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1. 24-07-1688.  Alewijn Coning koopman wonende binnen dezer stede verkoopt Jean de Lauré 

koopman en Robbert Zollé schipper wonende Calis in Vranckrijck elk de helft van een hoekerschip 

genaamd de Lieffde gelegen in de Haven alhier met alle goederen volgens de inventaris daarvan zijnde, 

waarvoor de koper, zijnde de schipper, ten volle contentement is nemende, voor 1600 gld door 

verkoper van kopers in gereed geld ontvangen. 

1v. 11-08-1688. Cornelis Leendertsz. de Jongh en Dirck Wijckerhelt stellen zich borg voor 12.000 gld 

zo in geld als voor een gedeelte van een custingbrief (mede kwitantie op de rugge van de rentebrief) 

verhypothekeerd op 19 morgen 404 roeden land gelegen in Oud Beijerland, gebruikt wordende door 

Engebrecht van Daalen secretaris van Nieuw Beijerland wonende Oud Beijerland met de verlopen 

interessen van dien als Gerbrant Wijckerhelt raad en oud burgemeester van Schiedam en Sara 

Weijmans weduwe van Willem Juijst in zijn leven raad en mede oud burgemeester van Schiedam 

zullen komen te ontvangen van Dr Adrianus de Lange als door het Hof van Holland aangestelde mede 

curator over de boedel en goederen van heer Gijsbert in leven heer van Mathenesse, Riviere, Opmeer, 

Souteveen en van Willem van Mathenssse en diens vrouw Margaretha van Walckenaar in hun leven 

heer en vrouw van Rasquaert allen insolvent gevallen onder heer Johan van Hardenbroeck heer van 

Hardenbroeck als gehuwd met Florentina van Mathenesse en dit uit kracht van zekere 3 schuld 

rentebrieven ieder van 4000 gld de ene van 04-05-1684 gepasseerd voor schout en schepenen van 

Hillegersberg en Rotteban, de 2e van 16-05-1684 gepasseerd voor stadhouder en leenmannen van de 

Prins van Oranje als heer van Polanen en de 3e en laatste van 30-03-1686 gepasseerd voor schout en 

schepenen van Oud Beijerland. 

2v. 15-08-1688. Pieter van der Steen impostmeester van de wijnen van staten wege over de stad 

Rotterdam zijnde jegenwoordig binnen Schiedam verklaart dat hij gisterden de 14e dezer binnen 

Schiedam heeft gearresteerd en in gijseling genomen Davidt Smals zijnde geweest wijntapper te 

Rotterdam en verklaart hij comparant deze over te geven dat alle onkosten op de voorsz. gijzeling 

vallennde, welke onkosten als eigen schuld op te leggen en te betalen onder verband van zijn persoon 

en goederen. 

3. 04-09-1688. Harmanus van Wijelick regerend burgemeester dezer stede verkoopt Leendert Arijensz. 

Heckenharck (=Heckenhoeck) een huis en erf gelegen op de Lange Achterweg, belend N Bartholomeus 

Maartensz. en Z Pieter Jansz. van Vliet, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq, 

oude waarbrief van 14-05-1681, voor 60 gld waarvan 12 gld gereed en de resterende 48 gld te betalen 

in termijnen van 12 gld per jr. 

3v. 04-09-1688. Arent Schouten mr metselaar wonende alhier als gestelde voogd over Cornelis 

Theunisz. Schouten en nog vervangende Trijntgen Theunisdr. meerderj. dochter kinderen en 

erfgenamen van Theunis Jacobsz. Schouten en Maartgen Cornelisdr. beiden zalr verkopen Pieter van 

der Mij segeant van de burgerij alhier een huis en erf gelegen aan de Teerstooff, belend W Gerrit Jansz. 

en O Huijbrecht Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Claes Pietersz., 

oude waarbrief van 14-10-1684, voor 60 gld door verkoper handelend in kwaliteit van koper in gereed 

geld ontvangen. 

4. 04-09-1688. Jacomijntgen Arentsdr. weduwe wonende alhier verkoopt de voorsz. Van der Mij twee 

huisjes en erven annex de andere gelegen in zekere gang in de Boterstraat omtrent de Overschiese 

poort, belend Z Dirck Cornelisz. en N Maarten Mandemaker, strekkende voor van de voorsz. gang tot 

achter aan de tuin van Jan Claesz. Doom luitenant van de burgerij, voor 80 gld in gereed geld ontvan-

gen. 

4. 18-09-1688. Mr Arent Vinck advocaat gehuwd met Anna Nieupoort dochter van Mr Willem Nieu-

poort en als voogd over Willem Hendricksz. Nieupoort, zoons zoon van de voorsz. Mr Willem Nieu-

poort verkopen Frans Bredenrode een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Overschiese poort 

door Mr Willem Nieupoort in 1644 getimmerd, strekkende voor van de straat tot achter aan de veste, 

voor 300 gld in gereed geld ontvangen. 
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4v. 25-09-1688. Gerbrant Wijckerhelt oud burgemeester en vroedschap dezer stede en als testamentaire 

voogd over de minderjarige erfgenamen van Willem Leendertsz. Bisschop in zijn leven schepen dezer 

stede en zulks over de minderjarige en uitlandige kinderen van Hendrick Leendertsz. voor de ene helft 

mitsgaders Erckgen Willemsdr. weduwe van Mathijs Lodewijcksz. zo voor haar zelve en als 

vervangende Pieter Jansz. Loopuijt gehuwd met Aeltgen Sijmonsdr., nog de voorsz. Wijckerhelt als 

voogd over de kinderen van Lijsbeth Willemsdr., alle 3 kinderen van Maartgen Leendertsdr. die mede 

en zuster en erfgenaam was voor de andere helft van de voorsz. Willem Bisschop, Francoijs Pietersz. 

van Brouhuijsen, zoon van Pieter Roelantsz. die een broer was van Trijntgen Roelantsdr. van 

Brouhuijsen, Daniel van Boshuijsen raad en vroedschap dezer stede en de voorsz. Francoijs Pietersz. 

van Brouhuijsen tezamen testamentaire voogden over de kinderen van Jannetgen Pietersdr. van 

Brouhuijsen en tezamen erfgenamen van de voorsz. Trijntgen Roelantsdrt. van Brouhuijsen haar 

overleden moeie zalr. verkopen tezamen Coenraat Jacobsz. Ruijgert mr kleermaker een huis en erf 

gelegen beneden de Cruijsstraat in de Boterstraat, belend N voor Lijsbeth Willemsdr. weduwe en achter 

Isack Hissingh en Z Willem Coper en Maarten Joostenz, strekkende voor van de straat tot achter aan de 

branderij van Willem Janszx. Rotteveen, oude waarbrieven van 05-11-1594 en 19-02-1605 alsmede een 

contract van 22-04-1657, voor 600 gld door verkopers in kwaliteit van de kopers in gereed geld 

ontvangen. 

5v. 25-09-1688. Pieter van Cleeff oud burgemeester en Adriaen Cruijck regerend schepen beiden 

regenten van het weeshuis dezer stede vervangende haar verdere confraters in het zelfde huis als 

alimenterende en onderhoudende in het gemelde huis de kinderen van Pieter Schieveen verkopen in die 

kwaliteit Frans Cornelisz. Brederode zeker huis en erf met bouwhuis gelegen in de Boterstraat belend O 

Arij Jacobsz. Swager en W Jan Meesz. Nobel, strekkende voor van de straat met een vrije eigen gang 

tot achter op de Schie, voor 530 gld door verkopers van koper in gereed geld ontvangen. 

6. 16-10-1688. Jan van Hoeck de jonge wonende Leiden verkoopt Adriaan van Hoeck Jansz. en vermits 

diens absentie wordt de gift ontvangen door Cornelis Leendertsz. de Jong koopman alhier van een huis 

met loodsje, boetzolders en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N Sijmon van Gils mr cuijper en Z 

voor Willem Reijersz. de Swart en achter Bastiaen Brouwer, strekkende voor van de straat tot achter 

aan op de Haven, oude waarbrief van 03-05-1644, voor 1000 gld in gereed geld obtvangen. 

6v. 23-10-1688. Maarten Ariensz. de Cramer wonende binnen dezer stede verkoopt Claes Jansz. 

Hoochgeboren een huis en erf gelegen op de Hoogstraat, belend O voor Jonas Jansz. en achter Lijsbeth 

Maartensdr. en W voor de erfgenamen van Trijntgen Doenedr. en achter capitein Cornelis de Hoij, 

strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, oude waarbrief van 07-03-1671, voor 400 gld, te 

betalen met 100 gld gereed en de resterende 300 gld behoudt koper onder zich onder verband van het 

verkochte tegen een rente van 3½ % per jr, te lossen met 50 gld per jr. 

