvangen. 
69v. 04-03-1730. De voorsz. Abraham Menheer verkoopt nog aan Dirk Vrij wonende 
alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Nieustraat, belend Z de 
Swaansteeg en N Ariaantgen de Gilde, strekkende voor van de straten tot achter aan 
het erf van Willebrand Cleijpool, oude waarbrief van 11-09-1728, voor 520 gld in 
gereed geld ontvangen. 
70v. 04-03-1730. Catharina Verhoek weduwe en geinstitueerde erfgename van 
Hendrik Snip wonende op het Hooft verkoopt Leendert Jacobsz. Vonck wonende 
alhier een damschuit groot 20 lasten met alle ankers en alles dat daarbij behoort 
volgens de inventaris, voor 700 gld in gereed geld ontvangen. 
71v. 18-03-1730. Jacob van Wijelick en Joan Gordon beiden secretaris dezer stede 
als door de heren van de wet dezer stede aangesteld tot curators over de 
geabandonneerde boedel en goederen van Cornelis Bart van der Vaart volgens de 
acte van curatele van 12-01-1730 verkopen Cornelis Hoogweg wonende alhier een 
achterhuis en erf met een koestal en wagen-huis daar nevens en een vrije baan daar 
achter, gelegen annex de andere in het Groot Groenendal, belend Z Jan Volkersz. en 
N de erfgenamen van Neeltgen Claasdr., strekkende voor van de straten tot achter 
met het achterhuis tegen het erf van Cornelis van der Werve, oude waarbrief van 26-
06-1728, voor 700 gld in gereed geld ontvangen. 
72v. 22-04-1730. Willem Thart wonende alhier verkoopt Cornelis Voogd, raad en 
regerend schepen dezer stede 1/26e part in een stenen windkorenmolen genaamd de 
Zuidmolen, met huis, stalling en alles dat daarbij behoort, gelegen op het Nieuwerk, 
belend en strekkende volgens de oude bescheiden, voor 480 gld in gereed geld 
ontvangen. 
73. 22-04-1730. Pieter Feters wonende alhier verkoopt Cornelis Uijtman wonende 
alhier en waarvoor Maartgen Tobiasdr. van der Linden zijn huisvrouw de gift is 
ontvangende van een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, 
belend Z de weduwe van Arie Bakker en N Dirk Brouwer, strekkende voor van de 
straten tot achter aan ’s-heren bansloot, oude waarbrief van 19-02-1724, voor 600 
gld in gereed geld ontvangen. 
74. 22-04-1730. Cornelis van Leeuwen weduwnaar en erfgenaam van Neeltgen van 
Onselen wonende alhier verkoopt Willem Rietmulder wonende alhier een huis en erf 
gelegen in de Holsteeg, belend Z de weduwe Haffner en N Pieter Meijers, strekkende 
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voor van de straten tot achter tegen de branderij van de weduwe Kneppelhout, oude 
waarbrief 28-04-1708 en onder verwijzing naar een onderhands contract tussen de 
voornoemde Van Leeuwen en wijlen Jan Kneppelhout van 24-09-1730 dat Jan 
Kneppelhout door de muur ipv Mr Cornelis van Leeuwen zou graven en delven en 
een waterriool daar leggen en elke keer dat het riool mocht uitvallen en Kneppelhout 
dat moet onderhouden is deze gehouden aan Van Leeuwen uit te reiken een zilveren 
ducaton, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen. 
75v. 29-04-1730. Maria Prins weduwe Dominicus Fokkendijk wonende alhier 
verkoopt Maritgen van der Mij meerderjarige ongehuwde dochter wonende alhier een 
huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend N en Z Jan Braam, 
strekkende voor van de straten tot achter tegen het erf van de voorsz. Jan Braam, 
voor 225 gld in gereed geld ontvangen. 
76v. 29-04-1730. Dina van Willigen weduwe Arie Ruijgaard wonende alhier verkoopt 
Adriaan van den Eelaard wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde 
van de Gooistraat, belend Z Frederik Went en N Jan Bernouw, strekkende voor van 
de straten tot achter met een vrije uit- en ingang in de Swaansteeg, oude waarbrief 
van 06-11-1679, voor 1100 gld in gereed geld ontvangen. 
77. 06-05-1730. Simon Knappert notaris en procureur alhier als last hebbende van 
Dominicus Doom oud raad en oud burgemeester, Mr Johan Cambier en Hendrik 
Bosschaart beiden raden en oud burgemeester, allen dezer stede als gestelde 
executeurs over het testament van nu wijlen Eeuwout Juijst mede raad en oud 
burgemeester alhier (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier op 30-04-
1730) verkopen in die kwaliteit aan Hendrik van der Heim wonende alhier een huis en 
erf met een grote plaats en loods daar nevens, mitsgaders nog een zoutkas en 
zolders, gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z Jacob Heerman en N 
het huis gekocht door de weduwe Maatleen, strekkende voor van de straten tot 
achter aan de Haven, voor 4510 gld in gereed geld ontvangen. 
78v. 06-05-1730. De voorsz. Simon Knappert verkoopt nog in zijn voorsz. kwaliteit 
aan Belia Hodenpijl weduwe Leendert Maatleen raad en burgemeester dezer stede 
en waarvoor Thomas Lankester de gift is ontvangende van een huis en erf met een 
pakhuis daar nevens staande en gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend 
Z Hendrik van der Heim en N het huis toebehorende aan de erfgenamen van Pieter 
Boot, strekkende voor van de straten tot achter aan de straat van de Haven, voor 
2220 gld in gereed geld ontvangen. 
79v. 06-05-1730. De voorsz. Simon Knappert verkoopt nog in zijn voorsz. kwaliteit 
aan Dina van der Willigen weduwe van Arie Ruijgaard wonende alhier een huis en erf 
gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z Mercelis van Drongelen en N 
de weduwe van Arie Schelvis, strekkende voor van de straten tot achter tegen het erf 
van Frederik Went, voor 610 gld in gereed geld ontvangen. 
80v. 06-05-1730. De voorsz..Simon Knappert verkoopt nog in zijn voorsz. kwaliteit 
aan Jacob Bernouw wonende alhier een huis en erf gelegen op de Gooistraat, 
belend O Neeltgen van der Werve en W Claas Bernouw, strekkende voor van de 
straten tot achter aan ’s-heren bansloot, voor 330 gld in gereed geld ontvangen. 
81. 06-05-1730. Dezelfde verkoopt nog in zijn voorsz. kwaliteit aan Pieter Feters 
wonende alhier een tuin, tuinhuis en erf gelegen achter het huis op de Gooistraat 
gekocht door Jacob Bernouw en zijn ingang hebbende door het klein Groenendal, 
belend O Claas Bernouw met huis en lijnbaan, W en Z de bansloot en N het 
weeshuis, voor 220 gld in gereed geld ontvangen. 
82v. 06-05-1740. Dezelfde verkoopt nog aan Hendrik Bosschaart in zijn privé en 
waarvoor Thomas Lankester gerechtsbode de gift is ontvangende van 1/8e part in het 
Taanhuis, staande op het Nieuwerk met alle gereedschappem, belend volgens de 
oude bescheiden, voor 280 gld in gereed geld ontvangen. 
83. 06-05-1730. De voorsz. Simon Knappert als lasthebber van Reijer Peekstok 
wonende alhier (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier op 15-02-1730) 
verkoopt in die kwaliteit aan Jacobus van der Plaats wonende alhier een huis en erf 
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gelegen in de Boterstraat, belend O Jan Schieveen en W de Ooievaarsteeg, , 
strekkende voor van de straten tot achter tegen het pakhuis van Jan Casteleijn, 
uitkomende in de voormelde steeg, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen. 
84. 06-05-1730. De voorsz. Simon Knappert als speciale last hebbende van Jan 
Favrij wonende alhier (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken op 15-02-1730) 
verkoopt in die kwaliteit aan Willem de Jong voor rekening en tbv deszelfs 
minderjarige dochter Catharina de Jong wonende alhier een huis en erf gelegen in de 
straat naar de Kethelpoort, belend O Migiel Blok en W Jacob van Gils, strekkende 
voor van de straten tot achter tegen het pakhuis gekocht door Mr Johan Hendrik van 
Bulderen, voor 400 gld in gereed geld ontvangen. 
85. 06-05-1730. Daniel Semelaar en Dominicus Doom Jr beiden oud schepen dezer 
stede en Cornelis Peekstok koopman alhier, als last hebbende van Elisabeth van 
Emmerzeel weduwe Arie Crabbendam wonende alhier (procuratie gepasseerd voor 
nts Simon Knappert op 21-02-1730) verkopen in die kwaliteit Maarten Cornelisz. 
Penning raad en regerend schepen dezer stede een huis, branderij en pakhuis met 
erf, de branderij voorzien van een rouw en een distilleerketel, met alle verdere 
gereedschappen volgens de inventaris daarvan ziinde gelegen annex de andere aan 
de zuidzijde van de Haven, belend O de Elzensteeg en W Dominicus Doom, 
strekkende voor van de straten tot achter tegen het pakhuis of erf van de voorsz. 
Dominicus Doom, voor 4370 gld in gereed geld ontvangen. 
86v. 06-05-1730. Dezelfde verkopen in zijn voorsz. kwaliteit aan Hendrik Steenman 
wonende alhier 1/26e part in de stenen windkorenmolen genaamd de Zuidmolen met 
huis, stalling en alles dat daarbij behoort gelegen op het Nieuwerk, belend volgens de 
oude bescheiden, voor 500 gld in gereed geld ontvangen. 
87v. 06-05-1730. Mercelis van Drongelen wonende alhier verkoopt Willem Buijs 
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Haven, belend N ’s-
heren steeg en Z Jan van Lijken, strekkende voor van de straten tot achter aan het 
huis van de voorsz. Van Lijken, oude waarbrief 13-05-1719, belast met een 
schepenschuldbrief van 500 gld van 13-05-1719 tbv Cornelis Ploij wonende 
Rotterdam en daarenboven voor 356 gld, te betalen 106 gld gereed en de resterende 
250 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte, tegen 
een rente van 4% per jr, te lossen het eerste jaar met 25 gld en voorts met 50 gld per 
jr. Kanttekening 24-04-1751. Is vertoond de originele rentebrief hebbende in dorso 
van dezelfde de volgende kwitantie: Wij ondergetekenden Cornelis van Weesenberg 
gehuwd met Maritgen Maartensdr. van Reeuwijk enige nagelaten dochter van wijlen 
Maarten Claasz. van Reeuwijk die in zijn leven een volle broer is geweest van wijlen 
Lijsbeth Claasdr. van Reeuwijk in haar leven weduwe en geinstitueerde erfgename 
van Mercelis van Drongelen volgens diens testament van 05-04-1729 gepasseerd 
voor nts Jan van Lijken alhier, mitsgaders Claas Rodenburg, Frans Rodenburg, 
Anthonie van Wijk gehuwd met Maritgen Rodenburg en Jan van Dalen de Jonge 
gehuwd met Lena Rodenburg, tezamen enige nagelaten kinderen van wijlen 
Maritgen Claasdr.. Rodenburg verwekt bij Jan Fransz. Rodenburg, welke Maritgen 
Claasdr. van Reeuwijk een volle zuster is geweest van de voorsz. Lijsbeth Claasdr. 
van Reeuwijk en zulks wij ondergetekenden in privé en kwaliteit de enige erfgenamen 
ab intestato zijn van dezelfde Lijsbeth Claasdr. van Reeuwijk bekennen bij deze met 
een somma van 50 gld van het capitaal dezer schuldrentebrief met de interest daarop 
verschuldigd voldaan te zijn en consenteren derhalve dat dezelve ten protocolle zal 
werden geroyeerd deze 21-04-1751. w.g. Cornelis van Weesenberg, Klaas 
Rodenburg, Frans Rodenburg, Anthonij van Wijk, Jan van Dalen de jonge. Present 
Jan van Lijken en overzulks alhier geroyeerd. 
88v. 06-05-1730. Jan Casteleijn oud schepen dezer stede en Cornelis van der Mij 
diaken van de Nederduitse gemeente alhier als executeurs van het testament en 
voogden over de minderjarige nagelaten erfgenamen van nu wijlen Leendert 
Corpershoorn en Annetgen Cornelisdr. in hun leven echtelieden, gewoond hebbende 
en overleden alhier, volgens deszelfs testamemt gepasseerd voor nts Jan van Lijken 
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alhier van 17-02-1727 verkopen in die kwaliteit aan Cornelis Gouwens wonende 
alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Lange Achterweg, belend Z 
zekere gang of de mennepoort van het weeshuis en N Jan van der Zee, strekkende 
voor van de straten tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 11-01-1681, 
voor 980 gld in gereed geld ontvangen. 
90.06-05-1730. De voorsz. Jan Casteleijn en Cornelis van der Mij verkopen nog in 
hun voorsz. kwaliteit aan Geertrui Cornelisdr. Poldervaart weduwe Maarten van 
Zanten wonende alhier een huis en erf gelegen op de Korte Achterweg, belend O 
Leendert den Bak en W Jan Hopman, strekkende voor van de straten tot achter aan 
‘s-heren bansloot, oude waarbrief 03-05-1710, voor 810 gld in gereed geld 
ontvangen. 
90v. 06-05-1730. Dezelfden handelend als gemeld verkopen Lijsbeth Abrahamsdr. 
Daalhuijsen wonende alhier een huis en erf gelegen aan de Korte Kerkstraat, belend 
O Harmanus de Neijt en W Sara Jongknegt, strekkende voor van de straten tot 
achter tegen het huis of erf van Jan Fiool, oude waarbrief 06-11-1706, voor 1085 gld 
in gereed geld ontvangen. 
91v. 06-05-1730. Pieter van der Bel wonende Overschie verkoopt Willem Cardel 
wonende alhier een huis en erf geapproprieerd tot een smeersmelterij of 
kaarsmakerij met alle gereedschappen volgens de inventaris daarvan zijnde, gelegen 
op de straat naar het St Anna Susterhuis, belend N ’s-heren sloot en Z ‘s-heren 
straat, strekkende voor van de straten tot achter aan het huis of erf van Jan Pietersz. 
Schieveen, oude waarbrief 10-01-1729, voor 700 gld in gereed geld ontvangen. 
93. 06-05-1730. Andries Maan rentmeester van de Magistraats armen kamer dezer 
stede en Cornelis van der Mij diaken van de Nederduitse gemeente alhier, 
vervangende de verdere regenten van der voorsz. camers als alimenterende 
Gerritgen Pietersdr. (van Voorst) weduwe Gerrit Gijsbrechtsz. Bakker wonende alhier 
verkopen aan Pieter Bakker wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde 
van het Broersveld, belend Z Simon van Waart en N Mathijs van der Schaak c.s. met 
zekere gemene gang, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren 
bansloot, oude waarbrief 15-02-1698, voor 370 gld in gereed geld ontvangen. 
94. 06-05-1730. Aaltgen Pietersdr. (Weuijster) weduwe en boedelhoudster van Claas 
Jochumsz. (van der Velden) wonende alhier verkoopt Arie van Boles wonende alhier 
twee huizen en erven gelegen annex de andere aan de oostzijde van het Broersveld, 
belend Z de weduwe van Arie Bakker met een vrije en eigen muur en N ’s-heren 
straat, strekkende voor van de straten tot achter aan de heining van de voornoemde 
weduwe Bakker, oude waarbrief van 10-07-1717, voor 435 gld in gereed geld 
ontvangen. 
95. 06-05-1730. Daniel Faber wonende Rotterdam en Job Bosselaar gehuwd met 
Willemijntgen Faber zo voor haar zelve en nog in kwaliteit als voogden over de 
minderjarige kinderen van Hendrik Vos verwekt bij Eeuwoutgen Faber, mitsgaders 
Willem Faber en Gerrit Bakker gehuwd met Jannetgen Faber, tezamen enige 
nagelatenn kinderen, kleinkinderen en geinstitueerde erfgenamen van Tobias Faber 
in zijn leven weduwnaar van Neeltgen Danielsdr. (Gagestein) volgens deszelfs 
testament gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier van 29-04-1729, verkopen in die 
kwaliteit aan Pieter Dikkenberg wonende alhier een huis en erf gelegen aan de 
oostzijde van de Haven, belend N de weduwe Merkes en Z Tobias van Boshuijsen, 
strekkende voor van de straten tot achter met de scheidheining tegen de erve van de 
verkopers, oude waarbrief 26-06-1694, voor 1230 gld in gereed geld ontvangen. 
96v. 13-05-1730. Anthonie van Ophoven wonende alhier verkoopt Dominicus Doom 
oud raad en oud burgemeester dezer stede en waarvoor deszelfs zoon Dominicus 
Doom Jr de gift is ontvangende van een pakhuis en erf zijnde voor deze geweest een 
kuiperswinkel, gelegen in de Westmolenstraat, belend O Jan van der Beek en W 
Hendrik Semelaar, strekkende voor van de straten tot achter tegen de scheidmuur 
van de koper, oude waarbrief van 08-07-1724, voor 410 gld in gereed geld 
ontvangen. 
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97v. 14-05-1730. Johan Cambier raad en burgemeester dezer stede en wegens 
dezelve gecommitteerd met het Edelmogend college ter admiraliteit op de Maze 
mitsgaders gewezen ontvanger van de ordinaire en extra-ordinaire verponding van 
de voorsz. stad verkoopt in die kwaliteit met advies van de burgemeesters dezer 
stede aan Jan Tulk wonende alhier een huis en erf (op 11-02-1730 tov schout en 2 
schepenen voor de achterstallige verponding publiek verkocht) gelegen in de 
Boterstraat op naam van Jacob van der Stolk, belend O de Krepelstraat en W 
Anthonie Rodenburg, strekkende voor van de straten tot achter tegen het erf van 
Anthonie Rodenburg, oude waarbrief van 07-05-1718, voor 625 gld in gereed geld 
ontvangen. 
98v. 20-05-1730. Simon Knappert notaris en procureur als lasthebber van Dominicus 
Doom raad en oud burgemeester, Mr Johan Cambier en Hendrik Bosschaart beiden 
raden en oud burgemeester dezer stede als gestelde executeurs van het testament 
van wijlen Eeuwout Juijst mede raad en oud burgemeester (procuratie gepasseerd 
voor nts Jan van Lijken alhier van 30-04-1730) verkoopt Simon Gijsen burgemeester 
en raad dezer stede en waarvoor Thomas Lankester gerechtsbode alhier de gift is 
ontvangende van 1/32e en 1/160e part in het Taanhuis gelegen op het Nieuwerk met 
alle gereedschappen daarbij zijnde, belend volgens de oude bescheiden, voor 130 
gld in gereed geld ontvangen. 
99v. 20-05-1730. De voorsz. Simon Knappert als lasthebber van Jan Favrij wonende 
alhier (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier van 15-02-1730) 
verkoopt Mr Johan Hendrik van Bulderen burgemeester en raad dezer stede en 
waarvoor Thomas Lankester gerechtsbode alhier de gift is ontvangende van een huis 
en erf met een branderij daar nevens die voorzien is van twee rouw en een 
distilleerketel en alle verdere gereedschappen daartoe behorende volgens de 
inventaris, gelegen annex de andere op de Korte Vest, van ouds genaamd het velle 
vesje, belend Z Hendrikgen Hendriksdr. en N het pakhuis gekocht door de koper, 
strekkende voor van ’s-heren veste tot achter aan Migiel Blok, voor 6300 gld in 
gereed geld ontvangen. 
101. 20-05-1730. Dezelfde handelend als gemeld verkoopt aan dezelfde en waarvoor 
Thomas Lankester de gift is ontvangende van een pakhuis en erf gelegen op de 
Korte Vest van ouds genaamd het Velle vesje, belend Z de koper en N Jacob van 
Gilst, strekkende voor van ’s-heren veste tot achter aan Migiel Blok, voor 1100 gld in 
gereed geld ontvangen. 
102. 20-05-1730. Huijbrecht Blok wonende alhier verkoopt Hendrik Arentsz. Kunst 
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend 
Z Cornelis Robbrechtsz. en N de weduwe van Arie Bakker, strekkende voor van de 
straten tot achter aan de Haven, voor 800 gld, te betalen met 450 gld gereed en 350 
gld behoudt de koper onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 
4% per jr te lossen met 25 gld per jr. Kanttekening 11-10-1737. Is vertoond de 
originele rentebrief van het capitaal hier nevens gemeld, hebbende in dorso van 
dezelve de volle betaling, door Huijbrecht Blok op 11-10-1737 getekend en overzulks 
alhier geroyeerd. 
103. 20-05-1730. Jacob Verschriek wonende alhier verkoopt Harmen Wiegelingshoff 
wonende alhier een stuk erf gelegen nevens en tussen het huis van de koper en het 
erf van de verkoper in de Boterstraat, met regeling over een heining, voor 22 gld in 
gereed geld ontvangen. 
104. 20-05-1730. Pieter de Vries wonende alhier verkoopt Gerrit de Wit wonende 
alhier een tuin, tuinhuis en erf gelegen in de Luis of Pannekoekstraat, belend N voor 
Simon van Rhoon en achter de weduwe van Louris Dirksz., strekkende voor van de 
straat tot achter aan ’s-heren bansloot, oude waarbrief van 02-10-1723, belast met 
een schepenschuldbrief pro resto 100 gld van 02-10-1723 tbv Margretha van der 
Minne gehuwd met Johannes van Loo wonende den Haag en haar twee kinderen bij 
testament van wijlen Migiel van der Minne is gelegateerd, gepasseerd voor nts Jan 
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van Lijken van 17-04-1724,.voor 170 gld boven de belasting in gereed geld 
ontvangen. 
105. 24-06-1730. Catharina de Groot wonende Rotterdam enige en universele 
erfgename van Anna de Groot overleden alhier volgens deszelfs testament verleden 
voor nts Adriaan de Ruijter op 21-05-1726 verkoopt Pieter de Vries wonende alhier 
een huis en erf met een tuin daar achter gelegen om het Kerkhof, belend O en W ’s-
heren bansloot, strekkende voor van de straten tot achter aan de tuin van Mr Johan 
Cambier, voor 1150 gld. te betalen met 150 gld gereed en 1000 gld behoudt de koper 
onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 3 ½ % per 
jr, te lossen de twee eerste jaren met 150 gld per jr en de resterende 700 gld met 100 
gld per jr. Borgen Huijbrecht van Schaak en Dirk Crabbendam beiden wonende alhier 
voor de aflossing van de eerste twee termijnen tezamen 300 gld tbv. Catharina de 
Groot. Kanttekening 05-08-1741. Is vertoond de originele rentebrief van het capitaal 
hiernevens gemeld, hebbende in dorso de volle betaling, door Catharina de Groot 
dato dezes getekend en overzulks alhier geroyeerd. 
106v. 24-06-1730. De voorsz. Catharina de Groot verkoopt in haar voorsz. kwaliteit 
aan de voorsz. Pieter de Vries een huis en erf gelegen om het Kerkhof, belend O Jan 
Huijgensz. en W Pieter de Vries, strekkende voor van de straten tot achter tegen de 
voorsz. Pieter de Vries, voor 230 gld in gereed geld ontvangen. 
107v. 24-06-1730. Joan Gordon secretaris dezer stede mitsgaders regent van het 
weeshuis en vervangende zijn verdere confraters regenten van hetzelfde huis als 
daar alimenterende en onderhoudende Willem en Lijsbeth Jacobsdr. van der Zee 
voor 1/6e, Andries Maan rentmeester van de magistraats armen camer dezer stede 
en Arie Voogd diacon der nederduitse gemeente alhier en mede vervangende de 
verdere regenten van de voorsz. kamers als alimenterende Maartgen Jacobsdr. van 
der Zee voor 1/6e, tezamen minderjarige kinderen van wijlen Matgen Harmensdr. 
Wijbelaar geprocureerd bij wijlen Jacob van der Zee en Willem Abrahamsz. van der 
Graaff als lest in huwelijk gehad hebbende de voorsz. Matgen Harmensdr. Wijbelaar 
voor 3/6e parten verkopen in die kwaliteit tezamen voor het geheel aan Maartgen 
Croone weduwe van Abraham van der Graaff wonende alhier een huis en erf 
gelegen in de Crepelstraat, belend Z Hendrik Rosel en N Tobias Pietersz., 
strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, mitsgaders de helft 
in een dubbelde spinbaan waarvan de wederhelft is toekomende aan de erfgenamen 
van Dieuwertgen Tobiasdr. gelegen in de Oude Doelen achter het voorsz. huis, 
belend W ’s-heren bansloot en O Tobias Pietersz., oude waarbrief van de vcoorsz. 
Dieuwertgen Tobiasdr. in dato 06-05-1684, voor 300 gld in gereed geld omtvangen. 
109v. 01-07-1730. Everard Smit wonende Rotterdam als speciale last hebbende van 
Adam van Munster wonende in de Mannelaan even buiten de voorsz. stad 
(procuratie gepasseerd voor nts Nicolaas Montanus te Rotterdam van 24-06-1730) 
verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis een losrentebrief tlv het Gemene 
Land van Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam groot 2000 gld tnv 
Nicolaas Bonnecroij van 01-08-1634, zijnde de voorsz. constituant een mede-
erfgenaam ab intestato van ’s-moederszijde van Mr Pieter Deijnoot volgens vonnis 
van de schepenen van Rotterdam van 20-10-1728, welke losrentebrief volgens het 
vonnis aan hem constituant is aanbedeeld bij scheiding en deling op 08-12-1728 voor 
nts Willem Boom te Rotterdam verleden, voor 1880 gld of 94%. 
110v. 15-07-1730. Leendert Backer wonende alhier verkoopt Pieter de Noo wonende 
Rotterdam een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Boterstraat, belend O 
Anthonie Merts en W Frans van Harmelen, strekkende voor van de straat tot achter 
aan het Schiewater, oude waarbrief van 04-12-1728, voor 1400 gld in gereed geld 
ontvangen. 
111v. 15-07-1730. Andries Breugels wonende in het Oude Manhuis dezer stede en 
Maritgen de Jager gehuwd met Jacob Breugels wonende Delfshaven als last 
hebbende van haar man (procuratie gepasseerd voor nts Simon Knappert alhier op 
26-02-1727) Nicolaas van der Vaart wonende Delfshaven als door de heren van de 
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gerechten van Delft aangesteld als curator over de boedel en goederen van Hendrik 
van Loon (gehuwd met Caatgen Breugels) gewezen wijnkoper op Delfshaven 
volgens akte van curatele van 04-07-1730, Migiel de Roij gehuwd met Jacoba 
Breugels, zijnde de voorsz. Andries, Jacobus, Caatgen en Jacoba tezamen 
erfgenamen ex testamento van Johannes Badon en zijn overleden vrouw Margaretha 
Breugels beiden gewoond hebbende en overleden binnen dezer stad, verkopen in 
die kwaliteit aan Jan Staal wonende alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde 
van de Dam, belend O Nicolaas Wortel en W Jan Post, strekkende voor van de 
straten tot achter uitkomende in de Overmase steeg, oude waarbrief van 02-05-1693, 
voor 1380 gld in gereed geld ontvangen. 
113. 15-07-1730. De voorsz. Andries Breugels, Maartgen de Jager, Nicolaas van der 
Vaart en Migiel de Roij verkopen nog in hun voorsz. kwaliteiten aan Aaltgen 
Ouwaters weduwe wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de 
Haven, belend Z Nicolaas van der Schalk en N ’s-heren straat, strekkende voor van 
de straten tot achter tegen het huis van de erfgenamen van Lijsbeth Harmensdr., 
oude waarbrief van 02-05-1722, voor 600 gld in gereed geld ontvangen. 
114. 15-07-1730. Mr Johan Cambier burgemeester en raad dezer stede en wegens 
dezelve gecommitteerd in het College ter Admiraliteit op de Maze mitsgaders 
gewezen ontvanger van de ordinaire en extra-ordinaire verponding over de voorsz. 
stad verkoopt in die kwaliteit met toestemming van de burgemeesters dezer stede 
aan Willem van Straten wonende alhier een huis en erf (staande op naam van Jan 
Coning op 26-05-1730 voor schout en schepenen dezer stede voor de achterstallige 
verponding verkocht) gelegen achter de Oostmolenstraat, belend W Anthonie 
Hodenpijl en O Maritgen Cornelisdr., strekkende voor van de straten tot achter aan 
het huis van Joris Opmeer, oude waarbrief van 06-07-1718, voor 50 gld in gereed 
geld ontvangen. 
115. 22-07-1730. Pieter Verschriek wonende alhier als last hebbende van Christina 
de Swart weduwe en boedelhoudster van Hendrik Nolet wonende Delft (procuratie 
gepasseerd voor nts Pieter Coel Pietersz. te Delft van 31-10-1729) hebbende de 
voorsz. constituante de eigendom gekregen van het navolgende huis en erf van haar 
overleden moeder Heijltgen Pietersdr. Timmers weduwe van Jan Nolet volgens acte 
van 27-12-1722 voor nts Cornelis de Man te Delft gepasseerd, verkoopt in die 
kwaliteit aan Dirk Muts wonende alhier een huis en erf gelegen in de 
Pannekoekstraat, belend O ’s-heren steeg en W de weduwe van Gerrit Bitter, 
strekkende voor van de straten tot aan de weduwe van Gorp, voor 100 gld in gereed 
geld ontvangen. 
116. 09-09-1730. Adriana van der Velden gehuwd met Willebrand Cleijpool tevoren 
weduwe en erfgename van Poulus IJvans wonende alhier als bij 
huwelijksvoorwaarden gepasseerd voor nts Simon Knappert van 14-06-1725 de 
administratie van haar goederen aan haar behouden hebbende verkoopt Mr Philip 
Jacob van Cloon raad en president schepen dezer stede twee huizen en erven 
gelegen annex de andere op het Nieuwerk in de vergroting dezer stede, belend Z de 
koper en N Bastiaan van Dijk, strekkende het eerste huis (staande naast de koper) 
voor van de straten tot achter aan de tuin van de koper en het tweede huis en erf tot 
achter aan de Nieuwe Haven toe, het tweede huis belast met een erfpacht van 11 st 
per jr tbv dezer stede, oude waarbrief van het eerste huis van 08-05-1723 en het 
tweede huis van 25-11-1724, voor 1450 gld in gereed geld ontvangen. 
117v. 09-09-1730. Claas Gravesteijn wonende alhier verkoopt Claas Hogendam 
wonende Rotterdam een huis en erf zijnde een bouwhuis, gelegen in de Lange 
Kerkstraat, belend O de verkoper en W Lijsbeth Nolet, strekkende voor van de 
straten tot achter aan ’s-heren bansloot, oude waarbrief van 08-06-1709, voor 730 
gld in gereed geld ontvangen. 
118. 16-09-1730. Dirk van der Valk als brieven van Venia Atatis te hebben 
ontvangen, zoon van Jan van der Valk zo voor hem zelve en nog als nevens Claas 
de Hoijer burgemeester en raad dezer stede en Jan van Lijken notaris en procureur 
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alhier als gestelde voogden over de drie nagelaten nog minderjarige kinderen van 
Jan van der Valk volgens zijn testament van 03-07-1730 verleden voor nts Simon 
Knappert alhier, verkoopt in die kwaliteit aan Jacobus van der Willigen wonende 
alhier twee huizen en erven annex de andere met een branderij daar achter, voorzien 
van twee rouw en een distilleerketel en alle de verdere gereedschappen volgens de 
inventaris, gelegen in de Boterstraat, belend O Jacob van den Steenweg en W ’s-
heren steeg, strekkende voor van de straten tot achter aan het Schiewater, voor 6400 
gld in gereed geld ontvangen. 
119v. 06-09-1730. Cornelis Hoogweg wonende alhier verkoopt Maartgen Cornelisdr. 
Bleijswijk weduwe Pieter Leeuwerschild wonende alhier zeker achterhuis en erf met 
een koestal en wagenhuis daar nevens en een vrije baan daar achter gelegen annex 
de andere in het groot Groenendal, belend Z Jan Volkersz. en N de erfgenamen van 
Neeltgen Claasdr., strekkende voor van de straten tot achter met het achterhuis 
tegen het erf van Cornelis van der Werve, oude waarbrief van 18-03-1730, voor 700 
gld waarvan 200 gld gereed en 500 gld behoudt de koper onder zich onder speciaal 
verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr. Kanttekening 15-04-1763. 
Is vertoond de originele rentebrief van het capitaal hier nevens gemeld, hebbende in 
dorso van dezelve de volle betaling, door Willem van Straten als voogd over de 
kinderen van Cornelis Hoogweg op 25-07-1754 getekend en overzulks alhier 
geroyeerd. 
120v. 16-09-1730. Jacob Sprouw Jr raad en oud schepen dezer stede verkoopt zijn 
vader Jacob Sprouw wonende ’s-Gravenhage een huis en erf met een tuin daar 
achter gelegen op de Schie in de Coningstraat, belend W voor Simon Knappert en 
achter Jan van der Schalk en verder een sloot en O de gang en de navolgende 
branderij, huis en tuin, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren 
bansloot, onder verwijzing naar de jongste waarbrief waarin is bepaald dat Jan van 
Crimpen zo lang hij leeft aan hem behoudt alleen tot zijn gebruik de achterkamer, 
welke op de tuin ziet, gelegen aan de westzijde van dit verkochte en dat de koper of 
zijn opvolgers aan de voorsz. Van Crimpen te allen tijde zal moeten geven een vrije 
uit- en ingang door de voordeur en gang van het huis tot in de voornoemde kamer, 
mitsgaders nog een huis en erf met een branderij daar nevens voorzien van twee 
rouw en een distilleerketel en nog al het gereedschap daartoe behorende volgens de 
inventaris, gelegen op de Schie in de Coningstraat, belend O voor de Doelpoort en 
achter ’s-heren bansloot en W het eerste verkochte huis, strekkende voor van de 
straten tot achter aan ’s-heren bansloot, en laatstelijk nog 1/12e part in een stenen 
windkorenmolen genaamd de Cameel gelegen teijnde de Schie aan de Oostvest, 
belend en strekkende volgens de oude bescheiden, oude waarbrief van 28-11-1722, 
belast met een schepenschuldbrief van 8000 gld van 14-06-1728 tbv Beatrix van 
Ravesteijn weduwe van Olivier van Vlierden wonende Rotterdam, voor 7000 gld 
boven de belasting in gereed geld ontvangen. Kanttekening 16-05-1731. De 
respectieve belasting in deze is geroyeerd op de originele rentebrief van 14-06-1728 
in het protocol nr 44. 
122. 16-09-1730. Andreas Hulshout raad en regerend burgemeester dezer stede stelt 
zich borg voor Maria van Vianen weduwe van Jacob Dedel en Anna Cornelia van 
Vianen weduwe Mr Simon Hulshout in kwaliteit als mede-erfgenamen van Nicolaas 
Sismus gewoond hebbende en overleden te Haarlem voor hun aandeel dat zij uit de 
nalatenschap zijn competerende en haar bij scheiding van de boedel aanbedeeld 
zullen worden en indien een of meerder in tijd en wijlen mocht opkomen, die beter of 
gelijk recht tot de voornoemde nalatenschap mocht hebben en de voorn Maria en 
Anna Cornelia van Vianen in gebreke kwam of kwamen de voornoemde aan te 
bedelen goederen te ontvangen en de te ontvangen effecten en gelden in het geheel 
of gedeeltelijk te restitueren door hem als eigen schuld zal worden voldaan. 
123. 30-09-1730. Neeltgen Groenewegen weduwe en boedelhoudster van Jacob 
Corpershoek verkoopt Pieter Hendriksz. Goudsblom wonende alhier een huis en erf 
gelegen in het Land van Beloften, belend O Aagtgen Scharp en W een gang, 



NADERE TOEGANG 103 

 

 21 

strekkende voor van de straten tot achter tegen het huis van Gerrit de Goederen, 
oude waarbrief van 14-04-1725, belast met een schepenschuldbrief van 600 gld 
tegen een rente van 4 ½ % per jr tbv Janetta Fenwijk weduwe Jacob van der Gon, 
voor 100 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 
124. 14-10-1730. Bastiaan Ruijseveld wonende alhier verkoopt Pieter Burgerhout de 
jonge wonende alhier een tuin, tuinhuisje en erf gelegen aan de oostzijde van het 
Broersveld, belend Z Maartgen Jacobsdr. en N de verkoper, strekkende voor van de 
straten tot achter tegen het erf van de verkoper, voor 150 gld in gereed geld 
ontvangen. 
125. 14-10-1730. Adriaan van den Berg wonende alhier en Dirk Bogaard gehuwd met 
Catharina van der Meer enige erfgenamen Ab intestato van haar broer Jacobus van 
der Meer verkopen tezamen Hendrik Farwijk gehuwd met Sara Lammensdr. 
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Boterstraat, belend 
O Leendert Acquoij en W ’s-heren straat, strekkende voor van de straten tot achter 
tegen het huis of erf van Simon van Roon, voor 230 gld in gereed geld ontvangen. 
125v. 21-10-1730. Teunis van der Willigen wonende alhier verkoopt zijn zoon Pieter 
van der Willigen wonende alhier een huis en erf met een bakkerij gelegen op de 
Gooistraat, belend O Jan Teunisz. van der Hoeven en W Jan van Bree, strekkende 
voor van de straten tot achter uitkomende in het klein Groenendal, oude waarbrief 
van 15-05-1688, voor 800 gld in gereed geld ontvangen. 
126v. 21-10-1730. Arie Corpershoek wonende alhier verkoopt Dirk Cleijpool 
wonende alhier 1/26e part in een stenen windkorenmolen genaamd de Star met huis, 
stalling en wat daarbij behoort gelegen aan de Noordvest bij de Kethelpoort, belend 
en strekkende volgens de oude bescheiden, voor 450 gld in gereed geld ontvangen. 
127. 21-10-1730. Thomas Lankester gerechtsbode alhier als lasthebber van Maria 
Schouten weduwe en boedelhoudster van Jacobus de Fontenaalje wonende alhier 
(procuratie gepasseerd voor nts Simon Knappert op 20-10-1730) schenkt bij forma 
van donatie intervivos aan haar zoon Anthonie de Fontenaalje wonende alhier een 
huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend N de kinderen van 
Pieter Carrebos en Z ’s-heren straat, strekkende voor van de straten tot achter aan 
het huis van de voorsz. kinderen van Pieter Carrebos, belast met een schepen 
schuldbrief van 650 gld van 30-09-1730 tbv Johan Veen. Compareerde mede 
Anthonie de Fontenaalje die verklaarde de voorsz.. donatie onder dankzegging aan 
zijn moeder te aanvaarden. 
128. 04-11-1730. Cornelis Teunisz. Blok wonende alhier als lasthebber van Maartgen 
Schouten huisvrouw en generaal gevolmachtigde van haar man Coenraad Blok 
(procuratie gepasseerd voor nts Abraham Tzewen te Amsterdam op 06-08-1721), 
zijnde Maritgen Schouten enig nagelaten kind en erfgename van Jacob Arentsz. 
Schouten wonende Amsterdam (procuratie gepasseerd op 10-10-1730 voor nts 
Abraham Tzewen) verkoopt Hendrik Steenman wonende alhier een 
schepenschuldbrief groot 200 gld tlv wijlen Lucas Nolet en tbv de voorsz. Jacob 
Schouten tegen een rente van 5% per jr, speciaal gevestigd op een huis en erf 
gelegen in de Luis of Pannekoekstraat, voor 200 gld in gereed geld ontvangen. 
129v. 04-11-1730. Migiel Jansz. wonende in het Proveniershuis dezer stede verkoopt 
Jan van Meuije wonende alhier een huis en erf gelegen in het groot Groenendal, 
belend O Jan Jacobsz. Venetie en W Cornelis Vermeulen, strekkende voor van de 
straten tot achter tegen het huis van Cornelis Kunst, voor 180 gld, te betalen met 50 
gld gereed en de koper behoudt 130 gld onder zich onder speciaal verband van het 
gekochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening 01-
02-1732. Compareerde Migiel Jansz. en vertoonde de originele rentebrief van het 
capitaal hier nevens gemeld, hebbende in dorso van dezelve de volle betaling, door 
Migiel Jansz. op 31-01-1732 getekend en overzulks alhier geroyeerd. 
130v. 25-11-1730. Thomas Lankester gerechtsbode dezer stede als last hebbende 
van Abraham van der Linden raad en oud burgemeester en substituut baljuw van 
Vlaardingen (procuratie gepasseerd voor nts Simon Knappert alhier van 13-11-1730) 
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verkoopt Jacob Bernouw wonende alhier een grote lijnbaan met een loods gelegen 
aan de noordzijde van de Gooistraat, belend O voor de koper en achter de baan van 
Coenraad van Vollenhoven en W de baansloot, strekkende voor van de Gooistraat 
noordwaarts op tot achter aan de stooff van de voorsz. banen van de voorsz. Van 
Vollenhoven, hebbende de voorsz. baan een vrije uit- en ingang door de Blauwe 
poort in het Broersveld, met conditie dat de voorsz. baan niet anders zal mogen 
worden gebruikt als tot een spinbaan zonder daaraan ooit touw te mogen draaien, 
voor 200 gld in gereed geld ontvangen. 
131v. 02-12-1730. Nicolaas van der Schalk wonende alhier verklaart te schenken bij 
forme van donatie intervivos aan zijn zoon Jan van der Schalk wonende alhier een 
huis en erf met een branderij daar achter met alle daarbij behorende 
gereedschappen, hebbende twee rouw en twee distilleerketels en alles dat daarbij 
behoort gelegen op de Markt in de Boterstraat, belend Z Jan Fransz. Rodenburg en 
N Gaspar Antheunis, strekkende voor van de straten tot achter aan (en uitkomende 
in de straat van de Schie) en onbelast. Compareerde mede de voorsz. Jan van der 
Schalk die verklaarde de donatie onder dankzegging aan zijn vader te aanvaarden.. 
132v. 06-12-1730. Hendrik van der Mij makelaar wonende Rotterdam als lasthebber 
van Cornelis Arkenbout raad in de vroedschap en schepen van Gouda, enige 
nagelaten zoon en erfgenaam ab intestato van Mr Nicolaas Arkenbout en Maria de 
Lange, aan welke Nicolaas Arkenbout de na te noemen losrentebrief is opgekomen 
en aanbedeeld bij scheiding van de boedel van zijn broer Jacob Arkenbout en onder 
de hand verleden op 11-08-1704 en welke Jacob Arkenbout daarvan bij koop 
eigenaar was geworden volgens transport gepasseerd voor schepenen van 
Rotterdam van 27-07-1698 (procuratie gepasseerd voor nts Johan Obreen te 
Rotterdam van 01-12-1730) verkoopt de regenten van het proveniers- of leprooshuis 
alhier een losrentebrief van 2000 gld door de staten van Holland en West-Friesland 
verleden tbv Jan Dionijsz. Verburg op 01-03-1665 ten comptoire van Brielle, voor 
1860 gld gerekend tegen 93% in gereed geld ontvangen. 
134. 06-12-1730. De voorsz. Hendrik van der Mij als lasthebber van Cornelis de Cock 
koopman wonende Rotterdam gehuwd met Catharina Bisdom en voor zoveel des 
noods Catharina Bisdom tot het passeren van de voorsz. procuratie door haar man 
geassisteerd en gequalificeerd (procuratie gepasseerd voor Willem Boon nts te 
Rotterdam van 04-12-1730) verkoopt in die kwaliteit aan de regenten van het St 
Jacobs Gasthuis alhier een losrentebrief van 2000 gld kapitaal tlv het gemene land 
van Holland en West-Friesland, ten comptoire Gouda staande tnv Ds Pieter Trest van 
06-07-1666, zijnde de voorsz. brief aan Catharina Bisdom als mede erfgename van 
Adriaan Bisdom en Elisabeth Wijkerheld haar ouders opgekomen en aanbedeeld bij 
scheiding van 06-02-1730, aan welke voornoemde Elisabet Wijkerheld de voorsz. 
brief was opgekomen als erfgename van haar vader Dirk Wijkerheld, aan dewelke 
dezelfde voor schepenen van Broek, Thuijl en het Weegje was getransporteerd op 
15-05-1698, en dat met de verlopen rente van die sedert 06-07-1730, voor 1900 gld 
tegen 95% in gereed geld ontvangen. 
135v. 09-12-1730. Jacobus Verschriek zo voor hem zelve en nog als last hebbende 
van Leendert den Beer raad en president burgemeester, Claas de Hojer raad en 
regerend burgemeester, Nicolaas van der Schalk namens zijn zoon Jan van der 
Schalk, Jan van den Berg, Jacob van den Steenweg, Abraham van Pelt, Hendrik 
Kerssemaker als lasthebber van zijn vader Bartholomeus Kerssemaker, Reinier Hols 
en Jan Wijnen vervangende Jacob Sprouw en Mr Martinus den Beer tezamen 
eigenaren van de navolgende te noemen molen (procuratie gepasseerd voor nts 
Simon Knappert op 08-12-1730) verkopen Daniel Sparenburg wonende alhier 1/24e 
part in de stenen windkorenmolen genaamd de Cameel gelegen op de Vest teijnde 
de Schie, belend volgens de oude bescheiden daarvan zijnde, voor 700 gld in gereed 
geld ontvangen. 
136v. 16-12-1730. Dirk van der Valk wonende alhier als van de staten van Holland 
bekomen hebbende brieven van Venia Atatis, nagelaten zoon van wijlen Jan van der 
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Valk zo voor hem zelve en nog als nevens Claas de Hojer burgemeester en raad 
dezer stad en Jan van Lijken notaris en procureur alhier als gesteld zijnde tot 
voogden over de drie nagelaten nog minderjarige kinderen van Jan van der Valk 
volgens testament van 03-07-1730 voor nts Simon Knappert alhier gepasseerd 
verkoopt in die kwaliteit aan Gerrit de Wit wonende alhier een stalling, pakhuisje en 
banen gelegen annex de andere in de Luis of Pannekoekstraat, belend N Adrianus 
Ketelaar en Z ’s-heren straat, strekkende voor van de straten tot achter tegen het erf 
van Poulus Ouwendijk, voor 790 gld in gereed geld ontvangen. 
138. 06-01-1730. Hendrik van der Mij makelaar wonende Rotterdam als lasthebber 
van Samuel Elsevier en Adriana Sophie van Overveld echtelieden wonende ’s-
Gravenhage zijnde Adriana Sophia een dochter van Nicolaas van Overveld verwekt 
aan zijn huisvrouw Sabina van der Beets en alzo geinstitueerde mede-erfgename 
van haar vaderlijke grootmoeder Sophia van Tol in haar leven weduwe van Adriaan 
van Overveld volgens testament op 17-12-1718 voor nts Adriaan van der Smaling te 
’s-Gravenhage gepasseerd, uit kracht van hetwelk bij scheiding tussen de 
constituanten en hun nog minderjarige zoon en broer tov dezelfde voogden op 30-11-
1730 gedaan onder andere effecten ook de nagenoemde losrentebrief aan de 
constituanten ten haars eigen zijn toebedeeld en afgegeven en welke losrentebrief 
aan Mr Wolphert Nobeling advocaat-fiscaal en procureur-generaal van Holand, 
Zeeland en Friesland eigenaar geworden zijnde als universeel geinstitueerde 
erfgenaam van Mr Willem van Abbesteer oud schepen en raad te Gouda naar luid 
derzelver testamenten aldaar op 18-05-1728 voor nts Andries Timmer te Gouda 
gepasseerd en vervolgens door hem op 02-06-1730 voor schepenen van ’s-
Gravenhage tbv de constituanten en hun broer en zuster is getransporteerd 
(procuratie gepasseerd voor nts Jan Ardinois te Amsterdam op 20-12-1730) 
verkopen de regenten van het St Jacobs Gasthuis dezer stede de voorsz. 
losrentebrief tlv Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam groot 3000 gld 
tnv de erfgenamen van Job Willemsz. Slingerland van 30-06-1647 en dat met de 
verlopen rente, voor 2910 gld tegen 97% in gereed geld ontvangen. 
139v. 06-01-1731. Mr Jacob Mispelblom Beijer heer van Zuid Scharwoude enige en 
algehele geinstitueerde erfgenaam van Jan Beijer in zijn leven oud burgemeester van 
Rotterdam volgens diens testament gepasseerd voor nts Arnoldus Meijsterus te 
Rotterdam van 06-02-1710 verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis dezer 
stede 1e een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten 
comptoire Rotterdam van 1000 gld van 23-04-1634, de voorsz. Jan Beijer 
opgekomen bij koop getransporteerd voor schepenen van Rotterdam op 11-06-1679, 
nog een dito van 1600 gld tnv Dirk Jansz. Schildvink van 15-01-1629, de voorsz. Jan 
Beijer opgekomen als voren, gepasseerd voor schepenen van Cool op 11-09-1680, 
nog een dito ten laste en comptoire voormeld van 1000 gld tnv Dirk Hartog van 14-
05-1646 en laatstelijk nog een dito ten laste en comptoire als voren van 1000 gld tnv 
Maartgen Willemsdr. van 25-02-1660, de voorsz. Jan Beijer beide aangekomen bij 
koop gepasseerd voor schepenen van Rotterdam van 10-04-1698, voor 4462 gld of 
97% in gereed geld ontvangen. 