7. 25-10-1688. Pieter den Bleijcker schuldig Trijntgen Gerritsdr. Oosterthuijs laatst weduwe van 

Maarten Rase 100 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf 

gelegen op de Schie aan de Coningstraat, belend O Cornelis den Boer en W Claes van der Spit, 

strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot. 

7v. 30-10-1688. Leendert Rochusz. oud stierman verkoopt Neeltgen Gerritsdr. weduwe een huis en erf 

gelegen op de Verbrande Erven, belend O Jacob N en W Willem Jansz. Zaal, strekkende voor van de 

staat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 150 gld door verkoper van koopster in gereed geld ontvan-

gen.. 

8. 30-10-1688. Wouter Brent als lasthebber van Isaack Hissing raad en vroedschap van dezer stede 

(procuratie gepasseerd voor nts Johan Veen op niet ingevuld) verkoopt Jan Castelijn een huis en erf 

gelegen op de Boterstraat beneden de Cruijsstraat, belend W de verkoper met zeker ander huis en O 

Guljaam Paternat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de verkoper, oude waarbrief 

van 09-05-1671, voor 150 gld in gereed geld ontvangen. 

8v. 30-10-1688. Wouter Brent h.a.g. verkoopt Guljaam Paternat zeker ander huis gelegen annex het 

voorgaande, belend W Wouter van der Mij weduwe en O de voorsz. Casteleijn en achter Cornelia Roij, 

strekkende voor van de straat tot achter uitkomende in ‘s-heren steeg, oude waarbrief van 09-05-1671, 
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voor 550 gld waarvan 100 gld gereed en 450 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van 

het verkochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 50 gld per jr. 

9. 15-11-1688. Willem Maartensz. Pelt gehuwd gehad hebbende Commertgen Cornelisdr. enige 

erfgenaam van zijn vrouw verkoopt in die kwaliteit Jan Matijsz. Souck een huis en erf gelegen in het 

Land van Berloften, belend O ‘s-heren vest en W de verkoper zelf, strekkende voor van de straat tot 

achter aan de banen gelegen in St Jacobs Doelen, voor 120 gld door verkoper van koper in gereed geld 

ontvangen. 

10. 15-11-1688. Claas Pietersz. van der Keij mr metselaar zo voor hem zelve en vervangende zijn broer 

Cornelis Pietersz. Goethart tezamen erfgenamen van Stijntgen Bastiaansdr. voor de ene helft en de 

voorsz. Claes Pietersz. als last hebbende van Arnoldus van Cromstrijen die mede erfgenaam is 

benevens zijn zuster en waarvoor hij zich sterk maakt voor de andere helft verkopen Pieter Claasz. van 

der Keij een huis en erf gelegen op de Schie, belend O Jacob Fransz. en W Ingetgen Oosterbaan 

weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren straat, voor 80 gld in gereed geld 

ontvangen. 

10v. 20-11-1688. Jacob Gijse koopman wonende alhier als lasthebber van zijn moeder Cathartina de 

Vries weduwe Alewijn Gijse in zijn leven mede koopman alhier zo voor hem zelve als vervangende de 

verdere participanten in de Soutkeeten alhier (procuratie gepasseerd voor schepenen alhier van 18-11-

1688) verkoopt Maarten Couwenhoven de helft van een huis en erf (voor deze geweest een 

pottenbakkerij) gelegen over de Haven daarin de koper de andere helft toekomt, belend O de koper en 

W Jan Pietersz. Reijns, strekkende voor van de straat tot achter aan de veste dezer stede, voor 325 gld, 

door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 

11. 27-11-1688. Jacomijntgen Cornelisdr. weduwe Leendert Starrenburg mitsgaders Jan Starrenburg 

meerderj.zoon van Leendert Starrenburg en Arij Buijteweg zo voor hem zelve en nog vervangende 

Thomas Dirksz. Rijswijck tezamen voogden overr de minderjarige kinderen van de voorsz. Starrenburg 

verkopen Hendrick Harmensz. een huis en erf gelegen in de Verbrande Erven, belend O Abel 

Cornelisz. en W Robbert Web, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 155 

gld in gereed geld ontvangen. 

11v. 27-11-1688. De voorsz. Hendrick Harmensz. schuldig aan Johannes Casteleijn 100 gld wegens 

geleend geld, terug te betalen over1 jr tegen een rente van 5% per jr. Waarborg het huis bij de vorige 

akte aangekocht. 

12. 18-11-1688.  Fob Wittensz. en Meijnsgen Arijensdr. echtelieden wonende op het Hooft zijnde 

Meijnsgen de volle nicht van Maartgen Pleunendr. zalr in haar leven lest gehuwd met Vranck Pietersz.. 

van der Valck te kennen gevende dat haar voorsz. meuie Maartgen Pleunendr. haar testament gemaakt 

heeft voor nts Maarten Couwenhoven alhier op 26-05-1688, waarbij Maartgen Pleunendr. o.a.. tot haar 

enig erfgenaam heeft benoemd Hendrick van Venloo wonende Rotterdam en bij zijn vooroverlijden 

deszelfs kind of kinderen en dat Hendrick van Venloo op 18 september j.l. is ontboden voor schepenen 

van Rotterdam en is hem te gemoet gevoert hoe en in wat vougen hem de voorsz. erfenis buiten de 

rechte erfgenamen was opgedragen en heeft daarop ten antwoord gegeven dat zulks aan hem (als mede 

vant rooms geloof zijnde) met privative maar aan hem gemaakt was om aan de armen en zeker oud man 

uit te delen zonder daar af iet wat te willen behouden, breder volgens de voorsz. akte en alzo de voorsz. 

Meijnsgen Arijensdr. ab intestato erfgenaam zou zijn voor de helft in de goederen van de voorsz. 

Maartgen Pleunendr. zo verklaarde zij comparante haar voorsz. erfportie die zij ab intestato zou kunnen 

genieten op te dragen tbv de magistraats armen kamer dezer stede waarvoor Lourens van der Wijel raad 

en president schepen, mitsgaders regent van de voorsz. armen kamer de gifte is aannemende. 

12v. 12-12-1688. Isack Vromans schilder wonende binnen dezer stede schuldig aan Johan Pesser oud 

schepen en commissaris van Brielle 600 gld, spruitende ten dele ter zake van casseren van zekere 

obligatie met verlopen rente en de verdere penningen in gereed geld ontvangen, terug te betalen met 

200 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg huizen met erven en pakhuizen van ouds 

genaamd de brouwerij van de windhond gelegen aan de Gooistraat, belend N voor de weduwe van 

Willem Brasser en achter Jan Braam de jonge en Z voor Reijnier Roelenz. en achter Willem Reijersz. 
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de Swart, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven. 

13v. 13-12-1688. Isack Vromans konst schilder wonende binnen dezer stede verkoopt Gillis de Hoij 

brandewijn brander wonende alhier zekere huizen, erven en pakhuizen met een klein huisje daar naast 

zijnde geweest een brouwerij genaamd de Windhond gelegen aan de Gooistraat, belend als hier voor 

vermeld, belast 1e met 39 st per jr tbv de Kerk derzer stede en 15 st per jr tbv het convent van Sion te 

Delft alsmede een rentebrief van 1200 gld tegen een rente van 4% per jr, die Cornelia en Margrita 

Vromans daar op sprekende hebben en nog met twee rentebrieven tezamen 1100 gld die Jan Pesser 

commissaris te Brielle daarop sprekende heeft welke koper tot zijn laste neemt, voor 500 gld boven de 

belasting door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 

14v. 13-12-1688. Arij Arijensz.Visser zoon en erfgenaam van Arij Gerritsz. die in het St Jacobs 

gasthuis is overleden heeft ontvangen van de regenten van het voorsz. Gasthuis twee obligaties, de ene 

tlv Cornelis Jansz. Burger bouwman wonende Pernis grioot 300 gld, waarvan de interest reste van mei 

1685 af gepasseerd voor nts Maarten Couwenhoven van 10-06-1672 en de andere tlv Pieter Gerritsz. 

Keijser wonende in het Roosant pro resto 200 gld met rente sedert 25-11-1685 volgens obligatie onder 

de hand. Hij belooft de voorsz. obligaties aan de gemelde regenten te voldoen en als hij de 200 gld niet 

van de oblogaties kon ontvangen belooft hij de 200 gld als eigen schuld te zullen voldoen. 