141v. 06-01-1731. Dezelfde handelend als gemeld verkoopt de regenten van het St 
Jacobs Gasthuis alhier 1e een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en 
West-Friesland ten comptoire Rotterdam van 2000 gld tnv Cornelis Jansz. 
Ouderogge van 16-02-1641, de voorsz. Jacob Beijer opgekomen bij transport voor 
schepenen van Rotterdam van 07-02-1689, nog een dito ten laste en comptoire als 
voren groot 1000 gld tnv Christina de Vries van 01-01-1666, de voorsz. Jacob Beijer 
mede opgekomen bij transport als voren voor schepenen van Rotterdam van 29-09-
1696, voor 2910 gld tegen 97% in gereed geld ontvangen. 
142v. 13-01-1731. Frans Arentsz. den Held weduwnaar van Adriaantgen Joostendr. 
wonende alhier schenkt bij forme van donatie intervivos aan zijn dochter Leuntgen 
Fransdr. den Held meerderjarige ongehuwde dochter wonende alhier een huis en erf 
gelegen op de Schie, belend W ’s-heren straat en O de weduwe van Arent Pieter 
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Gijsen, strekkende voor van de straten tot achter tegen het erf van de voorsz. 
weduwe van Arent Pieter Gijsen, oude waarbrief van 26-03-1707. Compareerde 
mede de voorsz. Leuntgen Fransdr. den Held die de donatie onder dankzegging aan 
haar vader accepteert. 
143. 13-01-1731. Thomas Lankester gerechtsbode alhier als speciale last hebbende 
van Leendert den Beer raad en president burgemeester dezer stede, Cornelis 
Peekstok, Rochus Bakker, Anthonie van den Berg, Johannes Reis, Cornelis van 
Crimpen, Joost Lathouwer, Dionisius Haffner, Dirk Bogaard, Cornelis Hoogweg, 
Rochus Brand, Lambrecht Verboon, Johannes Bredero namens zijn zuster Maria 
Bredero, Neeltgen Jongknegt weduwe Jan Kneppelhout in zijn leven raad en 
burgermeester dezer stede en Lena den Draak weduwe van Cornelis van Zanten, 
tezamen vervangende Abraham Bakker, wonende de constituanten zo binnen als op 
het Hooft, tezamen en met de anderen eigenaren van de na te noemen molen 
(procuratie gepasseerd voor nts Simon Knappert op 05-0-1-1731) verkopen Jacobus 
van der Willigen wonende alhier 1/26e part in een stenen windkorenmolen genaamd 
de Hoop met huis, stalling en alle verdere gereedschappen, gelegen op het 
Nieuwerk, belend volgens de oude bescheiden daarvan zijnde, voor 450 gld in 
gereed geld ontvangen. 
145. 13-01-1731. De voorsz. Thomas Lankester verkoopt in zijn kwaliteit aan Sara 
van der Plaats weduwe Johannes Reis en waarvoor Jacob van der Willigen de gift is 
ontvangende van 1/26e part in de voorsz. molen genaamd de Hoop, voor 450 gld in 
gereed geld ontvangen. 
145v. 13-01-1731. De voorsz. Thomas Lankester als lasthebber van Mr Adriaan de 
Ruijter nts en procureur alhier (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier 
van 15-12-1730) verkoopt in die kwaliteit Pieter Burgerhout den ouden wonende 
alhier 1/26e part van de molen genaamd de Star met huis, stalling en alles dat daarbij 
behoort, gelegen op de Noordvest, belend volgens de oude bescheiden daarvan 
zijnde, voor 460 gld in gereed geld ontvangen. 
146v. 13-01-1731. De voorsz. Thomas Lankester handelend als gemeld verkoopt 
Andries Went wonende alhier 1/26e part in de voorsz. molen de Star gelegen op de 
Noordvest bij de Kethelpoort, belend volgens de oude bescheiden, voor 440 gld in 
gereed geld ontvangen. 
147v. 13-01-1731. Hendrik Westbomert wonende Rotterdam gehuwd met Maartgen 
Govertsdr. van den Broek als last hebbende van Jannetgen Govertsdr. van den 
Broek, meerderjarige ongehuwde dochter, Jan Govertsz. van den Broek en Willem 
Govertsz. van den Broek, tezamen nagelaten kinderen van wijlen Lijsbeth Willemsdr. 
(mz. Jansdr.) bij wijlen Govert Willemsz. van den Broek en Pieter van den Broek zo 
voor hem zelve en als lasthebber van Hendrik van Os gehuwd met Magteld van den 
Broek, tezamen nagelaten kinderen van Jannetgen Pieterdr. verwekt bij de voorsz. 
Govert Willemsz. van den Broek (procuratie gepasseerd de eerste voor nts Jan van 
Lijken alhier van 12 en 29-09-1730 en de andere voor schout en schepenen van de 
Vrije Heerlijkheid van Boxmeer van 23-10-1730 verkopen Claas Jansz. van Zanten 
wonende alhier en waarvoor deszelfs huisvrouw Neeltgen Willemsdr. van der Mark 
als lasthebber van haar man in deze de gift is ontvangende van een huis en erf 
gelegen aan de westzijde van de Lange Achterweg, belend N de weduwe van Jan de 
Roo en Z Dirk Papenhuijsen, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren 
bansloot, voor 620 gld in gereed geld ontvangen. 
148v. 13-01-1731. Catharina en Anna de Swart meerderjarige ongehuwde dochters 
wonende alhier verkopen Margaretha de Swart weduwe Maarten de Cocq wonende 
alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z de 
kinderen van Arie van der Spit en N Jan van Heukelum, strekkende voor van de 
straten tot achter tegen het huis of erg van Jacob Backer, voor 600 gld in gereed geld 
ontvangen. 
149v. 13-01-1731. Arie Bart van der Vaart wonende alhier verkoopt Louris de Munnik 
mede wonende alhier twee dubbelde spinbanen met de baanhuisjes daarop 
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getekend 5 t/m 8 gelegen in het Groot Groenendal, belend O de weduwe van 
Dammis van Bree en W Dirck Cornelisz. Brouwer, strekkende voor van de 
baanhuisjes tot de heining van de verkoper, mitsgaders nog een dubbelde spinbaan 
met de baanhuisjes daarop getekend 11 en 12, gelegen in het voorsz. Groenendal, 
belend W de weduwe van Dammis van Bree en O Pieter Gagesteijn, strekkende voor 
van de baanhuisjes tot achter aan het Groot Groenendal, oude waarbrief van 08-10-
1729, voor 85 gld in gereed geld ontvangen. 
151. 13-01-1731. Aaltgen van der Plaats eerst weduwe van Jacob Rodenburg en 
laatst van Jacob de Wit wonende alhier schenkt bij forme van donatie intervivos aan 
haar schoonzoon Jacob van der Willigen voor rekening en tbv zijn vrouw Cornelia 
Rodenburg haar dochter 1/26e part in een stenen windkorenmolen genaamd de 
Brandersmolen gelegen op de Vest achter de Haven, belend volgens de oude 
bescheiden. Compareerde mede Jacob van der Willigen die verklaarde de 
voornoemde donatie voor zijn vrouw onder dankzegging aan zijn schoonmoeder te 
aanvaarden. 
151v. 27-01-1731. Jan van der Schalk wonende alhier verkoopt Lijsbeth van der 
Meer weduwe Gerrit Reuijl wonende alhier een huis en erf gelegen in de straat naar 
de Vlaardinger poort, belend O Huijbrecht Kerrebregt en W Jan van der Beek, 
strekkende voor van de straten tot achter aan de sloot van de Volmolen, voor 300 
gld, te betalen met 170 gld gereed en 130 gld behoudt de koopster onder zich onder 
speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr. Kanttekening 19-
02-1735. Is vertoond de originele rentebrief van het capitaal hier nevens gemeld 
hebbende in dorso van dezelve de volle betaling door Jan van der Schalk getekend 
in dato den 12-08-1734 en overzulks alhier geroyeerd. 
152v. 31-01-1731. Hendrik van der Mij makelaar wonende Rotterdam 
gesubstitueerde van Izaak van Bannenburg koopman te Amsterdam die last en 
procuratie met de clausule van substitutie is hebbende van Hendrik Verschuring 
gehuwd met Adriana van Someren tot het passeren van de voorsz. procuratie met en 
door haar man geassisteerd wonende ’s-Gravenhage (procuratie gepasseerd voor 
nts Johan Bourcourd te ’s-Gravenhage van 20-01-1731 en de substitutie voor nts 
Abraham Tzewen te Amsterdam van 23-01-1731 verkoopt de regenten van het St 
Jacobs Gasthuis alhier een losrentebrief van het Gemene Land van Holland en West-
Friesland ten comptoire ’s-Gravenhage tnv Gerrard Quak van 20-10-1678 groot 3975 
gld aan de voornoemde verkoopster opgekomen als een mede-erfgename van 
Mathijs Adriaansz. van Sprang volgens diens testament gepasseerd voor nts 
Martinus van Mekeren te Gorinchem van 01-08-1719 op de constituant nomine uxoris 
aanbedeeld bij scheiding onder de hand van 19-06-1724, welke aan Mathijs van 
Sprang was opgekomen en aanbedeeld uit de boedel van zijn moeder Anna van 
Herwaarden weduwe van Adriaan van Sprang oud burgemeester van Gorinchem, 
van 01-05-1703 onder de hand gepasseerd en aan de voorsz. Adriaan van Sprang 
nomine uxoris aanbedeeld bij scheiding van de boedel van zijn vrouws ouders Aart 
van Herwaarden en Anna Snoek indertijd echtelieden van 01-02-1687 getekend 
onder de hand en aan Anna van Snoek opgekomen bij transport van Gerard Quak 
gepasseerd voor schepenen van Rotterdam op 10-11-1679, voor 3855 gld 15 st 
tegen 97% in gereed geld ontvangen. 
154v. 31-01-1731. Jan de Jong wonende Rotterdam nagelaten zoon van Lijsbeth 
Cornelisdr. van Hoek die mede een dochter was van wijlen Cornelis Corstiaansz. van 
Hoek die een broer is geweest van wijlen Elisabeth Corstiaansdr. van Hoek, eerst 
weduwe en geinstitueerd erfgename van Mr Hugo (Revertsz) van der Swiep 
chirurgijn te Rotterdam en laatst huisvrouw van Willem Evertsz. Schaap verkoopt de 
regenten van het St Jacobs Gasthuis dezer stede een losrentebrief van 1000 gld tlv 
het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam tnv Migiel 
Frederiksz. van 25-08-1628, welke voorsz. losrentebrief de comparant is opgekomen 
als voor 1/4e part gesubstitueerde mede-erfgenaam van de voorsz. Elisabeth 
Corstiaansdr. volgens de staat en scheiding op 27-06-1729 voor nts Jean du Clou te 
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Rotterdam gepasseerd en welke brief aan Mr Hugo van der Swiep is getransporteerd 
voor schout en schepenen van Beukelsdijk van 29-08-1663, voor 970 gld of 97% in 
gereed geld ontvangen. 
155v. 31-01-1731. Pieter Martinius makelaar wonende Rotterdam als procuratie 
hebbende van Arnout van den Berg raad en vroedschap van Rotterdam 
superintendant van het wijnkopersgilde en Adriaan Slegt, Jan Havelaar, Jan 
Huijchelbos en Cornelis van der Ameijden kooplieden binnen Rotterdam hoofdlieden 
van het wijnkopersgilde (procuratie gepasseerd voor nts Nicolaas Montanus te 
Rotterdam van 29-01-1731) verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis alhier 
1e een losrentebrief van 1500 gld tlv het gemene land van Holland en West-Friesland 
ten comptoire Rotterdam tnv het Wijnkopersgilde te Rotterdam van 01-03-1672, nog 
een dito tlv en comptoire als voren groot 1500 gld tnv de fidei-commissaire 
erfgenamen van Willem Evertsz. van der Wilde en Anna Pietersdr. brouwer van 10-
04-1656, welke losrentebrieven het Wijnkopersgilde zijn opgekomen bij akte van 
transport door Abraham Prins secretaris van de Rentenkamer van de stad Rotterdam 
op 01-04-1727 voor schepenen van Rotterdam, gewezen, voor 2910 gld of 97% in 
gereed geld ontvangen. 
157v. 03-03-1731. Hendrik van der Mij makelaar wonende Rotterdam als lasthebber 
van Mr Mathijs Beelaards heer van Wieldregt en Emmikhoven en oud raad van 
Dordrecht (procuratie gepasseerd voor nts Adriaan Cant te Dordrecht van 23-02-
1731) verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis alhier 1e een losrentebrief tlv 
het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam groot 5000 
gld tnv Agatha van Berkel van 16-02-1665, nog een dito van 3000 gld tnv Johan van 
Berkel, de verkoper aangekomen als erfgenaam van zijn vrouw Geertruijd van Zuijlen 
van Nijevelt volgens haar testament verleden voor nts Nijeveld te Dordrecht op 19-
05-1706, voor 7680 gld tegen 96% in gereed geld ontvangen. 
158v. 03-03-1731. Hendrik van der Mij handelend als gemeld verkoopt de regenten 
van het St Jacobs Gasthuis 1e een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en 
West-Friesland ten comptoire Dordrecht groot 1000 gld tnv Jan Hille van 08-09-1646, 
nog een dito tlv en comptoire als voormeld groot 1000 gld tnv Jan Hille tbv IJda 
Fransdr. van 31-05-1647, de verkoper beide losrentebrieven opgekomen van Casper 
Staphorst bij akte van transport gepasseerd voor schepen van Dordrecht op 19-10-
1718 voor 1891 gld of 94 ½ % in gereed geld ontvangen. 
159v. 03-03-1731. Arie Pietersz. Slavenburg wonende alhier zo voor hem zelve en 
als lasthebber van Pleun Arentsz. Besemer gehuwd met Jannetgen Pietersdr. 
Slavenburg tezamen nagelaten kinderen van wijlen Pieter Jacobsz. Slavenburg voor 
1/3e part en nog van Pieter Jacobsz. Slavenburg voor 1/3e part en Dirkje Jacobsdr. 
Slavenburg weduwe van Hendrik Groenewegen voor 1/3e part, tezamen nagelaten 
kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van wijlen hun grootvader en vader Jacob 
Pietersz. Slavenburg overleden te Schiedam (procuratie gepasseerd voor nts Jan 
van Lujken te Schiedam van 24-01-1731) verkoopt aan zich zelve in privë en aan 
Jacob Groenewegen elk de helft van een huis en erf met een tuin daar nevens en 
achter.staande in het Groeneweegje, belend O de weduwe van Pieter van Onselen 
en W Jan Burgwal, strekkende voor van het Groeneweegje tot achter aan ’s-heren 
bansloot, voor 625 gld in gereed geld ontvangen. 
161. 03-03-1731. Wouter de Noo en Trijntgen de Noo weduwe van Dirk Verduijn 
mitsgaders Hendrik Cock gehuwd met Geertruijd de Noo, Jochem Drakenburg 
gehuwd met Catharina de Noo en Cornelis de Vlugt gehuwd met Lena de Noo, allen 
wonende Rotterdam en allen tezamen enige nagelaten broer en zusters en 
erfgenamen ab intestato van Pieter de Noo, gewoond hebbende en overleden alhier 
verkopen in die kwaliteit aan Gerrit Jorisz. de Bruijn wonende alhier een huis en erf 
gelegen aan de noordzijde van de Boterstraat, belend O Anthonie Merts en W Frans 
van Harmelen, strekkende voor van de straten tot achter aan het Schiewater, oude 
waarbrief van 15-07-1730, voor 1210 gld in gereed geld ontvangen. 
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162. 17-03-1731. Cornelis Vuerens wonende Gouda als lasthebber van Mr Johannes 
de Roos advocaat en notaris te Amsterdam, enige geinstitueerde erfgenaam van zijn 
moeie Adriana de Roos volgens haar testament op 07-01-1719 voor nts Willem van 
den Berg te ’s-Gravenhage gepasseerd en alzo wettige eigenaar van de navolgende 
drie losrentebrieven die door de executeur van het testament speciaal tbv hem 
constituant zijn aangekocht bij transport van 24-01-1720 voor schepenen van Gouda 
verleden en nu aan hem constituant als vrij eigen goed zijn overgegeven door zijn 
vader Francois de Roos als gesurrogeerd executeur en met expresse afstand van het 
vruchtgebruik hem Franciscus de Roos daar aan gecompeteerd hebbende volgens 
akte van 25-01-1731 verleden voor nts Jan Ardinoys te Amsterdam gepasseerd 
(procuratie gepasseerd voor de voorsz. nts op 09-02-1731) verkopen in die kwaliteit 
aan de regenten van het St Jacobs Gasthuis alhier 1e een losrentebrief tlv het 
gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Gouda van 20 gld te 
lossen met 500 gld belegd op de naam van Barent van Cuijk van 10-08-1644, een 
dito tlv en comptoire voormeld van 70 gld 4 st per jr en te lossen met 1755 gld mede 
op de naam van Barent van Cuijk van 31-12-1646, nog een dito tlv en comptoire 
voorsz. van 60 gld per jr te lossen met 1500 gld belegd op de naam van Thonis 
Aartsz. van Soest van 12-04-1651, voor 3567 gld 5 st of tegen 95% in gereed geld 
ontvangen. 
164. 11-03-1731. De voorsz. Cornelis Vuerens als lasthebber van Mr Rogier 
Camerbeek advocaat van het Hof van Utrecht gehuwd met Johanna Theresia 
Doncker (procuratie gepasseerd voor nts Bernard Jan van Sweerd te Utrecht van 03-
03-1731) verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis alhier 1e een losrentebrief 
tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Gornichem van 
1000 gld tnv Govert van Neercastel, nog een dito tlv en comtpore voormeld en tnv 
Cornelis van Neercastel, welke voorsz. losrentebrieven de voorsz. Johanna Theresia 
Doncker zijn opgekomen als mede-erfgename van haar moeder Regina van 
Neercastel weduwe en boedelhoudster van Nicolaas Josephus Doncker in zijn leven 
heer van Oudkoop gewoond hebbende en overleden binnen Gouda en aan de 
constituant nomine uxoris aanbedeeld volgens akte van scheiding gepasseerd voor 
nts Hendrik van Heuven te Gouda op 05-09-1730, voor 1860 gld tegen 93% in 
gereed geld ontvangen. 
166. 17-03-1731. Arie Arentsz. van der Most gehuwd met Grietgen Leendertsdr. 
Heerman enige dochter en nagelaten erfgename van Trijntgen Baltensdr. weduwe 
Leendert Crijnenz. Heerman verkoopt Volkgen Izaaksdr. (Weuijster) meerderj. 
ongehuwde dochter wonende alhier een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, 
belend Z Gerritgen Jansdr. van der Rotte en N Poulus IJvans, strekkende voor van 
de straten tot achter tegen het huis van Jan van Poelijk, oude waarbrief van 03-05-
1727, belast met een schepenschuldbrief van 200 gld van 12-06-1728 tegen een 
rente van 4% per jr tbv Maria de Groot weduwe Pieter Schouwhamer, voor 75 gld 
boven de belasting in gereed geld ontvangen. Kanttekening 04-03-1749: De 
belasting voldaan en geroyeerd als ten protocolle is te zien in protocol nr 1 folio 41v. 
167. 21-03-1731. Hendrik van der Meij makelaar wonende Rotterdam als lasthebber 
van Theodorus Bernhardus van der Steege genaamd Brukking gehuwd met 
Margaretha van der Burg en van dezelfde Margaretha van der Burg door haar man 
tot het passeren van de voorsz. procuratie geauthoriseerd wonende Dordrecht 
(procuratie gepasseerd voor nts Jacob Beut te Dordrecht van 10-03-1731) verkoopt 
de regenten van het weeshuis dezer stede een losrentebrief tlv het gemene land van 
Holland en West-Friesland ten comptoire ’s-Gravenhage groot 2500 gld tnv Mr Johan 
de Wit van 09-06-1660, welke losrentebrief de verkoopster is opgekomen als een 
nagelaten dochter en mede geinstitueerde erfgename van Elisabeth Frankendr. in 
leven lest weduwe van Matheus van der Broekke en tevoren weduwe van Mathijs 
van der Burg volgens haar testament gepasseerd voor nts Jan de Bets te Dordrecht 
op 12-05-1721 en aanbedeeld bij scheiding van 15-05-1730 tov de voornoemde nts 
en haar moeder opgekomen bij transport door Mr Johan de Wit als toen oud 
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burgemeester van Dordrecht gepasseerd voor schout en schepenen van Zwijndrecht 
van 27-04-1720, voor 2400 gld in gereed geld ontvangen. 
169. 07-04-1731. Claas de Hojer regerend burgemeester en raad dezer stede 
verkoopt Hendrik van Dobben wonende alhier en waarvoor Joan Gordon secretaris 
dezer stede de gift is ontvangende van drie huisjes en erven gelegen annex de 
andere in het St Anna Susterhuis, belend N het Pesthuis en Z de koper, strekkende 
voor van de straten tot achter aan de tuin van de koper, oude waarbrief van 04-09-
1706, voor 300 gld in gereed geld ontvangen. 
169v. 07-04-1731. Jan Hogenburg wonende alhier verkoopt Hendrik van der Heim 
wonende alhier 1/8e part in het Taanhuis gelegen op het Nieuwerk met alle 
gereedschappen daartoe behorende, belend volgens de oude bescheiden, voor 200 
gld in gereed geld ontvangen. 
170v. 07-04-1731. De voorsz. Jan Hogenburg verkoopt Jacob Heerman oud 
weesmeester dezer stede 2/20e parten in het voorsz. Taanhuis gelegen op het 
Nieuwerk met alle verdere gereedschappen, belend volgens de oude bescheiden, 
voor 160 gld in gereed geld ontvangen. 
171. 07-04-1731. Tobias van Boshuijsen wonende alhier verkoopt Aalbrecht Cocq 
een huis en erf gelegen op de Haven, belend Z een gemene gang en N Pieter 
Dikkenberg, strekkende voor van de straten tot achter aan de heining van Jan Doom, 
oude waarbrief van 22-03-1727, voor 920 gld in gereed geld ontvangen. 
172. 12-04-1731. Anthonie de Hooij schout en secretaris van Hofwegen en Johanna 
de Hooij wonende alhier tezamen enige nagelaten kinderen en erfgenamen van 
wijlen Neeltgen van Wijk verkopen Tobias van Boshuijsen wonende alhier een huis 
en erf gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z voor en achter de 
weduwe van Hendrik Steenman en N voor en achter de weduwe van Juriaan van 
Eijk, strekkende voor van de straten tot achter aan de straat van de Haven toe, voor 
1950 gld in gereed geld ontvangen. 
172v. 14-04-1731. Pieter van Hattingen wonende alhier als lasthebber van zijn broer 
Martinus van Hattingen (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken van 03-03-
1731) verkoopt Jacob de Vries wonende alhier een huis en erf gelegen in de 
Boterstraat op de Beestenmarkt, belend W Jan Burgwal en O Jan Bos, strekkende 
voor van de straten tot achter aan het huis van de voorsz. Jan Bos, oude waarbrief 
van 27-11-1728, belast met een schuldrentebrief van 8000 gld tegen een rente van 
5% per jr tbv Joan Gordon secretaris dezer stede, voor 300 gld boven de belasting in 
gereed geld ontvangen. 
174. 14-04-1731. Daniel Harvé wonende alhier als last hebbende van Pierre 
Veautravers wonende ’s-Hertogenbosch (procuratie gepasseerd voor nts Gerrit de 
Roeff te ’s-Hertogenbosch van 12-02-1731) verkoopt Johan Veen wonende alhier 
een huis en erf met een school daar achter, zijnde voor deze geweest twee kleine 
huisjes, gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z en N voor de weduwe 
van Jan de Ruijter en Z achter dezelfde weduwe en N Pietertgen Gerritsdr., 
strekkende voor van de straten tot achter aan de Nieuwstraat, oude waarbrief van 13-
11-1717, belast met een rente van 30 st per jr tbv onbekend, voor 1350 gld in gereed 
geld ontvangen. 