15. 17-12-1688. Wouter Brent als gehuwd hebbende Appolonia Halverhout die enig erfgenaam was 

van Isack Hissing in zijn leven raad en vroedschap, dewelke op 30 oktober j.l. uit kracht en bij het 

leven van de voorsz. Hissing van zekere procuratie gepasseerd voor nts Johan Veen van niet ingevuld 

heeft verkocht aan Mr Dirck van Bleijswijck oud burgemeester dezer stede en vernmits diens absentie 

wordt de gift ontvangen door Frederick Nieuwerhoff regerend schepen van zeker huis en erf gelegen in 

de Walvissteeg, belend W de koper en O Mr Adriaan Annocque, strekkende voor van de straat tot 

achter aan het huis van de voorsz. Annocque, voor 48 gld in gereed geld ontvangen. 

16. 27-12-1688. Cornelis Jansz. van Ingen wonende Maassluis schuldig aan Gijsbert Jansz. en Maarten 

Dircksz. timmerlieden wonende op het Hooft 600 gld spruitende ter zake en pro reste van zekere nieuw 

getimmerde poonschuit, te voldoen met 100 gld per jr. 

16v. 08-01-1689. Cornelis Ouwater als last hebbende van zijn moeder Maartgen Bouwensdr. weduwe 

Joris Ouwater zijnde deze last op 6 dezer overgegeven aan Adriaan Cruijck schepen verkoopt Joris 

Pietersz. Opmeer zekere holenberg met een erf gelegen op het pad tegenover het St Annen Susterhuis, 

belend Z en N de koper zelf, strekkende voor van der straat tot achter aan het tuintje van Pieter van 

Teijlingen, voor 100 gld in gereed geld ontvangen. 

17. 08-01-1689. Tieleman Jacobsz. mr metselaar verkopt Claas Pietersz. Backer commandeur een huis 

en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Paschijna Hoveling en W Cornelis Huijbrechtsz., 

strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 300 gld door verkoper van koper in 

gereed geld ontvangen. Kanttekening. De heren van de wet hebben volgens resolutie van 01-10-1701 

aan de possesseur van het nevenstaande huis tot believen en wederzeggen toe en langer niet 

geconsenteerd over de bansloot daar achter heen lopende een plank te mogen leggen om door het slop 

hetwelk daar overleijd heen te kunnen gaan. 

17v. 08-01-1689. Huijg Ariensz. zeevarende man verkoopt Lijntgen Marcelisdr. een huis en erf gelegen 

aan de Lange Achterweg, belend Z Jan Braam de jonge en N Gerrit van Ouwater, strekkende voor van 

de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 03-05-1681, voor 180 gld door verkoper 

van koopster in gereed geld ontvangen. 

18. 12-01-1689. Frans de Goijer als speciale last hebbende van Gooltgen Cornelisdr. (procuratie 

gepasseerd voor schepenen alhier op 04-04-1684)  verkoopt Pieter van der Meij stadstimmerman een 

huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend Z Thonis Posselwit en N de voorsz, de Goijer, strekkende 

voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Posselwit, voor 150 gld in gereed geld ontvan-

gen. 

18v. 02-02-1689. Barent Arijensz. Overbeecq mr smid wonende binnen deser stede schuldig aan Johan 

Hodenpijl oud burgemeester en raad en vroedschap dezer stede mitsgaders brouwer in de Witte Leeuw 

50 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de 
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Haven, belend O Harmanus van Wijelick en W de weduwe van Alewijn Gijse, strekkende voor van de 

straat tot achter aan de Veste. Kanttekening 04-06-1689. Gerrit Donck koopman wonende Rotterdam 

vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

19. 05-02-1689. Coenraat Jacobsz. Ruijgaert mr kleermaker verkoopt Leendert Michielsz. de Wit een 

huis en erf gelegen aan de Korte Achterweg, belend O Thijs Hendricksz. Penningh en W Pieter van der 

Mij, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief 05-02-1628, belast 

met 10 st 4 p per jr tbv de Heerlijkheid Kenenburg, voor 510 gld door verkoper van koper in gereed 

geld ontvangen. 

19v. 05-02-1689. Leendert Michielsz. de Wit schuldig Jacob Teunisz. mr timmerman 300 gld wegens 

geleend geld tegen een rente van 4% per jr, te betalen met 50 gld per jr. Waarborg een huis en erf als in 

de vorige akte.. Kanttekening 28-01-1724. Is vertoond de originele rentebrief met een transport van 

dezelve in dato 22-06-1714 van het kapitaal hiernevens geroerd hebbende in dorso van de rente de volle 

betaling door J. N. Eelaard per ordre zijn vader Adriaen van den Eelaard en door dezelve Adriaan van 

den Eelaard met een merk mede getekend en overzulks deze nevenstaande rentebrief geroyeerd op 28-

01-1724. 

20. 19-02-1689. Laurens van der Wiel raad en schepen mitsgaders regent van de magistraats armen 

kamer Johan Fockendijck regent van het St Jacobs Gasthuis en Mnichiel den Back regent van de 

diaconie kamer, allen dezer stede verkopen tezamen in die kwaliteit Pieter van der Mij sergeant van de 

burgerij dezxer stede het huis en erf van Huijbrecht Jansz. en Susanna Jacobsdr. als wordende 

gealimenteerd in het voorsz. Gasthios in de Boterstraat, belend O Maarten de mandemaker en W Arij 

Dircksz. Bol, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Arij Dircksz.voor 80 

gld in gereed geld ontvangen. 

20v. 19-02-1689. Claas Michielsz. Ploij zoon en erfgenaam van Michiel Claasz Ploij en Aaltgen 

Arijensdr. zo voor hem zelve als vervangende de andere kinderen en erfgenamen van Michiel Claesz. 

Ploij en Aaltgen Arijensdr. verkopen Grietgen Hendricksdr. weduwe een huis en erf gelegen voor de 

Raam, belend O Aart Pietersz Mol en W Vranck Zijdeman, strekkende voor van de straat tot achterr 

aan het erf van de voorsz. Zijdeman, voor 140 gld in gereed geld ontvangen. 

21. 19-02-1689. De vooersz. Claas Michielsz. Ploij verkoopt Aart Pietersz. Mol een huis en erf gelegen 

op de Haven, belend O ‘s-heren steeg en W Gerrit Ploij, strekkende voor van de straat tot achter aan het 

huis van de erfgenamen van Hendrick Kesa, voor 265 gld in gereed geld ontvangen. 

21v. 19-02-1689. Maarten Couwenhoven secretaris van de weeskamer dezer stede borg voor zijn zoon 

Maarten Couwenhoven de jonge secretaris van Kethel en Spaland voor de ontvangst en verantwoording 

van de 20e en 40e penning alsmede de boeten van de ongefondeerde processen tbv het gemene land 

van Holland en West Friesland in de voorsz. plaatsen te vallen en door de voorsz. secretaris 

Couwenhoven de jonge te collecteren en ontvangen. 

22. 07-03-1689. Pieter Jansz. van Vliet wonende binnen dezer stede als speciale last hebbende van zijn 

broer Gerrit Jansz. van Vliet (procuratie gepasseerd voor nts Jacobus Stochius de jonge te Brielle op 

07-02-1689) verkoopt Pieter Nobel een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend N 

Leendert Heckenhoeck en Z Jan Arijensz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren 

bansloot, oude waarbrief van 20-11-1683, voor 140 gld in gereed geld ontvangen. 

22v. 12-03-1689. Lijsbeth Hendricksdr. (de Bruijn) geassisteerd met Louris van der Veer haar man 

wonende binnen deser stede verkoopt Tieleman Jacobsz. metselaar een huis en erf gelegen aan de 

Markt, belend Z Jan Braem den ouden en N ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan 

het huis van Leendert Tijsz., voor 300 gld in gereed geld ontvangen. 

23. 19-03-1689. Jan Jansz. Loopuijt en Cornelis Jansz. Loopuijt zonen en erfgenamen van Jan Jansz. 

Loopuijt den ouden mitsgaders Jacob Andriesz. gehuwd met Maertgen Jansdr. Loopuijt tezamen voor 

3/8e parten verkopen in die kwaliteit Neeltgen Jansdr. weduwe van de voorsz. Jan Jansz. Loopuijt den 

ouden (waarvan Maartgen Jansdr. koopsters zuster de gift is ontvangende) die de resterende 5/8e parten 

zelf toebehoort van een huis en erf gelegen op de Haven, belend Z Lijsbeth Abrahamsdr. weduwe en N 

de kinderen van Pieter Harmensz., strekkende voor van de straat tot achter aan de stalling van de 
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kinderen en erfgenamen van Claas van der Valck, belast met 7 st 8 p per jr tbv de Kerk derzer stede, 

voor 195 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

24. 13-04-1689. Willem Pauwelsz. ‘t Hart koopman wonende binnen deser stede verkoopt Jan Jansz. 