175v. 14-04-1731. Pieter Martinius wonende Rotterdam als lasthebber van Petrus de 
Mol predikant in de gereformeerde gemeente van Jisp en Anna de Bruijn echtelieden 
(procuratie gepasseerd voor nts Hero Molenaar te Jisp op 15-02-1731) en nog als 
lasthebber van Jacob de Bruijn Casperszn wonende Amsterdam (procuratie 
gepasseerd voor nts Mr J.W. Smit te Amsterdam van 25-02-1731) verkoopt de 
regenten van het weeshuis dezer stede een losrentebrief groot 3000 gld tlv het 
gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire ’s-Gravenhage tnv Jacob 
Jansz. van 07-10-1655, welke losrentebrief Jacob Caspersz. de Bruijn en Anna de 
Bruijn zijn opgekomen als enige nagelaten kinderen en universele erfgenamen van 
haar moeder Helena Landman weduwe van Casparus de Bruijn volgens haar 
testament gepasseerd op 21-01-1723 te Harlingen, hebbende hun moeder deze 
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rentebrief in eigendom verkregen als enig erfgename van haar zuster Marga 
Landman weduwe de Hooge, voor 2865 gld in gereed geld ontvangen. 
177. 14-04-1731. Mr Johan Hendrik van der Heim raad en regerend schepen dezer 
stede stelt zich borg voor de administratie van Rutgerus van der Heim als collecteur 
van de tollen van de Staten van Holland te Rotterdam of voor hetgeen hij uit hoofde 
van de administratie van hetzelfde ambt zou mogen reeds aan het gemene land 
schuldig te zijn en deze te voldoen als een eigen schuld. 
178. 21-04-1731. Jacob Bakker en Cornelis Blok beiden wonende alhier als 
lasthebber van Maartgen Jacobsdr. Maan weduwe van Arie Jacobsz. Blok voor de 
ene helft en van Migiel Blok en gesubstitueerde van Maartgen Blok gehuwd met 
Leendert de Bruijn als generale last hebbende van haar man (procuratie gepasseerd 
op 24-11-1730 voor nts Pieter van Well te Dordrecht met recht van substitutie) welke 
Migiel Blok en Maartgen Blok de enige nagelaten kinderen zijn van hun vader de 
voornoemde Arie Jacobsz. Blok overleden alhier tezamen voor de andere helft 
(procuratie en substitutie gepasseerd voor nts Jan van Lijken op 05-04-1731) 
verkopen in die kwaliteit Migiel de Roij wonende alhier een huis en erf gelegen aan 
de oostzijde van de Lange Achterweg, belend N Anthonie van Ophoven en Z de 
kinderen van Catharina Tuwaart, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-
heren bansloot, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen. 
179v. 21-04-1731. Arie Captein wonende alhier verkoopt Rut Ligtermoet wonende 
alhier de helft van een huis en erf waarvan de wederhelft de koper is competerende 
gelegen aan de Korte Achterweg, belend O Leendert den Bak en W Claas Maatleen, 
strekkende voor van de straten tot achter aan tegen de heining of erf van Lourens 
Pietersz., oude waarbrief van 05-05-1725, voor 400 gld in gereed geld ontvangen. 
180v. 21-04-1731. Pieter van Geervliet wonende alhier als door de heren van de wet 
dezer stede geauthoriseerd tot het verkopen van de onroerende en andere goederen 
van zijn zwager Migiel van den Hogenban volgens akte van 22-02-1731 verkoopt 
Izaak van Es wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de 
Gooistraat, belend Z de koper en N het stads Boterhuis, strekkende voor van de 
straten tot achter aan de scheidheining van de koper, voor 910 gld in gereed geld 
ontvangen. 
181v. 23-04-1731. Mr Johan Hendrik van der Heim raad en vroedschap en regerend 
schepen dezer stede en Hendrik van der Heim wonende alhier stellen zich als borgen 
voor Mr Johan van der Heim burgemeester en raad in de vroedschap dezer stede als 
ontvanger van de convoijen en licenties binnen Schiedam tbv het Collegie ter 
Admiraliteit op de Maze resorterende te Rotterdam, voor 1500 gld. 
182v. 26-04-1731. Nicolaas de la Bassecourt predikant alhier stelt zich borg tbv de 
Edel Groot Mogende Gecommitteerde Raden aan welke is overgedragen de 
administratie van de domeinen tot 4000 gld voor de getrouwe administratie welke Mr 
Jacob de la Bassecourt Nicolaasz. als door de Edel Groot Mogenden aangesteld tot 
rentmeester van de exploiten in de Hoge Raad in Holland zal komen te doen en 
hetzelve als eigen schuld te voldoen. 
183v. 28-04-1731. Cornelis Spieringshoek wonende alhier verkoopt Leendert Jorisz. 
de Bruijn wonende alhier en waar voor Cornelis Blok in deze de gift is ontvangende 
van een huis en erf met een vrije en eigen gang daar nevens staande aan de 
westzijde van het Broersveld, belend Z Maarten Voogd en N Neeltgen van der 
Werve, strekkende voor van de straten tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 1050 
gld in gereed geld ontvangen. 
184v. 02-05-1731. Hendrik van der Meij makelaar wonende Rotterdam 
gesubstitueerd van Adriaan Papegaai wonende Dordrecht die last en procuratie met 
de macht van substitutie had van Francijna van Sandeling weduwe en 
boedelhoudster van Cornelis Hoijman marktschipper van Dordrecht op ’s-
Gravenhage (procuratie gepasseerd voor nts Pieter de Ruijter te Dordrecht van 03-
04-1731 en de substitutie voor nts Jacob Beudt aldaar van 26-04-1731) verkoopt de 
regenten van het St Jacobs Gasthuis deser stede een losrentebrief tlv het gemene 
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land van Holland en West-Friesland ten comptoire Dordrecht tnv Geertruijd 
Cornelisdr. groot 1000 pond van 04-04-1644, welke voorsz. losrentebrief des 
constituantes voorsz. man zalr is opgekomen als mede-erfgenaam voor de helft van 
zijn moeder Christina Griethuijsen weduwe van Hendrik Hoijman en bij scheiding en 
deling van de boedel hem aanbedeeld volgens akte van scheiding gepasseerd voor 
nts Adriaan Hagoort te Dordrecht van 04-01-1707, voor 945 gld of 94 ½ % in gereed 
geld ontvangen. 
186. 02-05-1731. Dirk Santman schipper van Haarlem op ’s-Gravenhage als 
lasthebber van Jan van Mater koopman wonende Haarlem weduwnaar en 
boedelhouder van Sara van Wassem volgens deszelfs mutueel testament 
gepasseerd voor nts Casparus Noppen te Haarlem van 23-09-1700, zijnde de 
voorsz. constituant benevens zijn overleden huisvrouw de enige universele 
erfgenamen gebleven van Tanneken Danijns weduwe Gerrit Adriaansz. Coning 
volgens haar testament op 20-11-1708 voor nts Juriaan Verbeek te Amsterdam 
gepasseerd en in die kwaliteit onder andere effecten mede eigenaars geworden van 
de na te noemen losrentebrieven (procuratie gepasseerd voor de notaris Aalst de 
Bruijn te Haarlem van 06-04-1731) verkopen de regenten van het St Jacobs Gasthuis 
alhier een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten 
comptoire ’s-Gravenhage tnv Sara Conings onmondige dochter van Tanneken Danis, 
groot 3000 gld van 01-10-1659, voor 2880 gld tegen 96% in gereed geld ontvangen. 
187v. 05-05-1731. Simon Knappert notaris en procureur als lasthebber van Adriaan 
van der Does raad en schepen van Gouda, Mr Johan van der Does raad in de Hoge 
Raad in Holland, mitsgaders Elisabeth van der Does wonende alhier (procuratie 
gepasseerd voor nts Leonard Bijland in ’s-Gravenhage van 24-01-1731) en als 
lasthebber van Leonard Beels predikant te Amsterdam gehuwd met Maria van der 
Does die met en benevens de voorsz. constituanten de enige nagelaten kinderen en 
erfgenamen van wijlen Elisabeth van der Dussen weduwe Mr Johan van der Does in 
zijn leven burgemeester en raad van Gouda (procuratie gepasseerd voor nts 
Rombout van Padenburg te Amsterdam van 04-01-1731) verkoopt Mr Martinus den 
Beer raad en regerend schepen dezer stede een huis en erf gelegen aan de 
westzijde van de Nieuwstraat, belend N ’s-heren steeg en Z de weduwe van J. de 
Ruijter, strekkende voor van de straten tot achter aan het huis van Daniel Semelaar 
en de weduwe van Pieter Schouwhamer en voorts uitkomende met een poort in de 
steeg genaamd Jacob Rochussteeg, welke poort belend is W de voorsz. weduwe 
Schouwhamer met haar uitgang en O het navolgende huisje, mitsgaders nog een 
huis en erf gelegen in de Jacob Rochussteeg, belend O Claas Bastiaansz. en W de 
gang van het eerste verkochte, strekkende voor van de straten tot achter aan het 
eerst verkochte toe, voor 2250 gld in gereed geld ontvangen. 
189. 05-05-1731. De voorsz. Simon Knappert in kwaliteit als lasthebber van Arent 
Cornelisz. Outjegen (Outsegen) wonende alhier (procuratie gepasseerd voor nts Jan 
van Lijken alhier van 15-09-1730) verkoopt Huijbrecht van Schaik wonende alhier 
een huis en erf gelegen in de Taansteeg, belend W voor en achter de weduwe van 
Willem Bosselaar en O voor de weduwe van Jan Verbruggen en achter de weduwe 
van Jacob Scharp, strekkende voor van de straten tot achter aan de voorsz. weduwe 
Scharp en uitkomend met een gang tot op de Haven, voor 630 gld in gereed geld 
ontvangen. 
190. 05-05-1731. Jan Cornelisz. (van der Hoeven) weduwnaar Willemtgen Gerritsdr. 
(Orange) wonende alhier verkoopt Izaak Noordijk wonende alhier een huis en erf 
gelegen aan de westzijde van het Broersveld, belend Z Simon van Leeuwen en N 
Jan Lamot, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, oude 
waarbrief van 05-05-1714, voor 375 gld in gereed geld ontvangen. 
191. 05-05-1731. Hendrik Vermeulen wonende alhier als enige nagelaten zoon van 
Niesgen Hendriksdr. in haar leven weduwe van Dirk Arentsz. Vermeulen verkoopt 
Cornelis van der Mark wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van 
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de Lange Achterweg, belend Z de koper en N het weeshuis, strekkende voor van de 
straten tot achter aan het weeshuis, voor 294 gld in gereed geld ontvangen. 
192. 05-05-1731. Claas Post wonende alhier verkoopt Arie Bosselaar wonende alhier 
een huis en erf gelegen in de Krepelstraat, belend N Claas Weuijster en Z Arie van 
der Most, strekkende voor van de straat tot achter aan de oude Doelen, oude 
waarbrief van 29-10-1689, voor 390 gld in gereed geld ontvangen. 
192v. 05-05-1731. Arie Maartensz. Schieveen wonende alhier verkoopt Cornelis 
Spieringshoek wonende alhier een bouwhuis en erf met een koestal daar achter 
gelegen op de Schie, belend O Jacob Nolet en W Rut van Wijck, strekkende voor van 
de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, oude waarbrief 22-05-1706, voor 1455 
gld in gereed geld ontvangen. 
193v. 12-05-1731. Cornelis Voogd raad en regerend schepen dezer stede als 
lasthebber van Hendrik Jacobsz. Kiela weduwnaar en erfgenaam van Catharina 
Muijs wonende Helvoet (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier op 13-
04-1731) verkoopt Bartholomeus van Pelt wonende alhier een huis en erf gelegen in 
de Lange Kerkstraat, belend O de Schotse poort en W Martinus Schermers, 
strekkende voor van de straten tot achter aan Pieter de Vries, oude waarbrief van 16-
12-1724, voor 500 gld in gereed geld ontvangen. 
194v. 12-05-1731. Cornelis Valk vroedschap van Vlaardingen, Willem Sonne 
wonende Vlaardingen en Migiel van der Schans wonende aan de Schans buiten 
Overschie executeurs van het testament van Harmen Chielen van der Swet gewoond 
hebbende en overleden binnen Vlaardingen op 02-02-1731 zijnde het testament 
gepasseerd voor nts Simon Knappert van 06-05-1729 en nog uit kracht van zekere 
akte door de erfgenamen van Pietertgen Andriesdr. van Alphen op 23-02-1731 voor 
nts Migiel de Voogd te Vlaardingen gepasseerd, verkopen in die kwaliteit aan Belia 
Hodenpijl weduwe Leendert Maatleen, burgemeester en raad dezer stede en 
waarvoor Jan van Lijken de gift is ontvangende van 3 morgen 122 roeden weiland 
gelegen in het Westfrankenland, belend Z de stadslanden en N de weg, strekkende 
voor van de weg tot achter aan het land van Clasina van Bleijswijk (op 04-04-1731 
binnen Vlaardingen in publieke veiling gekocht), voor 3100 gld 4 st en 14 p in gereed 
geld ontvangen. 
195v. 12-05-1731. Dr Pieter Rabus raad en president schepen dezer stede verkoopt 
Jan Braam wonende alhier een tuin, tuinhuisje en erf gelegen aan de westzijde van 
het Broersveld, belend Z de koper en N de weduwe van Pieter Nobel, strekkende 
voor van de straten tot achter aan de baan van de koper, oude waarbrief van 25-07-
1722, voor 450 gld in gereed geld ontvangen. 
196v. 16-05-1731. Jacob Sprouw wonende ’s-Gravenhage verkoopt Dr Pieter Rabus 
raad en president schepen dezer stad een huis en erf met een tuin daar achter 
gelegen op de Schie aan de Coningstraat, belend W voor Simon Knappert en achter 
Jan van der Schalk en verder een sloot en O de gang en navolgende branderij, huis 
en tuin, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, mitsgaders 
nog een huis en erf met een branderij daar nevens en een tuin daar achter, zijnde 
dezelfde branderij voorzien van een dubbelde rouw en een enkelde rouw ketel en 
een distilleerketel en alle verdere gereedschappen volgens de inventaris, gelegen op 
de Schie aan de Coningstraat, belend O voor de Doelpoort en achter ’s-heren 
bansloot en W het eerste verkochte, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-
heren bansloot, oude waarbrief van 16-09-1730, voor 16000 gld in gereed geld 
ontvangen. Compareerde mede Jan van Crimpen die afstand doet van zijn recht dat 
hij in het huis heeft op de achterkamer welke op de tuin ziet aan de westzijde van dit 
verkochte alsmede een vrije uit- en ingang door de voordeur en gang van het huis tot 
in de voorsz. kamer, alles volgens de oude waarbrief. 
198. 16-05-1731. De voorsz. Jacob Sprouw verkoopt nog aan de voorsz. Dr Pieter 
Rabus 1/12e part in de stenen windkorenmolen genaamd de Cameel met alles dat 
daarbij behoort, gelegen teijnde de Schie aan de Oostvest, voor 1350 gld in gereed 
geld ontvangen. 
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198v. 16-05-1731. Willem van Zijl wonende Rotterdam verkoopt Jacob Sprouw 
wonende ’s-Gravenhage de opstal van een huis en tuin, zijnde voor deze gebruikt 
geweest tot een slijtwerf, zijnde erfpachtsgrond van de gemeente Schiedam tegen 16 
gld erfpacht per jr, gelegen op het Nieuwerk in de Tuinlaan, belend Z juffr. Rodenburg 
en N Andries Hoogeveen, strekkende voor van de Tuinlaan af tot achter aan de 
Haven, oude waarbrief van 30-04-1729, voor 1450 gld in gereed geld ontvangen. 
199v. 01-06-1731. Hendrik van der Meij makelaar wonende Rotterdam als lasthebber 
van Mr Pieter Pla kerkmeester van de hoofdkerke te Leiden (procuratie gepasseerd 
voor nts Gerard Wolff te Leiden van 25-05-1731) verkoopt de regenten van het 
weeshuis dezer stede 5 losrentebrieven tlv het gemene land van Holland en West-
Friesland ten comptoire ’s-Gravenhage, alles tnv Jan Meijndertsz. van Akeren van 
05-12-1710 als vier van 2000 gld en een van 1204 gld, zijnde de voorsz. rentebrieven 
gedepecheerd bij splitsing van een rentebrief groot 13204 gld volgens resolutie van 
de gecommitteerde raden van 24-07-1710 en welke losrentebrief van 13204 gld de 
constituant heeft bekomen als enig erfgenaam van zijn vrouw Theodora Verhagen 
volgens haar testament van 22-04-1699 voor nts Jacob Boekweijt te Leiiden 
gepasseerd, welke gemelde losrentebrief van 13204 gld zijn vrouw was aangekomen 
onder andere effecten bij haar huwelijk, volgens akte van 23-01-1698, voor 8789 gld 
16 st tegen 95½ % in gereed geld ontvangen. 
201. 01-06-1731..De voornoemde Hendrik van der Meij als lasthebber van Gustaaf 
Daniel Le Pla en Cornelia Emilius echtelieden (procuratie gepasseerd voor nts Pieter 
Hubertus Pla te Leiden op 25-05-1731) verkoopt de regenten van het weeshuis dezer 
stede een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten 
comptoire Delft groot 64 gld per jr of met 1600 gld kapitaal van 18-02-1665 tnv 
Johannes Emilius, de voorsz. Cornelia Emilius aangekomen bij scheiding van 22-06-
1720 gepasseerd voor nts David Walschaard te Amsterdam uit de boedel van haar 
overleden vader Ds Izak Emilius die het recht van eigendom verkregen heeft bij 
transport van Johannes Emilius bij akte verleden voor schout en schepenen van 
Akkersdijk op 03-07-1710, voor 1528 gld of 95½ % in gereed geld ontvangen. 
202. 16-06-1731. Thomas Lankester gerechtsbode als lasthebber van Simon 
Knappert notaris en procureur alhier in kwaliteit als lasthebber van Jan Stam mr 
goudsmid te Rotterdam (procuratie gepasseerd voor nts Willem van Rijp te 
Rotterdam van 13-10-1730 volgens akte van authorisatie van 22-01-1731) om ter 
executue te leggen de inhoud van zeker provisioneel vonnis door schepenen dezer 
stad tbv Jan Stam en tlv Mr Adriaan de Ruijter notaris en procureur alhier gewezen 
en gepronuncieerd op 20-01-1731, verkoopt in die kwaliteit na voorgaande sommatie, 
renovatie en in arrest nemende van het navolgende huis, branderij en erf met 
gereedschappen aan de voorsz. Jan Stam mr goudsmid te Rotterdam en waarvoor 
Simon Knappert in deze de gift is ontvangende van een huis en erf met een branderij 
daar achter voorzien van twee rouw en een distilleerketel en alle verdere 
gereedschappen volgens de inventaris gelegen aan de oostzijde van de Haven, 
belend Z de weduwe van Bastiaan Brouwer en N Hendrik de Vos, strekkende voor 
van de straten tot achter aan het huis van Rookgen Paaldink (toegekomen Mr 
Adriaan de Ruijter geëxecuteerde ten overstaan van schout en twee schepenen 
alhier van 10-03-1731 publiek verkocht) met conditie dat het huis van de voorsz. 
Rookgen Paaldink altoos een vrije waterloop op het erf van dit verkochte zal moeten 
hebben volgens deszelfs waarbrief van 04-12-1717, voor 4900 gld in gereed geld 
ontvangen. 
203v. 04-08-1731. Harmanus Visser wonende alhier verkoopt Annetgen den Breem 
gehuwd met Leendert Borst wonende alhier en waarvoor Pieter Pot de gift is 
ontvangende van een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend O 
Anthonie Schrappers en W Johannes Wijngaard, strekkende voor van de straten tot 
achter tegen het erf van de voorsz. Johannes Wijngaard, belast met een rente van 3 
st 8 p per jr tbv de Grafelijkheid, oude waarbrief van 28-05-1707, voor 700 gld in 
gereed geld ontvangen. 
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204v. 29-09-1731. Jan Braam wonende alhier verkoopt Apert Maartensz. Noordijk 
wonende alhier twee dubbelde spinbanen met het baanhuisje daarop ter lengte van 
390 voeten noordwaarts op staande in het Land van Beloften, belend W de verkoper 
en O ’s-heren bansloot, strekkende voor van het baanhuis tot achter aan de baan van 
de verkoper, hebbende een vrije uit- en ingang door de blauwe poort tot in het 
Broersveld, oude waarbrief van 06-03-1728, voor 150 gld in gereed geld ontvangen. 
205v. 29-09-1731. Hilletgen Leendertsdr. Landsbergen weduwe en boedelhoudster 
van Arent Pietersdz. Verboom, die een enige nagelaten zoon en erfgenaam was van 
Pieter Gijsenz. Verboom wonende alhier verkoopt Ghaspar Antheunis wonende 
alhier een huis en erf gelegen op de Schie, belend O Claas Gevers en W Leuntgen 
Fransdr. den Held, strekkende voor van de straten tot achter tegen het erf van de 
verkoopster, oude waarbrief van 04-05-1697, voor 550 gld in gereed geld ontvangen. 
206v. 06-10-1731. Simon Knappert notaris en procureur alhier als lasthebber van 
Willem van Leeuwen mr smid wonende alhier (procuratie gepasseerd voor nts Jan 
van Lijken alhier op 19-09-1730) verkoopt in die kwaliteit Hercules Peekstok wonend 
alhier en waarvoor Thomas Lankester gerechtsbode in deze de gift is ontvangende 
van een huis en erf met een branderij daar achter die voorzien is van een rouw en 
een distilleerketel en alle gereedschappen volgens de inventaris, gelegen annex de 
andere aan de zuidzijde van de Haven, belend O Job Bosselaar en W Pieter Visser, 
strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren veste, oude waarbrieven 26-
07-1698 en 03-02-1703, belast met een schuldbrief pro resto 50 gld van 06-05-1690 
tegen een rente van 4% per jr tbv het weeshuis dezer stede en de grond van de 
branderij belast met een rente van 2 st per jr tbv deze stad, voor 3200 gld in gereed 
geld ontvangen. 
207v. 06-10-1731. De voorsz. Simon Knappert verkoopt nog in zijn voorsz. kwaliteit 
aan Hercules Peekstok en waarvoor de voorsz. Thomas Lankester gerechtsbode de 
gift is ontvangende van een huis en erf met een varkenskot daar achter, gelegen op 
het Nieuwerk, belend Z Clementia van Dobben en N voor Joost Hoekwater en achter 
de stadsgrond, strekkende voor van de straten tot achter aan de Tuinlaan, oude 
waarbrief van 03-05-1721, voor 455 gld in gereed geld ontvangen. 
208v. 13-10-1731. Lijsbeth Nolet meerderjarige ongehuwde dochter wonende 
Rotterdam verkoopt Gerrit van Meuije wonende alhier een huis en erf gelegen aan de 
Lange Kerkstraat, belend O Claas Hogendam en N Pieter Vriesenz., strekkende voor 
van de straten tot achter tegen het erf van Claas Hogendam, oude waarbrief van 04-
11-1719, voor 130 gld in gereed geld ontvangen. 
209v. 13-10-1731. Jacob de Vries wonende alhier lest weduwnaar en erfgenaam van 
Ariaantgen van Campen verkoopt Maria Jacoba van Boshuijsen weduwe van Daniel 
Blonk wonende alhier een huis en erf gelegen in de Boterstraat op de Beestenmarkt, 
belend W Jan Burgwal en O Jan Bos, strekkende voor van de straten tot achter aan 
de voorsz. Jan Bos, oude waarbrief van 14-04-1731, belast met een schuldbrief van 
800 gld tegen een rente van 5% per jr tbv Joan Gordon secretaris dezer stede van 
11-02-1729, voor 350 gld boven de belasting, in gereed geld ontvangen. 
Kanttekening De belasting in deze geroyeerd op 16-02-1735 als is te sien op de 
originele brief nr 1, folio 63v. 
210v. 01-11-1731. Hendrik van der Meij makelaar te Rotterdam als lasthebber van 
Mr Hendrik van Ourijk en Mr Casper Balthazar Dol van Ourijk wonende ’s-
Gravenhage (procuratie gepasseerd voor nts Johan Bourcourd te ’s-Gravenhage van 
24-10-1731) verkoopt in die kwaliteit aan de regenten van het weeshuis alhier 1e een 
losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Delft 
van 2400 gld tnv Ariaantgen Aalbrechtsdr. weduwe van Dirk Lethmaat van 24-04-
1637, nog een dito tlv en comptoire als voren van 2500 gld tnv Jon Nicolaas van der 
Duijn heer van Ripwijk superintendant van het Oude Manhuis te Zevenhuizen van 08-
10-1644, zijnde de voorsz.losrentebrieven aan de constituanten opgekomen als 
tezamen de enige nagelaten kinderen en universele erfgenamen van Cornelia Dol in 
haar leven weduwe van Johan van Ourijk volgens haar testament gepasseerd voor 
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nts Herbert Ferdinand van Zanten te ’s-Gravenhage van 30-11-1721 en zijnde haar 
moeder de enige universele erfgename van haar broer Bernard Dol in zijn leven 
agent van Zijne Koninklijke Majesteit van Denemarken volgens zijn besloten 
testament van 15-01-1714, waarvan de akte van superscriptie van 31-05-1714 en de 
opening van 10-01-1715 beide voor nts Pieter van der Burgh te ’s-Gravenhage 
gepasseerd zijn en welke Bernard Dol dezelve brieven had verkregen bij zodanige 
transporten als door de voorsz. losrentebrieven zijn getransporteerd, voor 4704 gld 
tegen 96% in gereed geld ontvangen. 