Rotteveen de helft van een mouterij nmet alle gereedschappen daartoe specterende volgens de 

inventaris daarvan zijnde. gelegen over de Haven in de Varkenssteeg aan de veste dezer stede, belend O 

in het geheel de voorsz. steeg, Z en W de vest en N Claas Post, oude waarbrief van 20-05-1684, voor 

1000 gld in gereed geld ontvangen. 

24v. 13-04-1689. Lijsbeth Abrahamsdr. weduwe wonende alhier verkoopt Pieter IJsbrantsz. en vermits 

diens absentie wordt de gift aangenomen door zijn vrouw van een huis en erf gelegen op het Eijnde van 

de Haven, belend O Neeltgen Jansdr. weduwe en W Lucretia Sparenburg, strekkende voor van de straat 

tot achter aan de stalling van Sijmon van der Spit, oude waarbrief van 10-08-1675, voor 200 gld in 

gereed geld ontvan-gen. 

25. 27-04-1689.  Carel Philipsz. Verhagen brandewijnbrander dezer stede schuldig aan Pieter Bomert 

van Goch koperslager 150 gld spruitende pro resto van koop en levering van een koperen brandewijn-

ketel, terug te betalen binnen 4 eerstkomende maanden en wel voor 01-09-1689. Waarborg een huis en 

erf met twee koperen brandewijnketels gelegen in de Breestraat, belend O de kinderen van Andries 

Ramp en W de weduwe van Frans Roodenburg, strekkende voor van de straat tot achter aan de 

Zijlstraat. 

25v. 27-04-1689. Coenraet Jacobsz. Ruijgaert mr kleermaker wonende binnen dezer stede verkoopt 

Baaltgen Arijensdr. een huis en erf gelegen aan de Korte Achterweg, belend O Mathijs Penning en W 

Jan Cornelisz. Porre, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Leendert Heckenhoeck, 

belast met 2 st 4 p per jr tbv de Kerk dezer stede en 6 st per jr tbv het Weeshuis dezer stede, voor 230 

gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

26. 30-04-1689. Barbara Boenen weduwe Paulus Jansz. Crommenhoeck verkoopt Pieter van der Mij 

sergeant van de burgerij deser stede een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het 

Broersvelt, belend N Christiaan Gerritsz. en Z de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan het 

erf van Thomas Poeselwith zalr, voor 60 gld in gereed geld ontvangen. 

26v. 30-04-1689. Hendrick Hartoch en Juriaan Schouten gehuwd gehad hebbende Maartgen Claasdr. 

kinderen van Claas Hendrick Semelaer zo voor hen zelve als vervangende hun verdere zusters en broers 

verkopen de voorsz. Van der Mij een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend W het pad van oud 

burgemeester Gerbrant Wijckerhelt en O Mees Dircksz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-

heren bansloot, oude waarbrief van 14-05-1687, voor 110 gld in gereed geld ontvangen. 

27. 30-04-1689. Cornelia Cornelisdr. verkoopt Christoffel Went en vermits diens absentie aan zijn 

vrouw die de gift is aannemende van een huis en erf gelegen op de Schie, belend O Jacob Fransz. en W 

het huis van de Mennonisten gemeente, strekkende voor van de straat tot achter jegens de voorsz. 

mennonisten kerk, belast met 4 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 250 gld boven de belasting in 

gereed geld ontvangen. 

27v. 30-04-1689. Willem Nieupoort zo voor hem zelve en vervangende zijn zuster Marija Nieupoort 

kinderen en erfgenamen van Cornelis Nieupoort en Dijna Soerendonck van den Bosch beiden zalr. 

verkopen Johannes van der Gaag een huis en erf gelegen in de Boterstraat aan de Markt, belend O Jan 

Poort en W Claas Pietersz. van der Keij, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, voor 

1800 gld te betalen met 400 gld gereed en 1400 gld houdt koper onder zich onder speciaal verband van 

het gekochte tegen een rente van 3 ½ % per jr, te lossen na het passeren van 3 eerstkomende jaren met 

150 gld of 200 gld per jr. Kanttekening 21-09-1693. Johannes van der Gaag wonende binnen dezer 

stede vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

28. 03-05-1689. Isack Jansz. binnenvader in het St Jacobs Gasthuis als enig erfgenaam van zijn zoon 

Arij Isacksz. overleden in Oost Indië verkoopt Johan Fockendijck oud schepen dezser stede 200 gld 

sprekende tlv Jan Jacobsz. van Hoorn en zijn verbonden hypotheek en nu diens zoon Jacob Jansz. van 

Hoorn die enig erfgenaam is van zijn vader, waarvan de renten zijjn gereduceerd van 5% tot 4% per jr, 

zijnde de voorsz. rentebrief gecasseerd voor schepen dezer stede van 10-02-1676, voor 200 gld in 



NADERE TOEGANG 94 
 

 
 8 

gereed geld ontvangen. 

29. 07-05-1689. Gerbrant Wijckerhelt oud burgemeester en vroedschap dezer stede als testamentaire 

voogd over de minderjarige erfgenamen van Willem Bisschop in zijn leven schepen dezer stede en 

zulks over de minderjarige en uitlandige kinderen van Hendrick Leendertsz. voor de ene helft 

mitsgaders Erkgen Willemsdr. weduwe Mathijs Lodewijcksz. zo voor haar zelve als vervangende Pieter 

Jansz. Loopuijt gehuwd met Aaltgen Sijmonsdr. en nog de voorsz. Wijckerhelt als voogd over de 

kinderen van Lijsbeth Willemsdr., allen kinderen van Maartgen Leendertsdr. die een zuster en 

erfgenaam was voor de andere helft van de voorsz. Willem Bisschop, Francois Pietersz. van 

Brouhuijsen zoon van Pieter Roelandsz. die een broer is van Crijntgen Roelantsdr. van Brouhuijsen, 

Daniel van Boshuijsen raad en vroedschap dezer stede en de voorsz. Francois Pietersz. van Brouhuijsen 

tezamen testamentaire voogden over de kinderen van Jannetgen Pietersdr. van Brouhuijsen en zulks 

tezamen erfgenamen van de voorsz. Crijntgen Roelantsdr. Brouhuijsen haar overleden moei verkopen 

tezamen Jacobus Rigwijn een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Theodorus Leemans en Z 

Johan Veen, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, voor 1440 gld in gereed geld 

ontvangen. 

29v. 07-05-1689. Dezelfden verkopen Willem Pauwelsz. koopman en vermits diens absentie wordt de 

gift ontvangen door Leendert Maatleen van zekere haringplaats, looods en pakhuis gelegen over de 

Haven omtrent de brouwerij van de Swarte Leeuw, belend O de erfgenamen van Isaack Hissing en W 

de erfgenamen van Thomas Poeselwit, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de 

verkopers, voor 235 gld in gereed geld ontvangen. 

30v. 07-05-1689. Dezelfden verkopen de voorsz. Daniel van Boshuijsen raad en vroedschap zekere tuin 

gelegen in de West Molenstraat, belend O de erfgenamen van Isaack Hessing en W de erfgenamen van 

Thomas Posselwith, strekkende voor van de straat tot achter aan het voortsz.pakhuis, voor 135 gld in 

gereed geld ontvangen. 

31. 07-05-1689. Dezelfden verkopen Gerrit Crijnenz. Cool een huis en erf gelegen in de West 

Molenstraat, belend O Daniel van Boshuijsen raad en schepen en W de kinderen van Jacob van Gesel, 

strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. kinderen van Gesel, met conditie dat 

de poort waardoor men van dit erf kan gaan in de gang van de kinderen van de voorsz. Van Gesel is 

gemaakt bij vergunning en tot wederzegging van de kinderen van Gesel daar naar de koper zich zal 

moeten reguleren, voor 60 gld in gereed geld ontvangen. 

31v. 07-05-1689. Nog verkopen dezelfden Engelbrecht Jansz. een huis en erf gelegen in de West 

Molenstraat, belend O het pakhuis van de verkopers gekocht door Michiel Steijn herbergier en W de 

kinderen van Jacob van Gesel, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de kinderen van 

de voorsz. Van Gesel, voor 84 gld in gereed geld ontvangen. 

32. 07-05-1689. Laatstelijk verkopen dezelfden aan Michiel Steijn herbergier een pakhuis gelegen in de 

West Molenstraat, belend O Maarten Penning oud kapitein van de burgerij en W de voorsz. 

Engelbrecht Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan de muur of timmerage van het huis van 

de kinderen van Jacob van Gesel, in welke muur de binten van het voorsz. pakhuis zijn gelegd met 

vergunning van de voorsz. Van Gesel onder conditie begrepen in zeker contract tussen Willem 

Bisschop zalr en de gemelde Van Gesel gemaakt op 12-02-1651, daarna de koper zich zal moeten 

reguleren, voor 158 gld in gereed geld ontvangen. 

32v. 07-05-1689. Gerrit Pietersz. Boot oud groot schipper wonende alhier als speciale gemachtigde van 

Adriaan van Hoeck koopman wonende Amsterdam gepasseerd voor nts Dirck van der Groe op 30-04-

1689 aldaar verkoopt Abraham Coning koopman een huis en erf met loodsen, pakhuizen en zolders 

gelegen in de Gooistraat, belend Z Willem Reijersz. de Swart en N Sijmon van Gilst, strekkende voor 

van de straat tot achter op de Haven, oude waarbrief 16-10-1688, voor 1620 gld in gereed geld 

ontvangen. 

33. 07-05-1689. Pieter Vriese oud stierman zoon en erfgenaam van Vries Claasz. Backer en 

vervangende zijn verdere broers en zusters verkoopt Jacob Jacobsz. van der Linde en Jan Meesz. 

grootschipper een huis en erf gelegen voor de Raam, belend O Joost Jacobsz. en W Thijs Leendertsz., 
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strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 260 gld in gereed geld ontvangen. 

33v. 07-05-1689. Maartgen Bouwensdr. weduwe en boedelhoudster van zalr Joris Ouwater verkoopt 

Anthonij Allaartsz. een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Dieuwertgen van Vollenhoven 

en Z Melchior Breket knoopmaker, strekkende voor van de straat tot achter uitkomende op de Nieuw-

straat, oude waarbrief van 04-05-1669, belast met 37 st 8 p per jr, daarvan 20 st tbv het weeshuis en de 

resterende 17 st 8 p tbv de Kerk beide dezer stede, voor 250 gld boven de belasting in gereed geld 

ontvangen. 

34v. 07-05-1689. Adriaen Cruijck regerend schepen zo voor hem zelve en vervangende Cornelis 

Goutappel tezamen gestelde voogden over het nagelaten weeskind van Pieter Maan verkoopt in die 

kwaliteit Grietgen Cornelisdr. weduwe van de voorsz. Pieter Maan de helft van een huis en erf daarvan 

de wederhelft de voorsz. weduwe zelf toekomt, gelegen op de Nieuwe onverkochte Erven, belend N 

Sijmon Hulshout raad en vroedschap en Z Matheus Arijensz., strekkende voor van de straat tot achter 

aan de tuin van de voorsz. Hulsthout, voor 176 gld in gereed geld ontvangen. 

35. 07-05-1689. De voorsz. Grietgen Cornelisdr. weduwe verkoopt Sijmon Hulshout zeker erf van het 

voorsz. huis, belend N en Z als op het voorsz. huis hiervoor staat geëxpresseerd, strekkende van de 

achterkeuken af van het voorsz. huis tot aan de tuin van de koper, voor 106 gld in gereed geld ontvan- 

gen. 

35v. 07-05-1689. Pieter van Teijlingen herbergier wonende binnen dezer stede verkoopt Arij Barentsz. 

zeker huis en erf gelegen voor de Raam, belend Z de verkoper zelf en N Anthonij van Ackeren, 

strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. van Ackeren, voor 300 gld in 

gereed geld ontvangen. 

36. 07-05-1689. Adriaan Cruijck en Sijmon Hulshout beiden regenten van het weeshuis dezer stede als 

alimenterende de 4 kinderen van Jan Ammereus in het gemelde huis mitsgaders als voogden benevens 

Pieter Ammereus over het weeskind zijnde buiten het gemelde huis verkopen Pieter Ammereus een 

huis en erf met boomgaard daarachter gelegen in de Vranckelantsestraat op het Hooft, belend O 

Brechgen Sijmonsdr. en W de Vranckelantse watering, strekkende voor van de straat tot achter aan de 

boomgaard van Fop Wittensz. en Mees Cornelisz. van Adrighem, voor 250 gld in gereed geld ontvan-

gen. 

36v. 07-05-1689. Hendrick Verhoeck wonende binnen dezer stede verkoopt Jan van Putten bakker 

twee huizen en erven annex de andere in de Korte Kerkstraat, belend O Lijsbeth Hendricksdr. en W 

Pieter Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Ds Everrardus Bronsert predikant 

alhier, met conditie dat de koper in deze koop zal volgen alle gereedschappen specterende tot de 

baknering volgens de inventaris daarvan gemaakt, voor 590 gld in gereed geld ontvangen. 

37. 07-05-1689. Pieter Baltensz. Reijns wonende binnen dezer stede verkoopt zijn zoon Jan Pietersz. 

Reijns mr schoenmaker een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Jan Nolet en W de weduwe 

van Hendrick van der Heijm, strekkende voor van de straat tot achter aan de Luijs, belast met 28 st per 

jr tbv dezer stede, voor 100 gld boven de voorsz. belasting in gereed geld ontvangen. 

37v. 07-05-1689. Pieter Rochusz. ‘t Hart gehuwd met Neeltgen Eeuwoutsdr. verkoopt Huijbrecht 

Lourisz. zeevarende man een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend 

N Huijbrecht Bartelsz. en Z Grietgen Dircksdr., strekkende voor van de straat tot achter aan ’s-heren 

bansloot, voor 275 gld in gereed geld ontvangen. 

38. 07-05-1689. Melchior Breket wonende binnen dezer stede verkoopt Jan Jansz. de Gruijter een huis 

en erf gelegen in de Hoogstraat, belend Z Willem Marcusz. en N Anthonij Allaartsz., strekkende voor 

van de straat tot achter aan het huis van Tieleman Jacobsz., belast met 24 st per jr tbv de Kerk dezer 

stede, voor 550 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

39. 07-05-1689. Jannetgen Jansdr. weduwe als lasthebber van haar zoon Jan Maan uitlandig zijnde 

(procuratie gepasseerd voor nts Adriaan van der Meer nts alhier op 26-11-1688) verkoopt Maartgen 

Jansdr. gehuwd met Hendrick Fransz. jegenwoordig in Oost Indië een huis en erf gelegen op de 

Hoogstraat, belend N Willem Joppensz. en Z Jacob Hoeck, strekkende voor van de straat tot achter met 

een gemene gang op de Haven, belast met 5 st per jr tbv dezer stede, voor 100 gld boven de voorsz. 
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belasting in gereed geld ontvangen. 

39v. 07-05-1689. Meltgen Arijensdr. weduwe dochter van Arij Luiten als door overgifte van haar 

moeder Jaapgen Cornelisdr. weduwe van de voorsz. Luijten aan de heer Nieuwenhoff op gisteren 

gedaan verkoopt Jan Leendertsz. Cool een huis en erf gelegen aan de Afrol in het Broersvelt, belend N 

Louris Jacobsz. en Z Neeltgen Willemsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de 

weduwe van Mathijs Lodewijckz., voor 275 gld in gereed geld ontvangen. 

40. 07-05-1689. Grietgen Cornelisdr. weduwe schuldig aan Sijmon Hulshout raad en vroedschap dezer 

stede 200 gld wegens geleend geld, tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en ert gelegen op 

de Nieuwe onverkochte Erven, belend N de heer Hulshout en Z Matheus Arijensz., strekkende voor 

van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Hulshout. 

40v. 07-05-1689. Pieter Ammereus wonende op het Hooft schuldig aan Sijmon Hulshout raad en 

vroedschap dezer stede 200 gld wegens geleend geld tegen 4% per jr. Waarborg een huis en erf met een 

boomgaard hem op heden opgedragen gelegen op het Hooft in de Vranckelantsestraat, belend O 

Brechgen Sijmonsdr. en W de Vranckelantsewatering, strekkende voor van de straat tot achter aan de 

boomgaard van Fop Wittensz. en Mees Cornelisz. van Adrighem. 

41v. 14-05-1689. Neeltgen Sijmonsdr. van der Houven gehuwd met Cornelis Pleunenz. timmerman als 

last hebbende van haar man (procuratie gepasseerde voor nts Johan Veen van 01-05-1689) verkoopt 

Arent Danielsz. een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Pieter Boot en Z de Taansteeg, 

strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Harmanus van Wijelick regerend burgemeester, 

voor 390 gld in gereed geld ontvangen. 