212. 01-11-1731. De voorsz. Hendrik van der Meij verkoopt in zijn voorz. kwaliteit aan 
de regenten van het weeshuis 1e een losrentebrief ten laste van het gemene land van 
Holland en West-Friesland ten comptoire ’s-Gravenhage van 2000 gld tnv Johan van 
Buijren van 19-01-1610, een dito tlv en comptoire als voormeld groot 1000 gld tnv 
Arie Florisz. van Lanshoek van 15-06-1703, nog een dito tlv en comptoire voormeld 
van 1000 gld tnv Arie Florisz. van 15-06-1703, een dito tlv en comptoire als voormeld 
van 300 gld tnv Ingetgen en Maritgen Pietersdr. van 01-04-1610 en ten laatste nog 
een tlv en comptoire voormeld van 656 gld 5 st tnv Bonefazius de Jonge van 23-11-
1556, zijnde de voorsz. losrentebrieven de constituanten opgekomen als tezamen de 
enige nagelaten kinderen en universele erfgenamen van Cornelia Dol in haar leven 
weduwe van Johan van Ourijk volgens haar testament gepasseerd voor nts Herbert 
Ferdinand van Zanten te ’s-Gravenhage van 30-11-1727 en zijnde haar moeder de 
enige universele erfgename van haar broer Bernard Dol in zijn leven agent van Zijne 
Koninklijke Majesteit van Denemarken volgens zijn besloten testament van 13-01-
1714, waarvan de akte van superscriptie van 31-05-1714 en de opening van 10-01-
1715 beide voor nts Pieter van der Burgh te ’s-Gravenhage gepasseerd zijn en welke 
Bernard Dol dezelve brieven had verkregen bij zodanige transporten als door de 
voorsz. losrentebrieven zijn getransporteerd, voor 4748 gld 8 st 12 p, de eerste 3 
losrentebrieven tegen 96% en de laatste 2 tegen 95% in gereed geld ontvangen. 
214v. 01-11-1731. De voorn. Hendrik van der Meij als lasthebber van Helena 
Colonius weduwe Pieter de Smeth wonende Amsterdam, zijnde voor zoveel nodig 
door nts Mr Jan Willem Smit te Amsterdam tot het passeren der voorsz. procuratie 
geassisteerd in kwaliteit als executrice van het testament van Barbara de Smet en 
administratrice van deszelfs nalatenschap ingevolge haar testament van 09-05-1725 
voor Migiel Servaas nts te Amsterdam gepasseerd (procuratie gepasseerd voor nts 
J.W. Smit te Amsterdam van 03-07-1731) verkoopt de regenten van het weeshuis 
dezer stede een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten 
comptoire Leiden 1000 gld tnv Jan Rinkhout van Monnikkendam van 25-10-1648, 
nog een dito tlv, comptoire en tnv als voren groot 400 gld tnv Margaretha Hendriks 
van 28-02-1639, nog een dito tlv en comptoire voormeld tnv als voren groot 400 gld 
van 07-02-1641 en laatstelijk nog een dito tlv., comptoire en tnv als voren groot 400 
gld van 20-05-1690, voor 2100 gld gerekend de eerste tegen 96% en de drie laatsten 
tegen 95% in gereed geld ontvangen. 
215v. 03-11-1731. Josina de Coster weduwe en erfgename van Adrianus van Doorn 
wonende Rotterdam verkoopt Hendrik Wesselaar wonende alhier een huis en erf 
gelegen tussen de Schie en de Raambrug op het Klein Watertje, belend N Maartgen 
Minnekus en Z de weduwe van Arent Verboom, strekkende voor van de straten tot 
achter tegen de banen van Cornelis Voogd, oude waarbrief van 25-03-1729, voor 
500 gld in gereed geld ontvangen. 
216v. 03-11-1731. Jan Cromvinger, Heiltgen Cromvinger, Cornelia Crommenhoek 
huisvrouw van Claas Cromvinger als lasthebber van haar man (procuratie 
gepasseerd voor nts Johan Evertsen te Middelburg op 19-03-1731), Andries Maan 
rentmeester van de Magistraats armen camer dezer stede en Jacob van Adrichem 
diacoon van de Nederduitse gemeente alhier in die kwaliteit representerende Jacob 
Cromvinger, zijnde uitlandig, mitsgaders Cornelis van der Mij en Jan Jaspersz. 
Verbeek zo voor hen zelve als vervangende en haar sterk makende mitsgaders de 
rato caverende voor Leendert de Munnik zulks tezamen in kwaliteit als door de 
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weesmeesters dezer stede gestelde voogden over de nog minderjarige zoon 
Abraham Cromvinger, zijnde de voornoemde Jan, Heijltgen, Claas, Jacob en 
Abraham Cromvinger tezamen de enige nagelaten kinderen en erfgenamen ab 
intestato van wijlen Jan Jansz. Cromvinger verkopen in die kwaliteit aan Nicolaas 
Hageman wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de 
Nieuwstraat, belend Z Leendert den Bak en N Stoffel Voogd, strekkende voor van de 
straten tot achter aan met een gemene gang op de Korte Achterweg, voor 1100 gld in 
gereed geld ontvangen. 
218. 03-11-1731. Jan van Lijken notaris en procureur alhier als lasthebber van 
Abraham den Harder wonende alhier (procuratie gepasseerd voor nts Simon 
Knappert alhier van 14-07-1731) verkoopt in die kwaliteit Jan van der Does wonende 
alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Markt in de Boterstraat, 
belend N ’s-heren straat en Z de kinderen van Johannes van den Steenweg, 
strekkende voor van de straten tot achter aan het huis van Jacob van den Steenweg, 
oude waarbrief van 01-05-1728, voor 2650 gld in gereed geld ontvangen. 
219. 03-11-1731. Maximiliaan van Wijk wonende alhier verkoopt Anthonie van Wijk 
meerderjarige JM wonende alhier een huis, bakkerij en erf gelegen aan de zuidzijde 
van de Dam, belend O de weduwe Coppenol en W ’s-heren steeg, strekkende voor 
van de straten tot achter uitkomende in de straat van de Haven, belast met een rente 
van 30 st per jr, tbv het weeshuis dezer stede, voor 1600 gld in gereed geld 
ontvangen.  
220. 03-11-1731. Cornelis Frankenz. van der Velden wonende onder Oud 
Mathenesse en Jan Veen wonende alhier als procuratie hebbende van Ariaantgen 
Maartensdr. Hooreweg weduwe en boedelhoudster van Mathijs van Leeuwen 
wonende alhier (procuratie gepasseerd voor notaris Simon Knappert alhier van 28-
07-1731) verkopen Dirk (Jacobsz) Ruijgaard wonende alhier een huis en erf gelegen 
teijnde de Gooistraat op de hoek van de Rotterdamse poort, belend Z de erfgenamen 
van Maartgen Jacobsdr. en N de voorsz. poort, strekkende voor van de straten tot 
achter aan het Maste Gat, oude waarbrief 05-05-1725, voor 1090 gld in gereed geld 
ontvangen. 
221. 03-11-1731. De voorsz. Cornelis Frankensz. van der Velden en Jan Veen 
verkopen nog in haar voorsz. kwaliteit aan Cornelis Frankensz. van der Werve, Arie 
Frankensz. van der Werve en Dirk Cleijpool wonende alhier e1k 1/3e part van een 
stalling en erf gelegen in het Groot Groenendal aan de Broersvest, belend N de 
banen van het Groot Groenendal en Z Pieter Danielsz., strekkende voor van de 
straten tot achter uitkomende in het Groot Groenendal, oude waarbrief van 05-05-
1725, voor 260 gld in gereed geld ontvangen. 
222. 03-11-1721. Dina van Willigen wonende alhier verkoopt Cornelis Vogelsang 
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z 
Mercelis van Drongelen en N de weduwe van Arie Schelvis, strekkende voor van de 
straten tot achter aan het erf van Frederik Went, oude waarbrief van 06-05-1730, 
voor 550 gld in gereed geld ontvangen. 
223. 03-11-1731. Izaak van Lugtigheid, Andries Karrebos en Mathijs Karrebos 
wonende alhier in kwaliteit als executeurs van het testament en voogden over de 
minderjarige nagelaten erfgenamen van Anna Schonenburg weduwe van Arie van 
Lugtigheid gewoond hebbende en overleden alhier, het voorsz. testament 
gepasseerd voor nts Simon Knappert op 08-12-1729 verkopen in die kwaliteit aan 
Pieter Prins en Leendert van den Arent wonende alhier elk de helft van een huis en 
erf met een tuin daar achter gelegen op de Lange Achterweg, belend Z Jan Peekstok 
en N Simon van Rhoon, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren 
bansloot, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen. 
224. 15-11-1731. Hendrik van der Meij makelaar wonende Rotterdam 
gesubstitueerde van Izaak van Runnenburg koopman wonende Amsterdam die 
procuratie met de clausule van substitutie heeft van Dr Jacob Elias raad in de 
vroedschap en oud president schepen van Alkmaar gehuwd met Maria Constantia 
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Maiden zuster en voor 1/4e erfgename ex testamento van Abigaal Maiden en 
Geertruid Maiden weduwe Casparus Cambuur insgelijks zuster en voor 1/4e 
erfgename van Abigaal Maiden, item van Dr Johan Maiden en Johannes Lette 
gehuwd met Cornelia Helena Maiden, tezamen broers kinderen en mede voor 1/4e 
geinstitueerde erfgenamen van opgemelde Abigaal Maiden en eindelijk nog van de 
voorsz. Dr Jacob Elias als procuratie hebbende van Pieter Maiden tegenwoordig naar 
Oost-Indië die mede een broer en voor 1/4e part erfgenaam ex testamento is van 
Abigaal Maiden (procuratie gepasseerd voor nts Dirk Zevenhuizen te Alkmaar op 16-
10-1730), zijnde de voorsz. Abigaal Maiden een mede erfgename geweest ex 
testamento van zalr Cornelis Uittenbogaard overleden Amsterdam die een zoon en 
erfgenaam was van Frans Uittenbogaard concierge te Amsterdam, gelijk ook uit dien 
hoofde aan gezegde Abigaal Maiden de na te noemen losrentebrief is aanbedeeld bij 
scheiding van de boedel van Cornelis Uittenbogaard gepasseerd voor Gasper 
IJpelaar notaris te Amsterdam van 04-11-1711 (procuratie gepasseerd voor nts Arent 
Claver te Alkmaar van 07-08-1731 en de substitutie voor nts Rombout van Palenburg 
te Amsterdam van 08-11-1731 verkoopt in die kwaliteit aan de regenten van het 
weeshuis dezer stede een losrentebrief van 6075 gld tlv het gemene land van 
Holland en West-Friesland ten comptoire Amsterdam tnv Frans Uittenbogaard 
concierge van 06-01-1660, voor 5832 gld of 96% in gereed geld ontvangen. 
226. 24-11-1731. Simon Gijsen burgemeester en raad dezer stede verkoopt Jan 
Bloemmendaal wonende alhier 1/26e part in een stenen windkorenmolen genaamd 
de Zuidmolen met huis of stalling en alles dat daarbij behoort gelegen op het 
Nieuwerk, belend en belegen volgens de oude giftbrieven en bescheiden daarvan 
zijnde, voor 475 gld in gereed geld ontvangen. 
226v. 24-11-1731. Cornelis Voogd raad en regerend schepen dezer stede als 
procuratie hebbende van Gerrit van der Linden (procuratie gepasseeerd voor nts Jan 
van Lijken alhier van 20-11-1726) verkoopt in die kwaliteit aan Grietgen van der 
Linden weduwe Arie Rochusz. Bakker wonende alhier een huis en erf gelegen op de 
Verbrande Erven, belend aan de ene zijde stads waterpoort en aan de andere zijde 
niet ingevuld, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, voor 
100 gld in gereed geld ontvangen. 
227v. 24-11-1731. Jacob van Wijelick en Joan Gordon beiden secretaris dezer stede 
in kwaliteit als door de heren van de wet aangesteld als curator over de 
geabandonneerde boedel en goederen van nu wijlen Lijsbeth van Oosten in leven 
weduwe van Dirk Jacobsz. van der Burg gewoond hebbende en overleden op het 
Nieuwerk volgens akte van curatele van 16-08-1731, verkopen Arent Arentsz. 
Landman wonende alhier een bouwhuis, koestal, varkensschuur en erf gelegen aan 
de oostzijde van de Lange Nieuwstraat, belend aan de ene zijde voor het huis 
gekocht door Krijn Cornelisz. van Dijk en achter Clementia van Dobben en aan de 
andere zijde de stadsgrond of sloot, strekkende voor van de straten tot achter met de 
varkensschuur tegen de Tuinlaan, voor 980 gld in gereed geld ontvangen. 
229. 01-12-1731. Willem van Leeuwen wonende onder de heerlijkheid Nieuwland 
verkoopt Willem Bergman en waarvoor zijn vrouw Willemina Westermans wonende 
alhier (procuratie gepasseerd voor nts Simon van der Sleijden te Delft op 30-11-
1731) in deze de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de oostzijde 
van de Gooistraat, belend Z Jan Ebberts en N de weduwe van Gent, strekkende voor 
van de straten tot achter aan de Roosbeek, oude waarbrief van 02-05-1722, belast 
met een schuldbrief van 400 gld tegen een rente van 4% per jr van 02-05-1722 tbv 
Belia Hodenpijl weduwe Leendert Maatleen burgemeester en raad dezer stede. 
Voldaan door overname van schuldbrief van 400 gld. 
230. 08-12-1731. Matheus van der Hoeven wonende alhier verkoopt aan zijn zoon 
Abraham van der Hoeven wonende alhier een huis en erf met een branderij daar 
nevens en een pakhuis daar achter, de branderij voorzien van twee rouw en een 
distilleerketel en alle verdere gereedschappen gelegen alles annex achter de andere 
aan de zuidzijde van de Haven, belend O Gerrit Berkhout en W Abraham Bakker, 
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strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren veste, voor 8700 gld in gereed 
geld ontvangen. 
231. 15-12-1731. Pieter Vos wonende alhier verkoopt aan Jan Jurgens wonende 
alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Haven, belend Z Cornelis van 
der Beek en N Carel Bosschaart, strekkende voor van de straten tot achter aan de 
voorsz. Van der Beek, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen. 
232. 03-01-1732. Mr Johan van der Heim heer van Goudswaard burgemeester en 
raad dezer stede is borg voor Rutgerus van der Heim als collecteur van de Tollen van 
de Staten van Holland en West-Friesland tot Rotterdam voor hetgeen dat hij uit 
hoofde van de administratie voor hetzelfde ambt reeds aan het gemene land schuldig 
is of wordt, hetwelk hij als eigen schuld zal voldoen tot een bedrag van 1000 gld. 
232v. 03-01-1732. Ds Nicolaas de Bassecourt predikant alhier is borg tbv de Edel 
Groot Mogende Gecommitteerde Raden als aan die welke is opgedragen de 
administratie tot een som van 4000 gld voor de getrouwe administratie welke Mr 
Jacob de la Bassecourt Nicolaasz. als bij de wel gemelde Staten van Holland en 
West-Friesland aangesteld tot rentmeester van de exploiten van de Hoge Rade van 
Holland zal komen te doen, hetzelve als eigen schuld te zullen voldoen tot een 
bedrag van 4000 gld. 
234. 05-01-1732. Johan Cambier burgemeester en raad dezer stede en wegens 
dezelve gecommitteerd in ‘t Ed.Mogend Collegie ter Admiraliteit op de Maze 
mitsgaders gewezen ontvanger van de ordinaire en extra ordinaire verponding over 
Schiedam verkoopt in die kwaliteit met advies van de burgemeesters van Schiedam 
aan Jan Morin wonende alhier een huis en erf gelegen op de Laan op de naam van 
Arie van Geervliet (op 07-12-1731 ten overstaan van de schout en twee schepenen 
alhier voor de achterstallige verponding publiek verkocht), belend O Leendert 
Cornelisz. Porre en W Pieter de La Bij, strekkende voor van de straten tot achter aan 
’s-heren bansloot, voor 15 gld in gereed geld ontvangen. 
235. 12-01-1732. Joan Gordon secretaris dezer stede mitsgaders regent van het 
weeshuis alhier vervangende de verdere regenten voor 4/5e parten, Maarten 
Cornelisz. Penning raad en oud schepen dezer stede mitsgaders regent van de 
magistraats armen kamer alhier en Izaak van Es regent van de diaconie armen 
kamer mede vervangende de verdere regenten voor 1/5e, als alimenterende de 
nagelaten kinderen van wijlen Jacobus Kiela verkopen tezamen voor het geheel aan 
Pieter van den Heuvell burgemeester en raad dezer stede een huis en erf gelegen in 
het Klein Groenendal, belend O Jacob Gijsenz. Stolk en W Mees Poulusz., 
strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, oude waarbrief van 
01-05-1720 (mz. 11-05), voor 350 gld in gereed geld ontvangen. 
236. 09-02-1732. Migiel Blok gehuwd met Lena Jacobsdr. Bakker voor de ene helft 
en Maarten Cornelisz. Penning raad en schepen dezer stede en Jacob Gijsenz. 
Verwal beiden in kwaliteit als bij het testament van nu wijlen Jacob Leendertsz. 
Bakker gesteld zijnde tot voogden over de nagelaten kinderen van zijn overleden 
zoon Rochus Jacobsz. Bakker en zulks voor de andere helft, erfgenamen van de 
voorsz. Jacob Leendertsz. Bakker verkopen Harmanus Loopuijt tbv en voor rekening 
van zijn minderjarige zoon Simon Loopuijt wonende alhier een huis en erf gelegen 
voor de Raam in de Noordmolenstraat, belend Z de weduwe van David de Nijt en N 
de weduwe van Jan Stork, strekkende voor van de straten tot achter tegen het erf 
van de voorsz. weduwe Stork, voor 90 gld in gereed geld ontvangen. 
237. 09-02-1732. De voorsz. Migiel Blok, Maarten Cornelisz. Penning en Jacob 
Gijsenz. Verwal verkopen nog in hun voorsz. kwaliteit aan Balten Sweerts wonende 
alhier een dubbelde spinbaan met het baanhuisje daarop staande gelegen in de 
Zijlstraat, belend O Jan Dirksz. de Vos en W de baan gekocht door de koper, 
strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, voor 130 gld in 
gereed geld ontvangen. 
238. 09-02-1732. De voorsz. Migiel Blok, Maarten Cornelisz. Penning en Jacob 
Gijsen Verwal verkopen de voorsz. Balten Sweerts een dubbelde spinbaan met het 
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baanhuisje daarop gelegen in de Zijlstraat, belend O en W nu de koper, strekkende 
voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, voor 170 gld in gereed geld 
ontvangen. 
239. 09-02-1732. Simon Knappert notaris en procureur dezer stede als last 
hebbende van Rochus Brand en Jacob de Vries beiden wonende alhier (procuratie 
gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier op 02-01-1732) verkoopt Hercules en 
Cornelis Peekstok kooplieden in compagnie en waarvoor Thomas Lankester 
gerechtsbode alhier de gift is ontvangende van 1/26e part in een stenen 
windkorenmolen genaamd de Hoop met alles dat daarbij behoort gelegen op het 
Nieuwerk, belend en strekkende volgens de oude bescheiden, voor 100 gld in gereed 
geld ontvangen. 
240. 09-02-1732. Gerrit van Meuije wonende alhier als lasthebbende van Jan van 
Meuije wonende Vlaardingen (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier 
op 13-06-1731) verkoopt Leendert Rijkke wonende alhier een huis en erf met een 
enkelde spinbaan daar achter en een baanhuisje daarop gelegen in het Groot 
Groenendal, belend O Dirk Brouwer en W Cornelis Vermeulen, strekkende voor van 
de straten tot achter met de voornoemde baan tegen het huis van Cornelis Kunst, 
oude waarbrief van 04-11-1730, voor 175 gld in gereed geld ontvangen. 
241. 16-02-1732. Jacob Groenewegen en Arie Slavenburg beiden wonende alhier 
verkopen Jacob Frankenz. Metaal wonende alhier een huis en erf met een tuin daar 
nevens en achter gelegen in het Groeneweegje, belend O de weduwe van Pieter van 
Onselen en W Jan Burgwal, strekkende voor van het Groenewegje tot achter aan ’s-
heren bansloot, oude waarbrief van 03-03-1731, voor 800 gld in gereed geld 
ontvangen. 
241v. 23-02-1732. Arent Arentsz. Landman wonende alhier enige nagelaten zoon en 
erfgenaam van Arent Landman verkoopt Jacobus Morel wonende alhier een huis en 
erf gelegen in de straat naar de Vlaardinger Poort, belend O en W Willem Droog, 
strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, oude waarbrtief van 
11-02-1730, voor 495 gld, te betalen met 100 gld gereed en de resterende 395 gld 
behoudt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een 
rente van 4% per jr te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening dd. 05-12-1742: Is 
geexhibeerd de originele rentebrief van het capitaal hier nevens gemeld, hebbende in 
dorso van dezelve de betaling daarvan, bij Anthonij de Swart (in huwelijk hebbende 
Neeltje Jans van Capelle te voorens wed. en geinstitueerde erfgename van Arent 
Landman vlgs. testament dd. 14-01-1735 gepasseerd voor nots. Jan van Lijken) in 
dato 24-08-1742 getekend en overzulks alhier geroyeerd. 
242v. 28-01-1732. Pieter Martinus makelaar te Rotterdam als lasthebber van 
Abraham van Hattem wonende Tertolen in Zeeland en van diens vrouw Maria van 
Buurstede (procuratie gepasseerd voor nts Anthonie van Galen residerende binnen 
den dorpe Terheijden baronie van Breda, te Breda van 05-01-1732) verkoopt de 
regenten van het St Jacobs Gasthuis alhier twee losrentebrieven tlv het gemene land 
van Holland en West-Friesland ten comptoire van de ontvanger-generaal te ’s-
Gravenhage, elk van 2000 gld, beide staande tnv IJda van Hoogkamer van 20-04-
1731, beide gesplitst uit een losrentebrief van 15000 gld tnv IJda Hoogkamer van 20-
04-1662, zijnde dezelve onder andere aan Maria van Buurstede opgekomen als een 
dochter van Jacob van Buurstede en Elisabeth Buijcx, welke Elisabeth Buijcx is een 
dochter geweest van IJda Hoogkamer, ten wiens behoeve deze opgemelde 
losrentebrief is belegd in een kapitaal van 15.000 gld volgens de uiterste wil en 
besloten testament van Margaretha van Valkenburg, weduwe Marcus de Vogelaar 
gesuperscribeerd door nts Pieter de Barij te Amsterdam van 03-04-1649 en geopend 
door dezelfde nts op 28-08-1650, zijnde de voorsz. losrentebrief aan de constituante 
te beurt gevallen en toegewezen bij scheiding en deling der vaste goederen door Mr 
Jacob van Buurstede en Elisabeth Buijcx aan haar 5 kinderen nagelaten volgens 
“Maagdgeschijd” onder de hand daarvan gepasseerd binnen Breda op 17-04-1724, 
voor 3860 gld gerekend tegen 96½ % in gereed geld ontvangen. 
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244. 28-02-1732. Johannes Burger en Maria ’t Hooft echtelieden wonende even 
buiten Rotterdam verkopen de regenten van het St Jacobs Gasthuis dezer stede een 
losrentebrief van 2000 gld kapitaal tlv het gemene land van Holland en West-
Friesland ten comptoire Rotterdam tnv Maarten Huijgensz. van Noorden wonende 
Rotterdam van 16-04-1626, welke losrentebrief Maria ’t Hooft is opgekomen als voor 
de helft mede-erfgenaam van haar moeder Clara Touwers, in haar leven weduwe 
van Martinus ’t Hooft, volgens testament gepasseerd op 14-12-1726 voor nts 
Nicolaas Montanus te Rotterdam en bij scheiding van de boedel de comparant 
nomine uxoris aanbedeeld, volgens de akte gepasseerd voor nts Willem Boon te 
Rotterdam van 30-09-1729 en verder afkomstig volgens de respectieve bescheiden 
daarvan zijnde en waartoe in deze wordt gerefereerd, voor 1940 gld gerekend tegen 
97 % in gereed geld ontvangen. 
245. 01-03-1732. Harmen Verhaven wonende alhier verkoopt Jan Cornelisz. van der 
Velden wonende alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend 
O de erfgenamen van Pieter Prins en W Lijsbeth Westermans, strekkende voor van 
de straten tot achter tegen het erf van Willem Cardel, oude waarbrief van 01-05-
1729, voor 700 gld in gereed geld ontvangen. 
246. 01-03-1732. Maritgen Cornelisdr. Bleijswijk weduwe en boedelhoudster van 
Pieter Leeuwerschild wonende alhier verkoopt Krijn Cornelisz. van Dijk wonende 
alhier een huis en erf met een koestal en schuur daar nevens gelegen op het 
Nieuwerk, belend Z Arent Landman en N Jacob Andriesz., strekkende voor van de 
straten tot achter met een gemene gang tegen het erf van de voorsz. Arent Landman, 
oude waarbrief van 07-09-1726, belast met een schepenschuldbrief van 300 gld 
tegen een rente van 3½ % per jr., te lossen met 50 gld per jr, voor 575 gld boven de 
belasting in gereed geld ontvangen. 
247. 22-03-1732. Rochus Bakker wonende alhier als lasthebber van Cornelia 
Jongknegt weduwe van Jan Kneppelhout burgemeester dezer stede (procuratie 
gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier van 13-03-1732) verkoopt in die kwaliteit 
aan Lourens Roelofsz. Altman gehuwd met Cornelia Fransdr. wonende alhier een 
huis en erf gelegen aan den oostzijde van het Broersveld, belend N Annetgen den 
Breem en Z Hans Jurge, strekkende voor van de straten tot achter tegen de tuin van 
de voorsz. Annetgen den Breem, voor 200 gld, te betalen met 30 gld gereed en 170 
gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een 
rente van 4% per jr te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening 05-06-1734. Is vertoond 
de originele rentebrief van het capitaal hier nevens gemeld, hebbende in dorso van 
dezelve de volle betaling door Jan Casteleijn als voogd over de minderjarige 
erfgenamen van Cornelia Jongknegt, getekend 04-06-1734 en overzulks alhier 
geroyeerd. 
248v. 22-03-1732. Jan Vermij en Gijsbrecht Vermij mitsgaders Aaltgen Vermij 
meerderjarige ongehuwde dochter tezamen vervangende Hendrik Vermij allen 
wonende alhier, kinderen en erfgenamen van Jannetgen Hendriksdr. in haar leven 
weduwe van Frans Jansz., Joan Gordon secretaris dezer stede mitsgaders regent 
van het weeshuis alhier, Andries Maan rentmeester van de magistraats armen kamer 
en Jacob van der Willigen diacon van de Nederduitse gemeente alhier vervangende 
de verdere regenten van dit huis en Arme Camers als alimenterende de kinderen van 
wijlen Jacob Kiela verwekt aan wijlen Trijntgen Vermij, mede een dochter van de 
voorsz. Jannetgen Hendriksdr. verkopen in die kwaliteit aan Willem van Straten 
wonende alhier een huis en erf gelegen in het Klein Groenendal, belend N Johannes 
van Valkenburg en Z Leendert de Munnik, strekkende voor van de straten tot achter 
aan de voorsz. Johannes van Valkenburg, voor 150 gld in gereed geld ontvangen. 
249v. 22-03-1732. Andries Maan rentmeester van de Magistraats en Jacob van der 
Willigen regent van de Diaconie armen kamer alhier, vervangende de verdere 
regenten van dezelfde kamers als alimenterende Adriaantgen Hendriksdr. (van der 
Vis) weduwe Jacob Cornelisz. Kiela verkopen in die kwaliteit aan Matheus van der 
Hoeven wonende alhier een huis en erf gelegen in de Krepelstraat, belend Z het erf 
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van Poulus IJvans en N Jan Dirksz., strekkende voor van de straten tot achter aan de 
Oude Doelen, oude waarbrief van 02-05-1699, medebrengend dat de koper heeft en 
moet hebben een vrije uit- en ingang in de gang annex dit huis en verder enigszins 
inhoudende en medebrengende zijn, voor 265 gld in gereed geld ontvangen. 
250v. 26-03-1732. Poulus Loeff procureur van de Edele Souveraine Raad en 
leenheer van Brabant wonende ’s-Gravenhage als last en procuratie hebbende van 
Georg Cresstoffle van Fabricius Legations Raad van Zijne Koninklijke Majesteit van 
Groot Brittannië als keurvorst van Hannover en Jacoba Elisabeth Cornelia de Groot 
echtelieden (procuratie gepasseerd voor nts Andreas Justinus Enoch Brammer 
binnen Raffenburg op 24-03-1732) verkoopt de regenten van het weeshuis alhier een 
losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire 
genereaal ’s-Gravenhage groot 7680 gld staande tnv Johan van Heuckelom van 05-
12-1683 met de rente sedert 05-12-1731, zijnde de voorsz. losrentebrief de vrouwe 
constituante opgekomen als voor 1/3e mede erfgename van wijlen haar grootvader 
Johannes Sandberg volgens testamentaire dispositie tussen hem en Bartha Justina 
de Groot zijn huisvrouw op 12-09-1717 voor nts Gijsbrecht de Cretser te ‘s-
Gravenhage gepasseerd en bij scheiding van deszelfs nalatenschap aan de voorsz. 
George Cristoffel van Fabricius als gehuwd hebbende Jacoba Elisabeth Cornelia de 
Groot aanbedeeld volgens akte gepasseerd voor de weeskamer te Delft van 02-11-
1726 voor 7411 gld 4 st gerekend tegen 96½ % in gereed geld ontvangen. 
252. 06-04-1732. Simon Knappert notaris en procureur als lasthebber van Rochus 
Brand en Jacob de Vries beiden wonende alhier (procuratie gepasseerd vor nts Jan 
van Lijken alhier op 29-01-1732) verkoopt in die kwaliteit aan Dirk Boogaard 
wonende alhier een huis en erf met een branderij daar achter voorzien van een rouw 
en een distilleerketel en alle verdere gereedschappen volgens de inventaris, gelegen 
aan de westzijde van de Boterstraat op de Markt, belend Z de koper en N ’s-heren 
steeg, strekkende voor van de straten tot achter tegen het erf van de koper, oude 
waarbrief van 08-12-1725, voor 2450 gld in gereed geld ontvangen. 
253. 26-04-1732. Jacobus van Gilst wonende alhier verkoopt Jan Fransz. Rodenburg 
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W 
Gerrit Hofland en O Maarten Cock, strekkende voor van de straten tot achter aan de 
weduwe van Christiaan van Valkenburg en voorts met een vrije gang op de Haven, 
oude waarbrief van 16-06-1708, voor 1300 gld in gereed geld ontvangen. 
253v. 03-05-1732. Luijtgen Maatleen weduwe en boedelhoudster van Joan van den 
Heuvell wonende alhier verkoopt Pieter van Schagen wonende alhier een huis en erf 
met een tuin daar achter gelegen aan de oostzijde van de Nieuwstraat, belend N 
Anthonie Hodenpijl en Z Gerrit Brons, strekkende voor van de straten tot achter aan 
’s-heren bansloot, oude waarbrief van 19-04-1715, voor 4700 gld in gereed geld 
ontvangen. 
254. 03-05-1732. Thomas Lankester gerechtsbode alhier als lasthebber van Andries 
Labouw, Frederik van Heel gehuwd met Catharina La Bouw wonende binnen Delft, 
Andreas Hulshout raad en oud burgemeester dezer stede en wegens dezelve 
gecommitteerd in het Edel Mogende Collegie van de Geannoteerde Raden van de 
Staten van Holland en West-Friesland en Joris Burgwal luitenant van de burgerij 
dezer stede en beiden in kwaliteit als gestelde voogden en curators over de 
minderjarige en toezicht behoevende mede-erfgenamen van nu wijlen Margaretha de 
Latee weduwe van Adriaan La Bouw, zijnde de voorsz. minderjarige en 
meerderjarige de geinstitueerde erfgenamen van Margaretha de Latee volgens haar 
testament gepasseerd voor nts Simon Knappert van 20-04-1726 (procuratie 
gepasseerd voor nts Simon Knappert van 28-04-1732) verkopen in die kwaliteit Arie 
Jansz. van der Most wonende alhier een huis en erf gelegen aan de noordzijde van 
de Boterstraat, belend O Frans van Harmelen en W Cijtgen Swaanhil, strekkende 
voor van de straten tot achter aan het huis en erf van Frans van Harmelen 
voornoemd, oude waarbrief 18-05-1725 (mz. 1715), belast met 10 st per jr tbv de St 
Janskerk dezer stede, voor 700 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 
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255v. 03-05-1732. De voorsz. Thomas Lankester als speciale last hebbende van 
Andries La Bouw (procuratie gepasseerd voor nts Simon Knappert van 28-04-1732) 
verkoopt in die kwaliteit Agneta Buijlis dochter van Geertruij La Bouw en waarvoor 
Simon Knappert notaris en procureur de gift is ontvangende van een huis en erf 
gelegen in de Boterstraat, belend O de gang van Heijltgen van der Schalk en W 
Dieuwertgen Tobiasdr., strekkende voor van de straten tot achter tegen de voorsz. 
Heijltgen van der Schalk, oude waarbrief van 04-11-1702, voor 130 gld in gereed 
geld ontvangen. 
256v. 03-05-1732. De voorsz. Thomas Lankester als speciale last hebbende van 
Grietgen Swagers weduwe wonende alhier (procuratie gepasserd voor nts Simon 
Knappert van 15-01-1732) verkoopt in die kwaliteit Juriaan van der Hoeven wonende 
alhier een huis en erf gelegen in de steeg achter de Teerfstooff, belend O Jan 
Joostenz. Straatmans en W Anthonie van Valkenburg, strekkende voor van de 
straten tot achter uitkomende in de Oostmolenstraat, oude waarbrief van 17-07-1717, 
voor 1000 gld in gereed geld ontvangen. 
257v. 03-05-1732. De voorsz. Thomas Lankester verkoopt in zijn voorsz. kwaliteit 
aan Willem Tas wonende alhier en waarvoor zijn zuster Grietgen Tas in deze de gift 
is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Boterstraat, 
belend W ’s-heren steeg en O ’s-heren straat, strekkende voor van de straten tot 
achter aan het huis van Annetgen Swagers, oude waarbrief van 08-07-1719, belast 
met een rente van 7 st 8 p per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 200 gld in 
gereed geld ontvangen. 
258. 03-05-1732. Margaretha de Swart weduwe Maarten de Cock wonende alhier 
verkoopt Nicolaas Rodenburg wonende alhier een huis en erf gelegen op de Markt in 
de Boterstraat, belend O de erfgenamen van Christina de Bode en W Gasper 
Antheunis, strekkende voor van de straten tot achter met een gang, uitkomende aan 
de Schie en achter tegen het pakhuis van de voorsz. Antheunis, oude waarbrief van 
14-04-1714, belast met een rente van 1 gld 11 st 8 p per jr tbv de St Jans kerk dezer 
stede en daarenboven voor de somma van 1400 gld, te betalen met 400 gld alsnu 
gereed en de resterende 1000 gld houdt de koper onder speciaal verband van het 
gekochte tegen een rente van 3½ % per jr. Kanttekening 21-06-1753: Is vertoond de 
originele rentebrief van het capitaal hier nevens gemeld, hebbende in dorso van 
dezelve in volle betalinge, door Frans Rodenburg Jansz. in huwelijk hebbende 
Johanna de Cock en voor zoveel nodig bij de voorsz. Johanna de Cock die een 
dochter en mede-erfgename is van wijlen Margaretha de Swart weduwe en bij 
scheiding van derzelver nagelaten boedel en schulden aan haar aanbedeeld 
gepasseerd voor nts Simon Knappert van 05-02-1749 op de 21 dezer getekend en 
overzulks alhier geroyeerd. 
259. 03-05-1732. Jan van Druijnen wonende in het Proveniershuis dezer stede 
verkoopt Anna Robbrechtsdr. weduwe Adriaan de Bij wonende alhier een huis en erf 
met een dubbelde spinbaan daar achter gelegen in de Zijlstraat, belend Z Jan 
Pietersz. de Coning en W Leendert Fransz. Rodenburg, strekkende voor van de 
straten tot achter aan ’s-heren bansloot, oude waarbrief van 05-06-1723, voor 700 
gld, te betalen met 200 gld gereed en 500 gld behoudt de koopster onder zich onder 
speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr. Kanttekening 31-
05-1751. Maartgen de Wit vertoonde de originele rentebrief van het capitaal hier 
nevens gemeld, hebbende in het witte van dezelve de volle kwitantie, bij Jan van 
Druijnen op 09-05-1749 getekend en overzulks alhier geroyeerd. 
260. 03-05-1732. Arie Bart van der Vaart wonende alhier verkoopt Mathijs Denis 
wonende alhier twee huizen en erven, zijnde een herberg van ouds genaamd de 
Goude Waage gelegen annex de andere aan de noordzijde van der Gooistraat, 
belend O ’s-heren straat en W Willem Burghoorn, strekkende voor van de straten tot 
aschter aan het Groenendal, belast met een schepen schuldbrief van 1400 gld 
capitaal tegen een rente van 4% per jr tbv Willem Willemsz Bredero wonende 
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Vlaardinger-ambacht van 07-05-1729, voor 1400 gld boven de belasting in gereed 
geld ontvangen.  
261. 03-05-1732. Jan Stam mr goudsmid wonende binnen Rotterdam verkoopt Mr 
Jacob Mispelblom Beijer heer van Zuid Scharwou en burger alhier een huis en erf 
met een branderij daarachter voorzien van twee rouw en een distilleerketel en alle 
verdere gereedschappen volgens de inventaris, gelegen aan de oostzijde van de 
Haven, belend Z de weduwe van Bastiaan Brouwer en N Hendrik Vos, strekkende 
voor van de straten tot achter aan het huis of erf alsnu van de koper gekocht van de 
erfgenamen van Rookgen Paaldink, oude waarbrief van 16-06-1731, voor 4000 gld in 
gereed geld ontvangen. 
262. 10-05-1732. Dirk van der Valk en Jan van der Schalk gehuwd met Anna van der 
Valk, mitsgaders Jan van Lijken en de voorsz. Dirk van der Valk in kwaliteit als 
gestelde voogden over de twee nog minderjarige kinderen Cornelia en Jan van der 
Valk, zijnde de voorsz. Dirk, Anna, Cornelia en Jan van der Valk tezamen de enige 
nagelaten kinderen en erfgenamen van Jan van der Valk in zijn leven regerend 
schepen dezer stede verkopen Claas de Hojer regerend burgemeester en raad dezer 
stede een huis en erf met een branderij en pakhuisje daar nevens, de branderij 
voorzien van twee rouw en een distilleerketel en alle de verdere gereedschappen 
volgens de inventaris, gelegen aan de zuidzijde van de Boterstraat, belend W de 
weduwe van Christiaan van Gorp en O voor de weduwe van Jan Bakker en achter ’s-
heren steeg, strekkende voor van de straten tot achter aan de Schie, voor 6600 gld in 
gereed geld ontvangen. 
263. 10-05-1732. De voorsz. Dirk van der Valk en Jan van der Schalk gehuwd met 
Anna van der Valk mitsgaders Claas de Hojer en Jan van Lijken en Dirk van der Valk 
als gestelde voogden over de twee minderjarige kinderen Cornelia en Jan van dr 
Valk verkopen nog in privé en kwaliteit voornoemd aan Willem de Dutrij borger alhier 
en waarvoor Jacob Vervoort de gift is ontvangende van een pakhuis en stalling en de 
erven gelegen in de Pannekoekstraat, belend O Arie Groen en W Simon van Roon, 
strekkende voor van de straten tot achter tegen de tuin van Poulus Ouwendijk, voor 
220 gld in gereed geld ontvangen. 
263v. 10-05-1732. De voorsz. Dirk van der Valk en Jan van der Schalk mitsgaders 
Claas de Hojer, Jan van Lijken en de voorsz. Dirk van der Valk verkopen nog in haar 
voorsz. kwaliteit aan Andries Hoogeveen wonende alhier een pakhuis en erf gelegen 
in de Boterstraat, belend O Gerrit Muts en W Abraham van Pelt, strekkende voor van 
de straten tot achter aan de stal van Cornelis Bosselaar, voor 205 gld in gereed geld 
ontvangen. 
264v. 10-05-1732. Gerrit Obijn gerechtsbode dezer stede als lasthebber van 
Grietgen de Vos weduwe Jan de Ruiter (procuratie gepasseerd voor nts Jan van 
Lijken alhier op 06-05-1732) verkoopt Pieter Hekman wonende alhier een huis en erf 
gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend N Johan Veen en Z de voorsz. 
Obijn, strekkende voor van de straten tot achter aan de Nieuwstraat, oude waarbrief 
18-07-1711, voor het onderhoud van de heining wordt verwezen naar een waarbrief 
van 13-11-1717, belast met een jaarlijkse rente van 17 st 8 p tbv de St Jans Kerk 
dezer stede, voor 800 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 
265v. 10-05-1732. De voorsz. Gerrit Obijn handelend als gemeld verkoopt Pieter 
Patijn wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Breestraat, 
belend Z Jan Vrijland en N Hendrik van der Schalk, strekkende voor van de straten 
tot achter aan de Zijlsloot, welk huis Grietgen de Vos is aangekomen als weduwe en 
erfgenaam van Jan de Ruijter die een enige nagelaten zoon en erfgenaam ab 
intestato was van wijlen Teuntgen Claasdr. weduwe van Jan (mz. Teunis) de Ruijter, 
voor 215 gld in gereed geld ontvangen. 
266v. 10-05-1732. Aaltgen Gerritsdr. Baak weduwe en geinstitueerde erfgenaam van 
Juriaan Nieuwenhuijsen wonende alhier verkoopt Jan Eijkers wonende alhier een 
huis en erf gelegen op de Verbrande erven, belend Z Claas Post en N Adriaan van 
den Berg, strekkende voor van de straten tot achter aan de banen van de weduwe 
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Bakker, oude waarbrief van 05-06-1723, voor 600 gld welke koper onder zich houdt 
onder speciaal verband vann het gekochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen 
met 50 gld per jr. Kanttekening 09-05-1747. Is vertoond de originele rentebrief van 
het capitaal hier nevens gemeld, hebbende op dezelve de volle betaling daarvan, bij 
Hendrik Pupelmann gehuwd met Aaltgen Gerritsdr. Baak op 09-05-1747 en overzulks 
alhier geroyeerd. 
267v. 10-05-1732. Jan (Maertensz) Bos (x Ariaentje Palesteijn) wonende alhier 
verkoopt Claas Roubos wonende alhier een woonhuis en erf met een branderij en 
pakhuis daar nevens met een dubbeld varkenskot en tuin daar achter gelegen annex 
de andere op het Hooft, de branderij voorzien van twee rouw en een distilleerketel en 
alle verdere gereedschappen volgens de inventaris, belend aan de ene zijde Jan van 
Dijk en aan de andere zijde stadsland, strekkende voor van de straten tot achter aan 
de Frankelandse watering, belast met twee schuldbrieven, de ene pro resto 3000 gld 
van 17-05-1719 tbv Cornelia Weijmans weduwe Carel Bosschaart burgemeester en 
raad dezer stede en de andere van 2000 gld tbv Pieter IJsbrantsz. Jongknegt van 19-
02-1729, voor 3500 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. Kanttekening 
De nevenstaande belasting van 2000 gld is op 15-10-1742 geroyeerd. 
268v. 10-05-1732. Willem van der Ham en Leendert Erkhuijsen wonende alhier als 
executeurs van het testament van nu wijlen Rookgen Paaldink in leven weduwe van 
Nicolaas van Wijk volgens akte gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier van 11-02-
1732 verkopen Mr Jacob Mispelblom Beijer heer van Zuid Scharwoude en borger 
alhier en waarvoor Simon Knappert de gift is ontvangende van een huis en erf 
gelegen aan de westzijde vann de Gooistraat, belend Z Pieter Buijsing en N de 
weduwe van Junferman, strekkende voor van de straten tot achter aan het erf van de 
koper, voor 800 gld in gereed geld ontvangen. 
269v. 17-05-1732. Hercules Peekstok wonende alhier verkoopt Arie Corpershoerk 
wonende alhier een tuin en erf met een varkenskot gelegen op het Nieuwerk, belend 
Z Clementia van Dobben en N voor Joost Hoekwater en achter stadsgrond, 
strekkende voor van de straten tot achter aan de Tuinlaan, oude waarbrief van 06-10-
1731, voor 450 gld in gereed geld ontangen. 
270. 07-06-1732. Hendrik van der Meij makelaar wonende Rotterdam als lasthebber 
van Claas Kock wonende Amsterdam (procuratie gepasseerd de ene voor nts Pieter 
Noppen Casparuszn. te Amsterdam van 10-04-1732 en de andere voor nts Jan 
Ardinois mede te Amsterdam van 27-05-1732) verkoopt de regenten van het St 
Jacobs Gasthuis alhier 1e een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en 
West-Friesland ten comptoire Dordrecht groot 1000 gld tnv Elisabeth van Ravenswaij 
van 01-04-1665 en 2e een dito ten laste en comptoire voormeld van 48 ponden per jr 
te 40 groten het pond, te lossen de penning 25 tnv Elisabeth van Riebeek van 01-06-
1656, welke voorsz. losrentebrieven de verkoper zijn opgekomen als de enige 
universele geinstitueerde erfgenaam van zijn moeij Maria (of Maiken) Slerens 
volgens haar testament gepasseerd voor nts Abraham Tzeewen te Amsterdam van 
24-11-1726 en welke zijn voorsz. moeij dezelve zijn opgekomen de eerste bij 
transport van Mr Jan Hendrik Bert gepasseerd voor schout en schepenen van 
Diemen op 08-01-1712 en de andere mede bij transport van Barbara Vrechemius 
weduwe Ds Leonardus Groeneweege, gepasseerd voor schout en schepenen van 
Diemen voorsz. van 25-08-1700, voor 2112 gld tegen 96% in gereed geld ontvangen. 
271v. 18-06-1732. Dominicus Doom oud raad en oud burgemeester dezer stede stelt 
zichzelf borg voor zijn zoon Jacob Doom als secretaris dezer stede en dat voor 2000 
gld en wanneer Jacob Doom in de fout gaat dit als eitgen schuld te zullen opleggen 
en betalen tot 2000 gld toe en tot nakoming verbindt hij zijn roerende en onroerende 
goederen, tegenwoordige en toekomende. 
272. 18-06-1732. Joan Gordon en Jacob Doom beiden secretaris dezer stede stellen 
zich borg voor elkander en de schuld van de ander als eigen schuld te zullen 
opleggen en betalen en tot nakoming hiervan verbinden zij hun roerende en 
onroerende goederen. 



NADERE TOEGANG 103 

 

 44 

272v. 21-06-1732. Margaretha de Swart weduwe Maarten de Cock wonende alhier 
stelt zich borg ingevolge de appointementen van de schepenen deser stede van 18-
06-1732 op het rekest gepresenteerd door Jacob van Gasten pachter van de impost 
op de bieren over Schiedam en dat om het ontslag en verbeurdverklaring van paard, 
6karre een kinnetgen met bier in het voorsz. request en appointementen vervat en de 
penningen daarvoor te restitueren indien namaals verstaan moeten worden zulks te 
behoren. 
272v. 21-06-1732. Catharina Verhoek gehuwd met Adriaan Montfoort als 
lasthebbende van haar man (procuratie gepasseerd voor nts Izaak d’Angelot te 
Amsterdam van 20-08-1731) verkoopt in die kwaliteit Arent Claasz. Sousert wonende 
alhier een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend W Adriaan van 
den Berg c.s. en O Arie van Waart, strekkende voor van de straat tot achter tegen het 
erf van de weduwe van Cornelis Leeuwerschild, oude waarbrief van 24-05-1721, voor 
900 gld in gereed geld ontvangen. 