42. 14-05-1689. Arent Reijersz. mr metselaar wonende alhier verkoopt Pieter Joppensz. en vermits 

diens absentie wordt de gift aangenomen door zijn vrouw van een huis en erf gelegen op de Dam, 

belend W de verkoper met zeker ander huis en O Otto van der Mij, strekkende voor van de straat tot 

achter aan het erf van de verkoper, belast met 12 st per jr tbv het weeshuis dezer stede en 14 st tbv de 

Carthuizers te Delft en als kapoengeld 4 st 8p per jr, voor 325 gld boven de belasting in gereed geld 

ontvangen. 

42v. 14-05-1689. Abraham van der Wee wonende alhier verkoopt Cornelia Cornelisdr. weduwe een 

huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend Z Cornelis Ouwater en N Guljaam Paternat, 

strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Engel Jansz., voor 70 gld in gereed geld 

ontvangen. 

43. 14-05-1689. Gerbrant Wijckerhelt oud burgemeester en Eeuwout Juijst zo voor hen zelve en 

vervangende Jan de Nijsse tezamen executeurs van het testament van Cornelis Leendertsz. de Jongh in 

zijn leven koopman dezer stede verkoopt Lijsbeth Pietersdr. weduwe een huis en erf gelegen op de 

Dam, belend O Otto Went en W IJda en Maria Wijckerhelt, strekkende voor van de straat tot achter op 

de Haven, voor 498 gld in gereed geld ontvangen. 

43v. 14-05-1689. Jacobus van Outshoorn gehuwd gehad hebbende Gerritgen Stoffelsdr. verkoopt Doen 

Samuelsz. Rodenburg een huis en erf gelegen op de Haven, belend N de gemene gang van dit 

verkochte en het huis van Willem Reijersz. de Swart en Bastiaan Brouwer en Z de koper zelf, 

strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. de Swart, voor 275 gld in gereed geld 

ontvangen. 

44. 14-05-1689. Cornelia Cornelisdr. wonende binnen dezer stede schuldig aan Maartgen Bastiaansdr. 

50 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg haar heden opgedragen huis en 

erf. 

45. 20-05-1689. Cornelis Schouten wonende binnen dezer stede schuldig aan Maartgen Dircksdr. 

weduwe Pieter Willemsz. Bijl 400 gld wegens geleend geld, terug te betalen met 100 gld per jr tegen 

een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Dam, belend O de weduwe van 

Servaas Luijten en W Maartgen Cornelisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven. 

45v. 21-05-1689. Maarten Couwenhoven secretaris van de weeskamer verkoopt Jan de Hoij 

brandewijnbrander een huis met haringplaats. loodsen en zoutketen, mitsgaders zeker pakhuis en erf 

daar bezijden gelegen over de Haven, belend W de weduwe van Jan Cornelisz. Peeckstock en W Jan 



NADERE TOEGANG 94 
 

 
 11 

Pietersz. Reijns, strekkende voor van de straat tot achter aan de Nieuwe Erven of dezer stede veste, 

voor 2750 gld te betalen met 550 gld gereed en 2200 gld behoudt koper op rente onder speciaal 

verband van het verkochte, te lossen met 200 gld per jr, de rente zakt bij betaling binnen 1 maand na 

vervaldatum tot 3½ % per jr. Kanttekening 06-05-1693. Teunis Jansz. van Wijck vertoont de originele 

rentebrief die afgelost is. 

46. 21-05-1689. Pieter de Hoij capitein van de burgerij dezer stede verkoopt Jacobus Fockendijck oud 

vaandeldrager en koopman dezer stede een huis en erf gelegen op de Cruijsstraat, belend Z Michiel 

Looij en N ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van 

Adriaan van der Dussen, voor 1090 gld in gereed geld ontvangen. 

46v. 21-05-1689. Rochus Vriesenz. stierman wonende binnen dezer stede als last hebbende van 

Johanna Drooge weduwe van capitein Adriaan Poort, zijnde dezelve last op heden overgedragen aan de 

heer Nieuwenhoff schepen verkoopt Grietgen Dircksdr. waarvoor Gerrit Crijnenz. Cool vermits de 

absentie van deze de gift is aannemende van een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend Z 

Cornelis van der Graeff weduwe en N Neeltgen Claasdr. en Jobgen Dircksdr., strekkende voor van de 

straat tot achter aan de Roosbeecq, voor 300 gld waarvan 50 gld gereed en 250 gld houdt koper onder 

zich onder speciaal verband van het verkochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 50 gld per jr. 

47v. 21-05-1689. Paschijna Hoveling wonende binnen dezer stede verkoopt Pieter Nobel een huis en 

erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O de weduwe van Robbert Gordon en W Willem Harmensz. 

van der Burg, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 08-05-

1683, voor 130 gld in gereed geld ontvangen. 

48. 04-06-1689. Aarnout Heckman gehuwd met Maria Poeselwit wonende Brielle dochter van Thomas 

Poeselwit zo voor hem zelve en als procuratie hebbende van Jacobus Poeselwit zoon van de voorsz. 

Thomas Poeselwit (procuratie gepasseerd voor nts A. van der Meer alhier op 21-05-1789) verkoopt 

Samuel van Boshuijsen mr chirurgijn een tuintje met een tuinhuisje gelegen aan de oostzijde van de 

vaart in het Broersvelt, belend N Pieter Vriesenz. en W de weduwe van Hendrick van der Heijm 

strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 22-03-1653, belast 

met 2 gld 12 st 4 p per jr losbaar de penning 16, voor 80 gld boven de belasting in gereed geld 

ontvangen. 

48v. 04-06-1689. Dezelfde h.a.g. verkoopt Aart Pietersz. Mol een huisje en erf gelegen op de Haven, 

belend N Mathijs Cool en Z Hercules van der Schep, strekkende voor van de straat tot achter aan het 

huis van Cornelis de Gilde, oude waarbrief van 03-05-1670, voor 78 gld in gereed geld ontvangen. 

49. 04-06-1689. Dezelfde h.a.g. verkoopt Pieter Pietersz. Nobel een tuintje in de steeg of gang 

uitkomende in de Lange Kerkstraat over het graafmakersbruggetje, belend N ‘s-heren bansloot en Z de 

koper, strekkende voor van de voorsz. steeg tot achter aan het huis in de Lange Kerkstraat, oude 

waarbrief van 10-11-1646, voor 19 gld in gereed geld ontvangen. 

49v. 04-06-1689. Dezelfde h.a.g. verkoopt Pieter Andriesz. Schouwer een huis en erf gelegen in de 

West Molenstraat, belend O Willem van der Saal en W Arij Bouwensz. Corpershoeck, strekkende voor 

van de straat tot achter aan ‘s-heren vest, oude waarbrief van 08-07-1645, voor 30 gld in gereed geld 

ontvangen. 

50. 04-06-1689. Dezelfde h.a.g. verkoopt Jan Braam de Jonge een pakhuis en tuintje gelegen op de 

Haven, belend O de weduwe van Hendrick de Man en W Willem Pauwelsz. ‘t Hart, strekkende voor 

van de straat tot achter aan de tuin van Leendert Thijsz., oude waarbrief van 08-07-1660, voor 166 gld 

in gereed geld ontvangen. 

50v. 04-06-1689. Dezelfde h.a.g. verkoopt Theunis Claesz. van Schie een huis en erf gelegen in de 

Gooistraat, belend N Claes Jansz. Hoochgeboren en Z Pieter van der Mij, strekkende voor van de straat 

tot achter aan het huis van Harmanus van Wijelick regerend burgemeester, oude waarbrief van 11-05-

1675, voor 70 gld in gereed geld ontvangen. 

51. 04-06-1689. Dezelfde h.a.g. verkoopt Leendert Maatleen zeker huisje met een dubbelde spinbaan 

daar voor gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend O Tieleman Jacobsz. en W 

Christiaan Gerritsz., strekkende voor van de straat tot achter aan zeker ander huis, zijnde de baan 



NADERE TOEGANG 94 
 

 
 12 

belend N Tieleman Jacobsz. en Z Pieter Vriesezn, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren 

bansloot, oude waarbrief van 12-05-1674, voor 32 gld in gereed geld ontvangen. 

51v. 04-06-1689. Dirck Pietersz. Capiteijn wonende in het Proveniershuis dezer stede verkoopt 

Trijntgen Jacobsdr. Soeteman weduwe een huis en erf gelegen op de Haven, belend O Balten Jansz. 

van Campen en W Jan Pietersz. Reijns, strekkende voor van de straat tot achter aan de vest of walle 

dezer stede, voor 260 gld in gereed geld ontvangen. 

52. 04-06-1689. Barent Arentsz. Overbeecq mr smit wonende binnen dezer stede verkoopt Gerrard 

Denick koopman wonende Rotterdam een huis en erf gelegen op de Haven met alle gereedschappen 

specterende tot de smitswinkel en nering, belend ZO Harmanus van Wijelick en NW de weduwe van 

Alewijn Gijsen, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede veste, belast met een rentebrief 

pro resto 150 gld tegen een rente van 4% per jr tbv het weeshuis dezer stede, voor 150 gld boven de 

belasting in gereed geld ontvangen. 

52v. 04-06-1689. Claasgen Lourisdr. weduwe Leendert Gerritsz. wonende alhier verkoopt Pieter 

Ouwendijck een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend Z Aart Pietersz. Mol en N de kinderen en 

erfgenamen van Andries Ramp, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 30 gld in 

gereed geld ontvangen. 

53. 04-06-1689. Cors Vincentenz. Koevoet als last hebbende van Jannetgen Maartensdr. Koevoet 

zuster en mede erfgename van Jan Maartensz. Koevoet, zijnde de volmacht gepasseerd ter secretarie 

van Ouderkerk op de IJssel op 15-09-1688, de voorsz. Cors Vincentenz. Koevoet voor hem zelve en als 

last en procuratie hebbende van Jan Centenz., Arij Centenz., Maartgen Centendr. Koevoet voor haar 

zelve en vervangende Cornelis Pietersz. Keet gehuwd met Maartgen Centendr. Koevoet en voor het 

nagelaten weeskind van Neeltgen Centendr., kinderen en kleinkinderen van Cent Maartenz. Koevoet 

die mede een broer was van Jan Maartensz. Koevoet (procuratie gepasseerd voor nts Joris van Eijck te 

Moordrecht op 01-05-1689, Leendert Jacobsz. van den Berg wonende aan de ‘s-Gravenweg gehuwd 

met Emmetgen Jansdr. voor hem zelve en als last hebbende van Mees Cornelisz. van Dijck gehuwd met 

Annetgen Jansdr. alsmede Jan Versnel mede wonende aan de ‘s-Gravenweg als voogd over de 

nagelaten weeskinderen van Leendert Jansz. Timmer kinderen en kleinkinderen van Maartgen 

Maartensdr. Koevoet die een zuster is geweest van meergemelde Jan Maartensz. Koevoet en uit dien 

hoofde allen mede erfgenamen van dezelfde Jan Maartensz. Koevoet zijnde de procuratie mede 

gepasseerd voor genoemde nts van Eijck te Moordrecht op 01-05-1689 verkopen Hendrick van Venloo 

koopman wonende Rotterdam en vermits diens absentie aan Vranck van der Valck die de gift is 

ontvangende van de helft van een huis en erf gelegen op de Nieuwe Erven in de Vergroting, daarvan de 

koper de andere helft is toekomende als erfgenaam van Maartgen Pleunendr. lest gehuwd geweest met 

de voorsz. Vranck van der Valck en daarvoor met Jan Maartensz. Koevoet, belend N Jan Leendertsz. 

Visser en Z Neeltgen Arijensdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede erve 

toe, voor 225 gld in gereed geld ontvangen. 

54v. 09-07-1689. Aarnout Heckman gehuwd met Marija Poeselwit dr van Thomas Poeselwit zalr. 

wonende Brielle en hem sterk makende voor Isack Poeselwit en als procuratie hebbende van Jacobus 

Poeselwit zonen van de voorsz. Thomas Poeselwit (procuratie gepasseerd voor nts A. van der Meer 

alhier op 21-06-1689) verkoopt Maarten Couwenhoven de Jonge raad en vroedschap mitsgaders 

regerend burgemeester dezer stede een huis en erf gelegen op de hoek van de oude vismarkt, belend O 

‘s-heren straat en W Otto Went kleermaker, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, oude 

waarbrief van 08-05-1667, belast met 4 gld 5 st per jr tbv dezer stede voor de stenen kade en 35 st per jr 

tbv het Convent te Delft en laatstelijk 32 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 1260 gld boven de 

belasting in gereed geld ontvangen. Compareerde mede Adriaan van der Meer nts en procureur alhier 

die de voorsz. penningen, die boven de belasting van 700 gld kapitaal met verlopen rente zullen komen 

over te schieten zal ontvangen en onder hem nemen tbv de crediteuren van de voorsz. Poeselwit. 

55v. 30-07-1689. Jan van Putten bakker wonende binnen dezer stede schuldig Trijntgen Gerritsdr. 

Oosterhuijs 400 gld wegens geleend geld, te lossen met 50 gld per jr tegen 4% per jr.Waarborg twee 

huizen en erven annex de andere gelegen in de Korte Kerkstraat, belend O Lijsbeth Hendricksdr. en W 
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Pieter Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Ds Everardus Bronsert. 

56. 30-07-1689. Johannes de Wijs oud schepen en Willem Pauwelsz. ‘t Hart beiden executeurs van het 

testament van Jannetgen Guljaams verkopen Jacobus Carelsz. een huis en erf gelegen op de Dam, 

belend W Jan de Switser en O ‘s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van 

de voorsz. Switser, oude waarbrief van 29-04-1684, voor 200 gld in gereed geld ontvangen. 

56v. 30-07-1689. De voorsz Jacobus Carelsz. schuldig aan Aart Pietersz. Mol 200 gld wegens geleend 

geld, te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 5% per jr. Waarborg het voorsz. huis en erf. Borg 

Matgen Willemsdr. weduwe Harmen Wijbelaar mede wonende alhier voor de voorsz. 200 gld met 

waarborg haar huis en erf gelegen op de Haven, belend O Mathijs Hendricksz. gehuwd met Aaltgen 

Hartog en W Jacob Jansz. van Hoorn, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de 

weduwe van Hendrick de Man. Kanttekening 12-10-1715. Jacob Carelsz. vertoont de originele 

rentebrief die afgelost is. 

57. 08-08-1689. Cornelis Mutter wonende op het Hooft schuldig aan Paulus Jansz. van der Does 

wonende Overschie 200 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4 ½ % per jr. Waarborg een huis 

en erf met boomgaard gelegen op het Hooft, belend N Job Jansz. metselaar en Z Willem Volckaartsz., 

strekkende voor van de straat tot achter aan de Vranckelantse watering. Kanttekening 15-01-1691 

Maartgen Jacobsdr. weduwe Paulus Jansz. van der Does vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

58. 10-09-1698. Gillis de Hoij brandewijnbrander dezer stede verkoopt Arij Joppensz. mr metselaar een 

huis en erf gelegen in de Butterstraat, belend O Fob Huijgensz. van Crimpen oud capitein en W 

Cornelis van Gesel nts en procureur, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, oude 

waarbrief van 06-11-1684, belast met een rentebrief pro resto 350 gld tegen een rente van 4½ % per jr. 

tbv Trijntgen Gerritsdr. Oosterhuijs, voor 150 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

58v. 10-09-1689. Arij Joppensz. schuldig aan Trijntgen Gerritsdr. Oosterhuijs weduwe 150 gld wegens 

geleend geld te betalen met 50 gld per jr tegen een rente van 4½ % per jr. Waarborg het vorgaande huis 

en erf. Kanttekening 07-05-1699. Dirck Jorisz. van der Valck vertoont de originele rentebrief die 

afgelost is. 

59. 10-09-1689. Reijnier Lodewijcksz. wonende Delfshaven als mondeling lasthebber van zijn schoon-

moeder Lijsbeth Maartensdr. weduwe van Sijmon Jansz. Ritsert, welke procuratie hij binnen 3 a 4 

dagen moet tonen verkoopt Trijntgen en Annetgen Ritsert en vermits hun absentie aan hun broer Jacob 

Ritsert die voor hen de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen op de Haven, belend O Cornelis 

en Bastiaan de Vinck en W Claas Jansz. Hoochgeboren, strekkende voor van de straat tot achter aan het 

huis van Jonas Jansz., de jongste oude waarbrief is van 30-05-1671, voor 210 gld in gereed geld 

ontvangen. 