273v. 28-06-1732. Hendrik van der Meij makelaar wonende Rotterdam als lasthebber 
van Jurianus Wibbert gehuwd met Clazina Clara Twent en voor zoveel nodig van 
dezelfde Twent door haar man tot het passeren dezes geauthoriseerd wonende Delft 
(procuratie gepasseerd voor nts Herbert van der Meij te Rotterdam van 27-05-1732) 
verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis een losrentebrief van 1400 gld tlv 
het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam tnv 
Adriana Pietersdr. van 30-11-1639, zijnde de voorsz. losbrief de juffrouw constituante 
opgekomen en aanbestorven als een nagelaten dochter en mede-erfgename ab 
testamento van Clara Hoppestein van Leeuwen in haar leven lest huisvrouw van 
Nicolaas Verheul en tevoren weduwe van Zeger Twent en vervolgens aangedeeld bij 
scheiding op 17-07-1728 gepasseerd onder de hand, aan welke Clara Hoppestein 
dezelve losrentebrief bevorens was opgekomen als een nagelaten dochter en mede-
erfgename van Pieter Hoppesteijn van Leeuwen en vervolgens aanbedeeld bij 
scheiding op 23-05-1719 mede onder de hand gepasseerd, voor 1358 gld getekend 
tegen 97% in gereed geld ontvangen. 
275. 28-06-1732. Hendrik van der Meij makelaar te Rotterdam als lasthebber van 
Pieter van der Stoet en Johanna Magtilda de Jager echtelieden wonende 
Amsterdam, mitsgaders nog van de eerste comparante als lasthebbende van 
Cornelis Lever jegenwoordig wonende in Suriname gepasseerd voor de nts Hendrik 
van Aken te Amsterdam van 21-05-1728 en van de tweede constituante in kwaliteit 
als lasthebber van Jacob Lever gepasseerd voor Josephus de Grand president 
secretaris van de Rade van Justitie op de Kaap de Goede Hoop van 01-06-1728, 
zijnde Johanna Magtilda de Jager tot de navolgende losrentebrief gerechtigd 
eerstelijk als het recht van eigendom verkregen hebbende voor 2/6e parten bij 
transport op 02-12-1727 voor schepenen van Amsterdam gepasseerd door Aplonia 
Lever en Magtilda Lever en verder als enige universele erfgename (salva Legitima 
voor de kinderen) van haar overlerden eerdere man Adriaan Lever en eindelijk de 
voornoemde constituante bij de voorsz. procuratie haar sterk makend voor haar 
uitlandige mans broer Abraham Lever, zijnde dezelve Cornelis, Apolonia, Magtilda, 
Adriaan, Jacob en Abraham Lever tezamen kinderen geweest van Jacob Lever en 
dus aan haar de navolgende losrentebrief gelegateerd door Otto Ilien? bij testament 
op 07-06-1716 voor Martenus Mekeren nts te Gorinchem gepasseerd (de voorsz. 
procuratie gepasseerd op de voorsz. Hendrik van der Meij voor nts Willem Smits te 
Amsterdam van 14-02-1732) verkoopt in die kwaliteit aan de regenten van het St 
Jacobs Gasthuis alhier een losrentebrief van 3000 gld tlv het gemene land van 
Holland en West Friesland ten comptoire Gorinchem tnv Claas Smijter van 27-08-
1656, voor 2790 gld gerekend tegen 93% in gereed geld ontvangen. 
276v. 28-06-1732. Hendrik van der Meij makelaar wonende Rotterdam als 
gesubstitueerde van Leonard van Hoesen schepen van Amsterdam die last en 
procuratie met de clausule van substitutie hebbende van Christina van Reede 
(procuratie gepasseerd voor nts Arnold Wickelhuijsen te Batavia van 20-09-1730) en 
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de voorsz. substitutie voor Jan Ardinois te Amsterdam van 28-05-1732, zijnde de 
voorsz. Christina van Reede weduwe mitsgaders geinstitueerde erfgename en 
boedelhoudster van Arnoud Mol in zijn leven Raad extra ordinaris van Nederlands 
Indië volgens testament van 15-08-1726 met haar gemelde man tezamen 
ondertekend, welke gemelde Arnout Mol een zoon en mede geinstitueerd erfgenaam 
is geweest van zijn moeder Saras Hensen weduwe Johan van Dorre volgens 
testament op 16-05-1726 voor nts Jacob van Dijk te Dordrecht verleden en uit kracht 
van deze vrije eigenaar geworden was van nagemelde losrentebrief die in zijn 
erfportie o.a. te zijnen behoeve is afgedeeld en hem bij loting onder het lot nr 5 te 
beurt gevallen is bij akte voor schepenen van 30-11-1728 ten overstaan van nts 
Pieter de Ruijter mede tot Dordrecht opgericht, breder volgens de procuratie op dit 
verlij vertoond, verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis een losrentebrief tlv 
het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Dordt ten name van 
Cornelis Willemsz., groot 1200 ponden te 40 groten het pond van 01-06-1645, voor 
1152 gld gerekend tegen 96% ingereed geld ontvangen. 
278. 28-06-1732. Jan Fokkendijk oud schepen dezer stede verkoopt Johan 
Bosschaart wonende Delft een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Haven, 
belend Z de weduwe van Dominicus Fokkendijk en N het huis staande op naam van 
Jan van Gilst, strekkende voor van de straten tot achter aan het huis en erf van 
Willem Rodenburg, mitsgaders ’s-heren veste, oude waarbrief van 08-05-1728, 
belast met een custingbrief groot 3000 gld pro resto 2800 gld tegen een rente van 3½ 
% te lossen met 25 of 50 gld per jr die Maria Prins weduwe Dominicus Fokkendijk 
daarop sprekende heeft, voor 1775 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 
Kanttekening. De belasting in dezse geroyeerd op de originele rentebrief als te zien is 
in protocol 35 (= deel 360) folio 252v op 18-10-1748. 
279. 28-06-1732. Jan Monfoort en Catharina Verhoek gehuwd met Adriaan Monfoort 
als procuratie hebbende van haar man gepasseerd voor nts Izaak d’Angelot te 
Amsterdam van 20-08-1731, zijnde Jan en Arie Monfoort de enige nagelaten 
kinderen en erfgenamen ab intestato van Ariaantgen Swarnbos weduwe van Pieter 
Monfoort verkopen in die kwaliteit aan Cornelis de Goederen wonende alhier een 
huis en erf gelegen in de Krepelstraat, belend Z Jan Meesz. Cock en N Jan Gijsenz. 
van der Most, strekkende voor van de sloot tot achter tegen het erf van de voorsz. 
Van der Most, voor 400 gld in gereed geld ontvangen. 
280v. 28-06-1732. Hendrik van der Meij makelaar te Rotterdam gesubstitueerd van 
Dirk Soutman wonende Haarlem die last en procuratie is hebbende met substitutie 
van Jan de Bets nts te Dordrecht gepasseerd voor nts Johannes Sijthoff te ’s-
Gravenhage van 03-04-1732 en de substitutie voor nts Willem Baart te Haarlem van 
20-06-1732 verkoopt de heren regenten van het St Jacobs Gasthuis een losrentebrief 
tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Dordrecht op name 
van de weeskinderen van Jan Dibbets van 17-04-1642 origineel groot 65 gld per jr en 
naderhand gereduceerd op 52 gld per jr met de rente van dien sedert 17-10-1731,. 
voor 1248 gld gerekend tegen 96%. 
281v. 28-06-1732. Jan van Lijken nts en procureur alhier stelt zich borg voor de 
gezamenlijke erfgenamen ab intestato van wijlen Pleuntgen Cornelisdr. van Nierop in 
haar leven weduwe en testamentaire erfgename van Willem Pietersz. Goude Leeuw 
genaamd Kater tbv Poulus Jansz. Waling gehuwd met Maartgen Pietersdr. Goude 
Leeuw genaamd Kater en dat van het gewijsde of uiterlijk gewijsde hetgeen mocht 
komen te vallen in de zaak of proces tussen de voorsz. erfgenamen als gedaagden 
bij mandement Panaal en van X.A. ter eenre, contra de voormelde Poulus Jansz. 
Waling n.u. en de voorsz. zijn huisvrouw Maartgen Pietersdr. Goude Leeuw genaamd 
Kater met de voornoemde haar man Impetranten in het voornoemde kas ter andere 
zijde, voor het Hof van Holland hangende verklaren de schepenen de voorsz. Jan 
van Lijken voor de voornoemde borgtocht van 3000 gld en meerder te wezen binnen 
Schiedam gegoed en sufficant en hem daarvoor te houden etc. 
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282v. 04-07-1732. Cornelis Vuerens wonende Gouda gesubstitueerde van Izaak van 
Ruunenburg koopman wonende Amsterdam die last en procuratie met de macht van 
substitutie is hebbende van IJda de Neufville weduwe Jan de Stoppelaar wonende 
Amsterdam (procuratie gepasseerd voor nts Pieter van Noppen Casparusz. te 
Amsterdam van 23-04-1732 en de substitutie voor dezelfde nts op 30-06-1732) zijnde 
de voors. constituante een mede-erfgename van Agneta Blok in haar leven 
huisvrouw van Sijbrand de Slines en uit dien hoofde de vrije en onbelemmerde 
eigendom verkregen heeft tot de nagemelde vier losrentebrieven. Hij verkoopt de 
regenten van het St Jacobs Giasthuis te Schiedam 1e een losrentebrief tlv de 
Ridderschap, Edelen en Steden van Holland en West-Friesland staande ten 
thesaurier extra ordinaris der stad Amsterdam groot 1000 gld op naam van Sara 
Reiniersdr. weduwe Hendrik Coenen van 14-04-1642, nog een dito tlv en comptoire 
voorsz. van gelijke 1000 gld tnv Sara Reiniersdr. van 21-12-1643, nog een dito tlv en 
comptoire voorsz. van 600 gld tnv Sara Hendriksdr (sic) weduwe van Hendrik 
Coenen van 17-03-1645 en laatstelijk nog een dito tlv en comptoire als voorsz. mede 
van 600 gld op naam van Jan van Ceulen van 24-01-1656, voor 3104 gld gerekend 
tegen 97 % in gereed geld ontvangen. 
284v. 04-07-1732. Cornelis Vuerens wonende Gouda als lasthebber van Pieter van 
den Bosch koopman gehuwd met Maria van Veenveld, zijnde Maria van Veenveld tot 
het passeren der voornoemde procuratie door haar man voor zoveel nodig 
geauthoriseerd (procuratie gepasseerd voor nts Herbert van der Mij te Rotterdam van 
24-06-1732) verkoopt de regenrten van het St Jacobs Gasthuis alhier een 
losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire 
Gouda groot 870 gld tnv Hans Jansen Daasdonk van 10-07-1725, nog een dito tlv en 
comptoire van voormeld groot 1000 gld tnv Gerrit Dirksz. pottenbakker van 15-07-
1648 en laatstelijk nog een dito tlv en comptoire voormeld groot 1000 gld tnv 
Leentgen Jansdr. van 19-03-1646, zijnde de voormelde losrentebrieven de 
constituante opgekomnen en aanbestorven uit de boedel van gemelde Ludolphus 
van Veenveld en vervolgens aanbedeeld bij scheiding tussen de gezamenlijke 
erfgenamen op 11-01-1731 onder de hand getekend en gepasseerd, voor 2783 gld 
18 st gerekend tegen 97% in gereed geld ontvangen. 
286. 12-07-1732. Claas de Hojer regerend burgemeester en raad dezer stede 
verkoopt Maarten Cornelisz. Penning raad en regerend schepen dezer stede een 
huis en erf met een branderij en pakhuis daar nevens, de branderij voorzien van twee 
rouw en een distilleerketel met alle verdere gereedschappen volgens de inventaris, 
gelegen aan de zuidzijde van de Boterstraat, belend W de weduwe van Cristiaan van 
Gorp en O voor de weduwe van Jan Bakker en achter ’s-heren steeg, strekkende 
voor van de straten tot achter aan de Schie, oude waarbrief van 10-05-1732, voor 
5800 gld in gereed geld ontvangen. 
286v. 12-07-1732. Migiel Jansz. wonende in het Proveniershuis dezer stede verkoopt 
Jan Fransz. Rodenburg wonende alhier een huis en erf gelegen in de Raam naar het 
Groenweegje, belend Z Pieter Schrevelsz. en N de weduwe van Dirk Maatje, 
strekkende voor van de straten tot achter tegen de erven van de voorsz. Pieter 
Schrevelsz., oude waarbrief van 05-06-1723, voor 350 gld in gereed geld ontvangen. 
287v. 12-07-1732. Sijtgen Swaanhil gehuwd met Gerrit van Schagen wonende 
Vlaardingen als bij huwelijksvoorwaarden de administratie van haar goederen aan 
haar behouden hebbende verkoopt Hendrik Houvert wonende alhier een huis en erf 
gelegen in de Boterstraat, belend W ’s-heren straat en O Arie van der Most, 
strekkende voor van de straten tot achter tegen het huis of erf van de voorsz. Van der 
Most, oude waarbrief van 10-04-1728, voor 400 gld te betalen met 50 gld gereed en 
de resterende 350 gld behoudt de koper onder zich onder speciaal verband van het 
gekochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 80 gld per jr. Kanttekening 27-
05-1737. Is vertoond de originele rentebrief van het capitaal hier nevens gemeld, 
hebbende in dorso van dezelve de volle betaling door Gerrit Bibouw als mede-
erfgenaam van Cijtgen Swaanhil en bij scheiding van deszelfs boedel gepasseerd 
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voor nts Migiel de Voogd van 22-05-1733 te Vlaardingen deze schuldrentebrief 
aanbedeeld, getekend en overzulks alhier geroyeerd. 
288v. 22-08-1732. Cornelis Vuerens wonende Gouda als lasthebber van Johannes 
van Stock koopman wonende Dordrecht (procuratie gepasseerd voor nts Willem de 
Groot te Dordrecht van 30-07-1732 verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis 
een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire 
Rotterdam groot 1200 gld tnv Pieter Samuelsz. Vlaming, zijnde geweest de vader 
van Catharina Vlaming weduwe Adriaan van der Helm van 30-07-1635, een dito tlv 
en comptoire voornoemd staande tnv Arie Dirksz. van 04-06-1646 groot 1000 gld, 
zijnde de voorsz. losrentebrief de constituant opgekomen als een mede 
geinstitueerde erfgenaam van zijn meuij Cornelia van der Helm, volgens testament 
door haar en haar zuster Catharina van der Helm gepasseerd voor de nts Johan van 
Gelder op 30-03-1716 te Rotterdam dan als een mede geinstitueerde erfgenaam van 
zijn meuij de voorsz. Catharina van der Helm volgens haar testament gepasseerd 
voor nts Jean du Clou te Rotterdam op 27-06-1729 en hem vervolgens toebedeeld bij 
scheiding van 11-07-1732 voor nts Cornelis den Brave te Bleiswijk gepasseerd, voor 
2145 gld gerekend tegen 97 ½ % in gereed geld ontvangen. 
290. 22-08-1732. Cornelis Vuerens verkoopt nog in zijn voorsz. kwaliteit aan de 
regenten van het Gasthuis een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en 
West-Friesland ten comptoire Delft groot 1600 gld tnv Jacob Coene van Streing op 
Delfshaven van 22-10-1620 zijnde de voorsz. losrentebrief de constituant opgekomen 
zo als een mede geinstitueerde erfgenaam van zijn moei Cornelia van der Helm 
volgens testament door haar en haar zuster Catharina van der Helm gepasseerd 
voor nts Johan van Gelder te Rotterdam op 30-03-1716 dan als een mede-
erfgenaam van zijn moei de voorsz. Catharina van der Helm volgens haar testament 
gepasseerd voor nts Jean du Clou te Rotterdam van 27-06-1729 en aan hem 
vervolgens aanbedeeld bij akte van scheiding van 11-07-1732 voor nts Cornelis de 
Brave te Bleiswijk gepasseerd, voor 585 gld of 97 ½ % in gereed geld ontvangen. 
291. 13-09-1732. Frederik Otto Went en Barent van Boles, beiden wonende alhier, 
als door de heren van de wet dezer stad aangesteld tot curators over de persoon en 
goederen van Neeltgen Gerritsdr. Ouwendijk weduwe van nu wijlen Christoffel Went, 
om haar persoon en goederen te regeren en administreren volgens akte van 11-08-
1732, verkopen in die kwaliteit aan Cornelis Dammasz van Bree wonende alhier een 
huis en erf met een branderij daar achter voorzien van een rouw en een distilleerketel 
en alle verdere gereedschappen volgens de inventaris daarvan zijnde, gelegen aan 
de noordzijde van de Boterstraat op de Beestenmarkt, belend W Jan Pietersz. 
Schieveen en O Lijsbet Muijs, strekkende voor van de straten tot achter aan de 
Schie, voor 3600 gld in gereed geld ontvangen. 
291v. 13-09-1732. Matheus van der Hoeven wonende alhier verkoopt Pieter Bakker 
wonende alhier een dubbelde spinbaan met het baanhuisje daarop staande in de 
Zijlstraat in het z.g. Langerak, belend O Barent Bitter en W Balten Sweerts, 
strekkende van achter de heining van de voorsz. Barent Bitter tot achter aan ’s-heren 
bansloot, oude waarbrief van 05-10-1726, voor 135 gld in gereed geld ontvangen.. 
292v. 13-09-1732. Jan van Lijken wonende alhier als lasthebber van Harmanus 
Loopuijt wonende alhier (procuratie gepasseerd voor schepenen van de Hogenban 
en Overschie van 23-04-1732) verkoopt Margaretha van der Linden weduwe Arie 
Bakker wonende alhier een huis en erf met een branderij daar achter, voorzien van 
twee rouw en een distilleerketel gelegen op de Raam, belend Z Jan Heerman en N 
Marij den Held, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, voor 
6000 gld in gereed geld ontvangen. 
293v. 13-09-1732. Joan Gordon secretaris en Willem van Walwijk regerend schepen 
beiden dezer stede mitsgaders regenten van het weeshuis alhier vervangende de 
verdere regenten van het weeshuis, daarin alimenterende en onderhoudende de 
kinderen van wijlen Hendrik Vos verwekt bij wijlen Eeuwetgen Tobiasdr. (Faber), 
verkopen in die kwaliteit aan Maria Bernaris laatst weduwe van Hendrik Vos 
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wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Haven, belend Z Mr 
Jacob Mispelblom Beijer en N de weduwe van Pieter Nobel, strekkende voor van de 
straten tot achter tegen het erf van de voorsz. weduwe Pieter Nobel, oude waarbrief 
van 25-01-1721, belast met een schepenschuldbrief van 600 gld tegen een rente van 
4% per jr van 11-05-1715 tbv Trijntgen Lambrechtsdr. weduwe Leendert Ammereus, 
voor 460 gld boven de belasting, in gereed geld ontvangen. 
294v. 04-10-1732. Frederik Otto Went en Barent van Boles, beiden wonende alhier, 
als door de heren van de wet dezer stad aangesteld tot curators over de persoon en 
goederen van Neeltgen Gerritsdr. Ouwendijk weduwe van nu wijlen Christoffel Went, 
om haar persoon en goederen te regeren en administreren volgens akte van 11-08-
1732, verkopen in die kwaliteit aan Hendrik Steenman wonende alhier 1/26e part in 
de stenen windkorenmolen genaamd de Star met huis, stalling en alles dat daarbij 
behoort, gelegen aan de Noordvest omtrent de Kethelpoort, belend en strekkende 
volgens de oude bescheiden, voor 370 gld in gereed geld ontvangen. 
295v. 04-10-1732. Jan van Lijken notaris en procureur alhier als lasthebber van 
Harmanus Loopuijt wonende alhier (procuratie gepasseerd voor schepenen van 
Overschie van 23-04-1732) verkoopt in die kwaliteit aan Gerrit van der Linden 
wonende Rotterdam 1/13e part in de stenen windkorenmolen genaamd de Oost 
Molen met huis en stalling en alles dat daarbij behoort gelegen aan de Oostvest, 
belend en strekkende volgens de oude bescheiden, voor 1000 gld in gereed geld 
ontvangen. 
296. 08-10-1732. Hendrik van der Meij makelaar te Rotterdam als lasthebber van mr 
Johan van der Burg heer van Niemants-vriend uijtten achten der stad Dordrecht 
(procuratie gepasseerd voor Pieter de Ruiter nts te Dordrecht van 26-09-1732) 
verkoopt in die kwaliteit aan de Regenten van het St Jacobs Gasthuis alhier een 
losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland comptoire Dordrecht 
tnv Geertruij Schriek weduwe Dirk van Wiele groot 5100 gld van 01-06-1661, zijnde 
de voorsz. brief de constituant aangekomen bij scheiding van de boedel van zijn 
moeder Elisabeth Frankendr. lest weduwe van Mr Matheus van den Broucke 
burgemeester van Dordrecht, voor 4947 gld of 97 % in gereed geld ontvangen. 
297. 11-10-1732. Poulus Ouwendijk wonende alhier verkoopt Maarten Cornelisz. 
Penning raad en regerend schepen dezer stede een huis en erf met een tuin daar 
achter gelegen in de Pannekoekstraat in zeker steegje, belend Z voor Pieter 
Burgerhout en achter ’s-heren sloot en N voor Gerrit de Wit en achter Willem Dutrij 
en de erven van Adrianus Ketelaar, strekkende voor van de straten tot achter tegen 
de tuin van de voorsz. Gerrit de Wit, oude waarbrief van 22-12-1725, voor 300 gld in 
gereed geld ontvangen. 
298. 11-10-1732. Thomas Lankester gerechtsbode dezer stede gehuwd met 
Catharina van Eijk zo voor hem zelve en als lasthebber van Jan Coenraad Madern, 
commies te Vlissingen gehuwd met Magteld van Eijk (procuratie gepasseerd voor nts 
Adriaan Dabijn te Vlissingen van 30-08-1732), zijnde de voorsz. Catharina en 
Magteld van Eijk met en benevens Magdalena van Eijk gehuwd met Pieter Gagestein 
de enige nagelaten kinderen en testamentaire erfgenamen van Catharina van 
Tuwaard weduwe Gillis van Eijk, verkoopt de voorsz. Pieter Gagestein wonende 
alhier 2/3e van een huis en erf (waarvan her resterende 1/3e part de koper nomine 
uxoris competeert) gelegen aan de oostzijde van de Lange Achterweg, belend Z 
Simon van Roon en N Migiel de Roij, strekkende voor van de straten tot achter aan 
’s-heren bansloot, oude waarbrief van 11-05-1720, voor 367 gld in gereed geld 
ontvangen. 
299v. 18-10-1732. Hendrik Steenman wonende alhier verkoopt Teunis van der Zalm 
wonende alhier 1/26e part in een stenen windkorenmolen genaamd de Zuidmolen 
met huis, stalling en alles dat daarbij behoort, gelegen op het Nieuwerk, belend en 
strekkende volgens de oude bescheiden daarvan zijnde, voor 400 gld in gereed geld 
ontvangen. 
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300. 18-10-1732. Jan Fransz. Rodenburg wonende alhier verkoopt zijn zoon Frans 
Rodenburg wonende alhier een huis en erf met een grutterij daar achter met alle de 
gereedschappen daarbij behorende volgens de inventaris daarvan zijnde, gelegen op 
de Markt in de Boterstraat belend Z Dionisius Haffner en N Jan van der Schalk, 
strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, belast met een rente van 6 st 
per jr tbv de St Jans Kerk alhier, voor 3000 gld in gereed geld ontvangen. 
301. 25-10-1732. Abraham van Daalhuijsen wonende alhier verkoopt Gerrit Smeer 
wonende alhier en waarvoor Nicolaas Hageman in deze de gift is ontvangende van 
een huis en erf met een vrije gang daar nevens gelegen aan de westzijde van het 
Broersveld, belend Z Dirk Brouwer en N Jan Coore, strekkende voor van de straten 
tot achter aan ’s-heren bansloot, oude waarbrief 11-09-1723, voor 480 gld in gereed 
geld ontvangen. 
301v. 01-11-1732. Claas de Hojer regerend burgemeester en raad deser stede 
verkoopt Matheus van der Hoeven wonende alhier een huis en erf gelegen aan de 
westzijde van de Gooistraat, belend N Dominicus Doom en Z Maria Veen, strekkende 
voor van de straten tot achter uitkomende aan de straat van de Haven toe, voor 1300 
gld in gereed geld ontvangen. 
302v. 08-11-1723. Jacob Verschriek wonende alhier voor hem zelve en nog als 
speciale last hebbende van Claas de Hojer raad en regerend burgemeester, 
Leendert den Beer raad en oud burgemeester, Martinus den Beer raad en oud 
schepen en Jan van den Berg regerend schepen mitsgaders Nicolaas van der Schalk 
namens zijn zoon Jan van der Schalk, Jacob van den Steenweg, Abraham van Pelt, 
Hendrik Kersemaker als lasthebbende van zijn moeder de weduwe Bartholomeus 
Kersemaker, Reinier Holst en Jan Wijnne van en allen wonende alhier tezamen 
vervangende Jacob Sprouw en met en benevens de voornoemde geconstitueerde 
Jacob Verschriek (behalve haar verdere portien) eigenaars van het 1/24e part in de 
nagenoemde molen (procuratie gepasseerd voor nts Simon Knappert alhier van 01-
11-1732) verkoopt in die kwaliteit Cornelis Dammisz. van Bree wonende alhier 1/24e 
part in een stenen windkorenmolen genaamd de Cameel met alles dat daarbij 
behoort gelegen teijnde de Schie aan de Vest, belend volgens de oude giftbrieven 
met conditie dat de koper zich zal moeten gedragen volgens zeker contract tussen de 
gemene participanten opgericht en gepasseerd voor nts Simon Knappert op 29 en 
30-06-1724, hierin bestaande dat koper gehouden is om werk aan gemelde molen 
aan te brengen en ingeval hij geen werk aan gemelde molen zou aanbrengen of 
kunnen aanbrengen, zal hij geen uitkering kunnen pretenderen of genieten, nog 
kunnen volstaan met het betalen van 10 st per week, gelijk anderen en dat ook aan 
volgende kopers opleggen, voor 570 gld in gereed geld ontvangen. 
304. 08-11-1732. Margaretha van der Linden weduwe van Arie Bakker wonende 
alhier verkoopt Cornelis van Warmond wonende alhier twee huisjes en erven met 
twee spinbanen daar achter en nevens gelegen annex de andere aan de oostzijde 
van het Broersveld, belend Z Frederik de Coning en N de koper, strekkende voor van 
de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, voor 600 gld in gereed geld ontvangen. 
304v. 08-11-1732. Jan Meesz. Cock te voren weduwnaar en erfgenaam van 
Maartgen van Ophoven wonende alhier verkoopt Stoffel Voogd regerend 
weesmeester dezer stede een huis en erf gelegen in de Krepelstraat. belend N 
Cornelis de Goederen en Z Jan Monfoord, strekkende voor van de straten tot achter 
aan de tuin van Frans van Harmelen, oude waarbrief van 21-06-1727, belast met 6 st 
per jr tbv de Magistraats armen kamer dezer stede, voor 550 gld in gereed geld 
ontvangen. 
305v. 22-11-1732. Stoffel Voogd regerend weesmeester dezer stede, Arie Voogd en 
Geertgen Voogd wonende alhier en Cornelis Voogd wonende Rotterdam tezamen 
kinderen en erfgenamen van Cornelis Cornelisz. Voogd verkopen in die kwaliteit aan 
Jan Reijersz. van Dongen wonende op het Hooft een huis en erf met een tuin of 
boomgaard daarachter gelegen op het Hooft, belend N de koper en Z Maarten 
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Hogendam, strekkende voor van de straten tot achter aan de Frankenlandse 
watering, voor 700 gld in gereed geld ontvangen. 
306v. 22-11-1732. Hendrik van der Snoek en Willem van der Ham beiden wonende 
alhier als bij het testament van Jannetgen Gijsendr. Stolk aangesteld tot voogden 
over de twee minderjarige kinderen en erfgenamen van Jannetgen Gijsendr. Stolk 
volgens haar testament gepasseerd voor Jan van Lijken nts alhier van 06-03-1732, 
verkopen in die kwaliteit aan Leendert van Weenen wonende alhier een huis en erf 
gelegen in de Zijlstraat, belend Z Anthonie Rodenburg en N zekere gang, strekkende 
voor van de straten tot achter tegen het erf van de weduwe van Barent Fulhaver, 
oude waarbrief van 11-02-1730, voor 330 gld welke de koper onder zich houdt onder 
speciaal verband van het gekochte, te lossen met 245 gld per jr tegen een rente van 
4% per jr. Kanttekening 11-05-1751. Is vertoond de originele custingbrief, zijnde 
tenzelve aan stukken, te kennen gevende van de inhoud volgens de protocol met 
een annex van de coopbrief en custingbrief in de tekst gemeld, hebbende de 
volgende kwitantie op het voornoemde extract: Ik ondergetekende Matheus Schelvis 
als in huwelijk hebbende Ariaantje van Bree bekenne bij deze van de inhoud dezer 
ter somme pro reste van meerder 180 gld volgens de schuldcustingbrief belegd ten 
laste aan Leendert van Weenen welke mijn gemelde huisvrouw bij akte van 
scheidinge wegens de boedel van wijlen Jannetgen Gijsendr. Stolk is aanbedeeld, 
zijnde de acte van scheiding gepasseerd voor nts Jan van Lijken binnen Schiedam 
op 02-05-1743 ten volle voldaan en betaald te zijn en overzulks de gemelde 
custingbrief in voege voornoemd voor alle naemaninghe condemnerende. 
Consentere wijders dat deze ten protocolle binnen de stad Schiedam werde 
geroyeerd. Actum 30-04-1751. w.g. Matheus Schelvis en op heden alhier geroyeerd, 
de voorsz. custingbrief doorsneden den 11-05-1751. 
307v. 29-11-1732. Willem van Straten wonende alhier als last hebbende van 
Catharina Prins meerderjarige ongehuwde dochter wonende alhier (procuratie 
gepasseerd voor nts Jan van Lijken alhier van 11-08-1732) verkoopt Gerrit Esman 
wonende alhier een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W Jan 
Cornelisz. van der Velden en O Gerrit Teuijtelaar, strekkende voor van de straten tot 
achter met een gemene gang op de Haven, voor 1150 gld, te betalen met 350 gld 
gereed en 800 gld behoudt de koper onder zich onder speciaal verband van het 
gekochte tegen een rente van 4% per jr. Kanttekening 21-05-1743. Is vertoond de 
originele rentebrief van het capitaal hier nevens gemeld, hebbende in dorso van 
dezelve de volle betaling daarvan, door Willem van Straten in kwaliteit als gestelde 
executeur van het testament van Catharina Prins gepasseerd voor nts Simon 
Knappert alhier op 06-07-1733, in dato de 20e dezer getekend en overzulks alhier 
geroyeerd. 
308v. 29-11-1732. Adriaan van den Berg wonende alhier verkoopt Harmen 
Straathuijsen wonende alhier een huis en erf gelegen in de Noordmolenstraat, belend 
Z Cornelis Arentsz. en N Betgen Cornelisdr., strekkende voor van de straten tot 
achter aan ’s-heren bansloot, voor 400 gld welke de koper onder zich houdt onder 
speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 40 
gld per jr. Kanttekening 26-07-1754. Is vertoond door Pouwels Veerman en Maria 
van der Venne de doorgesneden schuldrentebrief van het capitaal hier nevens 
vermeld hebbende in dorso van dezelve de volgende kwitantie: Wij ondergetekenden 
Maria van der Venne en Poulus Veerman beiden geinstitueerde erfgenamen van 
wijlen onze zuster Ingetgen van der Venne in haar leven eerst weduwe en 
boedelhoudster van Adriaan van den Berg en laatst huisvrouw van Dirk van der 
Velden volgens haar testament gepasseerd op 18-07-1750 voor nts Adriaan Schade 
te Rotterdam, bekennen bij deze van het capitaal in het witte dezes gemeld pro resto 
200 gld met de interesse voldaan en betaald te zijn, consenterende deze ten 
protocolle mag werden geroyeerd. Actum 26-07-1754. onder stond w.g. Poulus 
Veerman en merk gesteld bij Maria van der Venne, mij present Jan van der Lijken en 
overzulks alhier geroyeerd. 
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309v. 03-12-1732. Hendrik van der Meij makelaar wonende Rotterdam als procuratie 
hebbende van Willem Thooft kapitein ter zee onder het Edel Mogend Collegie ter 
Admiraliteit op de Maze wonende Rotterdam (gepasseerd voor nts Herbert van der 
Meij te Rotterdam op 28-11-1732) verkoopt in kwaliteit aan de regenten van het 
weeshuis alhier tbv het zelve huis 1e een losrentebrief van 2000 gld kapitaal tlv het 
Gemene Land van Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam tnv Cent 
Claasz. van 03-01-1634, de constituant opgekomen en aanbestorven als enige 
erfgenaam van zijn overleden zoon Johan Thooft volgens diens testament 
gepasseerd op 30-11-1718 voor nts Mr Francois Waarts te Rotterdam, welke Johan 
Thooft is geweest een enige nagelaten zoon van Aaltgen Ketelaar verwekt bij de 
constituant en welke Aaltgen Ketelaar is een geinstitueerde mede erfgenaam van 
Jannetgen Willemsdr. van Bergen met de last van fidei-commis van haar na te laten 
kind of kinderen volgens testament bij haar Jannetgen Willemsdr. van Bergen 
gepasseerd op 03-05-1693 voor Francois de Koning in zijn leven nts te Rotterdam, 
zijnde vervolgens dezelfde losrentebrief onder de last van fidei commis aan de 
voorsz. Aaltgen Ketelaar aanbedeeld bij scheiding op 03-04-1694 voor de voorsz. nts 
Francois de Koning gepasseerd, welke voorsz. Jannetgen Willemsdr. van Bergen is 
geweest een enige geinstitueerde erfgename van haar zuster Sara Willemsdr. van 
Bergen volgens haar testament bij haar luiden tezamen gepasseerd op 20-05-1659 
voor nts Pieter van der Licht in zijn leven mede nts te Rotterdam, welke Sara 
Willemsdr. van Bergen de voorsz. losrentebrief is getransporteerd door Adriaan de 
Lange als procuratie hebbende van Adriaan Paets als mede-erfgenaam van zijn 
grootvader Vincent Claasz. volgens het transport op 21-03-1681 voor schepenen van 
Rotterdam gepasseerd, door welke Vincent Claasz. de voorsz. losrentebrief te zijnen 
eigen naam is belegd, nog een dito tlv en comptoire voorsz. tnv Jan Reijersz. van 
Beaumont van 01-07-1650 groot 1700 gld de constituant opgekomen en 
aanbestorven als enige geinstitueerde erfgenaam van zijn zoon Jan Thooft volgens 
deszelfs hiervoor gemeld testament, welke Jan Thooft is geweest een enige 
nagelaten zoon van Aaltgen Ketelaar als voren gezegd en welke Aaltgen Ketelaar 
geweest is een geinstitueerde mede erfgename met de last van fidei commis op haar 
kind of kinderen (behalve haar legitieme portie) van haar grootmoeder Leentge 
Willemsdr. (van Bergen) in haar leven weduwe van Cornelis Meuls volgens deszelfs 
testament gepasseerd op 23-07-1682 voor nts Francois de Conink te Rotterdam, 
zijnde de voorsz. losrentebrief aan genoemde Aaltgen Ketelaar zo voor derzelver 
legitieme als fidei commissaire erfporties aanbedeeld bij scheiding op 10-02-1690 
voor zelfde nts de Coninck gepasseerd en welke losrentebrief bij zekere rekening op 
24-03-1704 gepasseerd voor nts Jan Swinnas te Rotterdam onder andere is 
geassigneerd en de voorsz. fidei commissaire erfportie van Aaltgen Ketelaar en aan 
welke voorsz. Leentgen Willemsdr. weduwe Cornelis Jansz. Meuls de voorsz. 
losrentebrief is getransporteerd door Mr Vincent Paets gehuwd met Geertgen 
Johanna van der Wolff wiens oom was en zulks als mede-erfgenaam van Jan 
Reijersz. Beaumont (door wie de voorsz. losrente is belegd) volgens transport op 04-
06-1682 voor baljuw en schout mitsgaders schepenen van Bleiswijk gepasseerd, 
voor 3626 gld of 98% in gereed geld ontvangen. 
313. 03-12-1732. Hendrik van der Meij makelaar te Rotterdam als lasthebber van 
Abraham van der Putten gehuwd met Anna Andriesdr. (procuratie gepasseerd voor 
nts Herbert van der Meij te Rotterdam op 21-11-1732) verkoopt in die kwaliteit de 
kerkmeesters van de St Jans Kerk dezer stede een losrentebrief tlv het Gemene 
Land van Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam groot 1500 gld ten 
name van Krijn Jansz. Blankert van 12-06-1649, aan Anna Andriesdr. opgekomen en 
aanbestorven als enige geinstitueerde erfgename van haar overleden zoon Andries 
Deijnoot volgens diens testament gepasseerd op 26-05-1727 voor Jacob Bremer nts 
te Rotterdam en aan Andries Deijnoot de voorsz. losrentebrief is aanbedeeld bij 
scheiding tussen zijn broer Stoffel Deijnoot en de voogden over hem Andries Deijnoot 
opgericht en op 03-03-1729 voor Willem Boon notaris te Rotterdam gepasseerd en 
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aan Stoffel en Andries tezamen aangedeeld geweest bij smaldeling tussen de 
erfgenamen ab intestato van vaders zijde van wijlen Mr Pieter Deijnoot gepasseerd 
op 18, 20 en 31-12-1726 voor nts Boon voormeld uit de inventaris van de boedel en 
goederen van gemelde mr Pieter Deijnoot en dat de voorsz. losrentebrief door hem 
op 20-07-1698 metter dood mede is ontruimd en nagelaten, voor 1470 gld tegen 98% 
in gereed geld ontvangen 
314. 19-12-1732. Hendrik van der Meij makelaar te Rotterdam als lasthebber van Jvr. 
Adriana van den Broucke wonende Dordrecht (procuratie gepasseerd voor nts Jan 
de Bets te Dordrecht van 11-12-1732) verkoopt de regenten van het weeshuis te 
Schiedam een losrentebrief tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten 
comptoire generaal te ’s-Gravenhage van 2500 gld ten name van Belia Stockmans 
van 09-06-1660, welke losrentebrief Adriana van den Broucke is opgekomen als een 
dochter en mede-geinstitueerde erfgename.van Elisabeth Frankendr. laatst weduwe 
van Matheus van den Broucke volgens haar testament gepasseerd voor nts Jan de 
Beds te Dordrecht van 12-05-1721 en aan Adriana van den Broucke aanbedeeld als 
blijkt bij een extract van de inventaris en scheiding van de nagelaten boedel en 
goederen van Elisabeth Frankendr. weduwe gepasseerd voor nts Jan de Bets van 
15-05-1730 en welke Elisabeth Frankendr. weduwe de voorsz. losrentebrief in 
eigendom heeft verkregen bij transport door Mr Johan de Wit oud burgemeester van 
Dordrecht gepasseerd voor schout en schepenen van Zwijndrecht van 27-04-1720, 
voor 2450 gld tegen 98% in gereed geld ontvangen. 
316. 10-01-1733. Arnoldus Soek gerechtsbode als lasthebber van Jacob van 
Bergsland koopman wonende Rotterdam volgens akte van 15-10-1732 om ter 
executie te leggen de inhoud van zeker provisioneel vonnis van de schepenen dezer 
stad tbv de voorsz. Jacob van Bergsland en tlv Jan Steen korenbrandewijnbrander 
alhier gewezen op 04-10-1732, verkoopt in die kwaliteit (na voorafgaande sommatie, 
renovatie en in arrest nemen van de navolgende branderij en gereedschap) aan 
Goris van Wagten wonende alhier een branderij en erf voorzien van eern dubbelde 
rouw en een distilleerketel en alle verdere gereedschappen volgens de inventaris 
daarvan zijnde gelegen aan de noordzijde van de Haven, belend W Anthonie de 
Swart en O Jan van der Beek, strekkende voor van de straten tot achter aan de 
straat naar de Vlaardinger poort (toegekomen hebbende de voorsz. Jan Steen 
geëxecuteerde ten overstaan van de schout en twee schepenen op 06-12-1732), 
voor 3475 gld in gereed geld ontvangen. 
317. 17-01-1733. Ds Nicolaas de la Bassecourt predikant alhier stelt zich borg tbv de 
Groot Mogende Gecommitteerde Raden als aan dezelve is opgedragen de 
administratie van de domeinen tot een bedrag van f. 4000 voor de getrouwe 
administratie als Mr Jacob de la Bassecourt Nicolaasz. als door de Staten van 
Holland en West-Friesland aangesteld tot rentmeester van de exploiden van de Hoge 
Raad van Holland zal komen te doen en als later blijkt dat er kosten zijn deze als 
eigen schuld te voldoen. Schepenen verklaren dat de voorsz. Ds Nicolaas de la 
Bassecourt sufficant en hem daarvoor te houden en te erkennen etc. 
318. 24-01-1733. Liedewij Schilperoord weduwe en erfgename van Jan Billik 
wonende alhier verkoopt Lambrecht Stoppendaal wonende alhier een huis en erf 
gelegen in de Raam, belend W ’s-heren straat en O Reinier Holst strekkende voor 
van de straten tot achter tegen het erf van de voorsz. Holst en Willem van den Broek, 
voor 500 gld in gereed geld ontvangen. 
319. 07-02-1733. Huijbrecht den Draak verkoopt Simon Gijsen raad en oud 
burgemeester dezer stede en waarvoor Johan Veen gezworen klerk dezer stede de 
gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de Haven, belend ZO een 
gemene gang en NW Teunis van der Willigen, strekkende voor van de straten tot 
achter tegen het huis of erf als nu gekocht door Jacob Bernouw, oude waarbrief 10-
05-1721, voor 700 gld in gereed geld ontvangen. 
319v. 07-02-1733. Cornelis van Warmond wonende alhier verkoopt Grietgen van 
Reijn weduwe van Cornelis Cool wonende alhier een huis en erf gelegen aan de 
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zuidzijde van de Boterstraat, belend O het huis staande op naam van Anthonie 
Rodenburg en O Mercelis Vermij, strekkende voor van de straten tot achter tegen het 
erf van Stoffel Voogd en uitkomende met een gemene gang aan de Krepelsloot, voor 
600 gld in gerered geld ontvangen. 
320v. 07-02-1733. Maartgen Jacobsdr. Blok weduwe David Cornelisz. mitsgaders 
Gerrit Smeer gehuwd met Maartgen Fransdr. van der Wegen die een dochter is van 
wijlen Annetgen Davidsdr. verwekt aan Frans van der Wegen en welke Maartgen 
Fransdr. van der Wegen met en benevens Geertgen Davidsdr. zijnde enig kind en 
kindskind van Maartgen Jacobsdr. Blok en David Cornelisz. verkopen in die kwaliteit 
aan Pieter Andriesz. Mack gehuwd met de voornoemde Geertgen Davidsdr. een huis 
en erf gelegen aan de oostzijde van het Broersveld, belend N Bastiaan Ruijseveld en 
Z Arie Buijtewech, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, 
voor 400 gld in gereed geld ontvangen. 
321v. 07-02-1733. Andries Maan rentmeester van de Magistraats armen kamer en 
Andries Hogeveen diacoon van de Nederduitse gemeente alhier, vervangende de 
verdere regenten van deszelfs kamers als alimenterende en onderhoudende de 
kinderen van Jan Gerrit van der Schee verkopen Jan Heger wonende alhier een huis 
en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z St Jacobs Gasthuis en N 
Elisabeth van Wijk, strekkende voor van de straten tot achter aan de Roosbeek, voor 
435 gld in gereed geld ontvangen. 
322v. 16-02-1733. Mr Johan Hendrik van der Heim raad en schepen dezer stede 
stelt zich borg voor Rutgerus van der Heim als collecteur van de tollen van de Staten 
van Holland en West Friesland tot Rotterdam voor hetgeen hij uit hoofde van de 
administratie van hetzelfde ambt aan het gemene land schuldig zou zijn of schuldig 
mag worden en hetzelve als een eigen schuld te voldoen en schepenen verklaren dat 
Mr Johan Hendrik van der Heim genoegzaam gegoed is om te kunnen presteren. 
(geen bedrag genoemd). 
323v. 27-02-1733. Cornelis Veurens koopman wonende Gouda als lasthebber van 
Mr Pieter de Wijs en Willemina van Groenendaal echtelieden wonende Utrecht 
eerder weduwe van Everhard Storm (procuratie gepasseerd voor nts Arnold Herman 
van Munster te Utrecht van 16-02-1733) verkoopt in die kwaliteit de regenten van het 
weeshuis een rentebrief tlv van het gemene land van Holland en West-Friesland ten 
comptoire generaal ’s-Gravenhage tnv Frans van der Pol groot 5000 gld, welke 
Willemina van Groenendaal het recht op de rentebrief verkregen heeft als erfgename 
ab intestato van haar moeder Agnes Paffen eerst huisvrouw van Willem van 
Groenendaal en later van Hugo de Bruijn volgens de inventaris en scheiding 
gepasseerd op 19-05-1721 in ’s-Gravenhage tussen Everhard Storm en notaris 
Simon Knol opgericht, breder daarbij vermeld, voor 4900 gld tegen 98% in gereed 
geld ontvangen. 
324v. 28-02-1733. Eduard Jacob van der Gon wonende alhier als lasthebber van zijn 
moeder Anna Slegt weduwe Eduard van der Gon raad en burgemeester dezer stede 
(procuratie gepasseerd voor nts Simon Knappert alhier op 27-02-1733) verkoopt in 
die kwaliteit aan Mr Gerard de Normandie heer van Wissekerke, pensionaris dezer 
stad en waarvoor Jan Gordon secretaris dezer stad de gift is ontvangende van een 
tuin met erf, tuinhuis en loodsen op het Nieuwerk, belend ZO de weduwe van Jan 
Leendertsz. Visser en NW Claas Bernouw, zoals het door verkoopster en haar 
overleden man gepossideerd en bezeten is geweest, oude waarbrief van 01-12-1704, 
voor 2400 gld in gereed geld ontvangen. 
326. 21-03-1733. Susannetgen Sederman meerderjarige ongehuwde dochter 
wonende Rotterdam verkoopt Leonard Donkert wonende Rotterdam een schepen 
schuldrentebrief pro resto 200 gld tlv Jan Broekmeijer tbv de voorsz. Susannetgen 
Sederman tegen een rente van 4%, speciaal verzekerd op zijn huis en erf gelegen in 
de Boterstraat aan de Beestenmarkt, alles breder vermeld in de voormelde 
schuldbrief, voor 200 gld in gereed geld ontvangen. 
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326v. 21-03-1733. Dirk Vrij wonende alhier verkoopt Cornelis van Leeuwen wonende 
in het Oude Manhuis waarvoor Huijbrecht van Schaak de gift in ontvangende van een 
huis en erf gelegen aan de westzijde van de Nieuwstraat, belend Z Swaansteeg en N 
Ariaantgen de Gilde, strekkende voor van de straten tot achter aan Migiel Jansz., 
oude waarbrief van 04-03-1730, voor 700 gld in gereed geld ontvangen. 
327v. 21-03-1733. De voorsz. Huijbrecht van Schaak als lasthebber van de voorsz. 
Cornelis van Leeuwen (procuratie gepasseerd voor nts Jan van Lijken van 14-03-
1733) verkoopt Liedewij Schilperoord weduwe wonende alhier het vorenstaande huis 
en erf, oude waarbrief 21-03-1733, voor 525 gld in gereed geld ontvangen. 
329. 18-04-1733. Arie Bart van der Vaart wonende alhier verkoopt Pieter van 
Warmond wonende alhier een stuk erf wordende gebruikt tot een misthok gelegen in 
het Groot Groenendal, belend O Leendert Cornelisz. van der Vaart en W Dirk 
Brouwer, strekkende voor van het Groot Groenendal tot achter tegen de banen van 
Louris de Munnik, voor 30 gld in gereed geld ontvangen. 
329v. 18-04-1733. Gerrit Cornelisz. de Munnik wonende alhier verkoopt Maartgen 
Jacobsdr. Landwijk weduwe Andries Davidsz. Brand wonende alhier een huis en erf 
gelegen om het Kerkhof om het Bagijnhof, belend N Lena Uijttendoorn en Z Pieter 
Francoijs, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, belast met 
een schepenschuldbrief van 200 gld tegen een rente van 4% per jr van 13-01-1725, 
die Cornelis Frankenz. van der Velden daarop sprekende heeft, voor 50 gld boven de 
belasting in gereed geld ontvangen. 
330v. 18-04-1733. Dirk Muts wonende alhier verkoopt de regenten van het St Jacobs 
Gasthuis alhier een huisje en erf gelegen in de Pannekoekstraat, belend O ’s-heren 
steeg en W de wed. Gerrit Bitter, strekkende voor van de straten tot achter aan de 
weduwe van Gorp, oude waarbrief van 22-07-1730, voor 50 gld in gereed geld 
ontvangen. 
331. 25-04-1733. Jan van Dijk wonende op het Hooft verkoopt Cornelis Backer 
wonende Vlaardingen een huis en erf met branderij en varkenskot voorzien van een 
rouw een een distilleerketel volgens de inventaris gelegen op het Hooft, belend Z de 
verkoper en N Jan Hillen, strekkende voor van de straten tot achter tegen het erf van 
de voorsz. Jan Hillen en stadsland, voor 3100 gld. 
 
Spijkenisse                                                        juni 2009. 
 