59v. 24-09-1689. Cornelis Boot grootschipper verkoopt Willemijntgen Willemsdr. JD een huis en erf 

gelegen in de Gooistraat, belend N de weduwe van Jan Lodewijcksz. en Z Claas Bernouw, strekkende 

voor van de straat tot achter op de Haven, voor 600 gld waarvan 300 gld gereed en de resterende 300 

gld houdt hij onder zich onder speciaal verband van het verkochte, tegen een rente van 4% per jr, te 

lossen met 50 gld per jr. 

60. 24-09-1689. Joost Claasz. zeevarende man wonende Rotterdam verkoopt Jan van Leeuwen en 

vermits diens absentie wordt de gift ontvangen door Adriaan van den Elaart gerechtsbode van een huis 

en erf met dubbelde spinbaan gelegen aan de Zijlstraat, belend O Jan Maartensz. en W Cent Ploij, 

strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 11-05-1669. Voldaan 

door cassatie van een rentebrief van 200 gld. 

60v. 10-10-1689. Tieltgen Cornelisdr. oude vrijster leggende ziekelijk te bed verkoopt Coen(raet) 

Jacobsz. Ruijgaart mr kleermaker de helft van een lijfrentebrief tlv de stad Schiedam verzekerd op twee 

lijven als op de naam van de comparant oud 84 jr en van Maartgen Hendricksdr. 41 jr daarvoor jaarlijks 

aan lijfrente wordt ontvangen van 96 gld te betalen per half jaar, daarvan de helft op naam van Cornelis 

Jacobsz. Ruijgaart zal komen op 01-02-1690 en zo voorts tot dat de lijfrente zal zijn afgestorven, voor 

375 gld in gereed geld ontvangen. 

61v. 15-10-1689. Hercules van der Schep ordinaris pachter dezer stede verkoopt Joris Boogaart de 
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Jonge een huis en erf gelegen op de Gooistraat, belend N Aart Pietersz. Mol en Z Jan Hulshout mr 

chirurgijn, strekkende voor van de straat tot achter uitkomende met een gemene gang op de Nieuw-

straat, belast met een rentebrief pro resto 275 gld tbv Aart Pietersz. Mol voor 475 gld welke ingevolge 

de acte van de Ed mogende heren van de gecommotteerde raden van 21-09-1689 de koper boven de 

belasting zal moeten betalen ten comptoire van Mr Franco van Bleijswijck ontvanger van de gemene 

middelen te Delft waarmede het voorsz. verkochte wordt ontslagen van het legaal hypotheek daarmede 

hetzelve tbv het gemene land was verbonden. 

62. 15-10-1689. Neeltgen Cornelisdr. gehuwd met Jacob Willemsz. Blenckvliet wonende Rotterdam als 

last hebbende van haar man (procuratie gepasseerd voor nts Johan Veen op 12-10-1689) verkoopt 

Thomas Gerritsz. van Mastrigt een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend N Neeltgen 

Gerritsdr. en Z Jacob Heene, strekkende voor van de straat tot achter aan met een gemene gang 

uitkomende aan ‘s-heren sloot, belast met 7 st 8 p per jr tbv het weeshuis dezer stede, voor 92 gld 10 st 

boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

62v. 29-10-1689. Pieter Gerritsz. Ouwendijck wonende binnen dezer stede als speciale procuratie 

hebbende van Pieter Willemsz. de Fluijter (procuratie gepasseerd voor Johan Veen op 16-04-1689) 

verkoopt Claas Cornelisz. Post een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N Adriaan van 

Nieuwenhuijsen en Z Pieter Tobiasz., strekkende voor van de straat tot achter aan de oude Doelen, voor 

100 gld door Fluijtert in gereed geld ontvangen. 

63. 29-10-1689. Jacobus van Drongelen schoolmeester dezer stede verkoopt Neeltgen Joppendr. JD een 

huis en erf gelegen op de Hoogstraat, belend N Arent Schoute en Z Pieter Smittenaar, strekkende voor 

van de straat tot achter aan de Roosbeecq, belast met 15 st per jr, voor 85 gld boven de belasting in 

gereed geld ontvangen. 

63v. 05-11-1689. Abraham Heckenhoeck wonende Kethel voor hem zelve voor de ene helft en 

Catharina Heckenhoeck meerderj. dochter van Trijntgen Pietersdr. Maarlevelt zalr mitsgaders Abraham 

Heckenhoeck. en  Johannes Heckenhoeck voor haar zelve en vervangende Maarten Heckenhoeck. bij 

testament van de voorsz. Trijntgen Maarlevelt op 02-09-1687 voor Govert van Gesel nts alhier 

gepasseerd gestelde voogden over Pieter Abrahamsz. Heckenhoeck minderj. zoon van Trijntgen 

Pietersdr. Maarlevelt, zijnde Catharina en Pieter Heckenhoeck erfgenamen van Trijntgen Pietersdr. 

Maarlevelt en zulks met haar beiden voor de andere helft verkopen Maarten Couwenhoven secretaris 

van de weeskamer dezer stede een huis en erf gelegen op de Dam op de hoek van de Sluis, belend O ‘s-

heren straat of de voorsz. sluis en W Jan Braam de Jonge, strekkende voor van de straat tot achter met 

een gemene gang tot achter aan het erf van Mr Gregorius Blaauw oud burgemeester en pensionaris 

dezer stede daar voor deze een pakhuis op heeft gestaan door welke gang het huis van de voorsz. Mr 

Blaauw voor deze naast het verkochte huis het huis van Jan Braam mede haar uitgang hebben gehad, 

maar volgens contract tussen de possesseurs van dit huis en het huis van Mr Blaauw op 27-04-1657 

gemaakt aan dit verkochte huis is overgedaan, voor 2100 gld in gereed geld ontvangen. 

64v. 23-11-1689. Pontus Barbon (=Bourbon) wonende Delft als speciale last hebbende van Cornelis 

Blonck burger van Rotterdam (procuratie gepasseerd voor nts Johan du Clou te Rotterdam op 11-11-

1689 verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis alhier een losrentebrief tlv het gemene land van 

Holland en West Friesland groot 2400 gld tlv Arij Jansz. Verhaven van 23-05-1639 tegen 4% per jr, 

voor 2426 gld in gereed geld ontvangen. 

65. 23-11-1689. Angenieta van der Spoor meerderj. dochter wonende Delft als last hebbende van 

Lowijse van der Putten die volgens testament van Adriaan van der Spoor gepasseerd op 07-09-1683 

voor nts Philips Basteels te Rotterdam is gesteld tot voogdes en wel uit kracht van dien heeft 

geconstitueerd de voorsz. Angenietga van der Spoor verkoopt de regenten van het St Jacobs Gasthuis 

dezer stede een losrentebrief van 600 gld tlv het gemene land van Holland en West Friesland ten 

comptoire Rotterdam ten name van Teunis Dircksz. van 12-11-1645 tegen 4% per jr voor 600 gld. Borg 

Pontus Barbon wonende Delft. 

66. 03-12-1689. Adam Valentijnsz. wonende op het Hooft verkoopt Jan Huijbrechtsz. Fiool een huis en 

erf gelegen op de Dam, belend O Arij van den Berg en W Josijntgen Leendertsdr. weeskind van 
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Leendert Claasz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Pieter Jacobsz. Coolen, voor 

275 gld, waarvan 25 gld gereed en 250 gld houdt koper onder zich onder verband met het gekochte, 

tegen een rente van 3% per jr, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 28-05-1695 belast met 200 gld 

als in het giftboek nr 27 folio 75vo te sien is. Item 08-06-1695. Jan Huijbrechtsz. Fiool vertoont de 

originele rentebrief die afgelost is. 

66v. 10-12-1689. Arnoldus Meijsterus notaris en procureur wonende Rotterdam als lasthebber van 

Willem Mouts koperslager te Rotterdam (procuratie gepasseerd voor nts Otto van Voorst te Rotterdam 

op 08-12-1689) ter eenre en Johan Veen, Willem Pauwelsz. ‘t Hart en Anthonij Pesser gestelde curators 

over de boedel van Gillis de Hoij gewezen brandewijn brander alhier ter andere zijde. Mouts heeft 

overgedragen aan de curatoren 2 ketels, helmen en slangen voor 802 gld. 

67v. 23-12-1689. Carel Verhaven brandewijn brander schuldig aan Jan Braam de Jonge 250 gld 

wegens impost van brandewijn voor de termijn ingegaan zijnde 01-10-1689 daaronder gerekend 88 gld 

wegens het af- en aanpeijl gedaan op 01-10-1688, te betalen binnen 6 maanden na heden en de 88 gld 

in het laatst van januari 1690. Waarborg de branderij met koperen ketels en verder gereedschap gelegen 

in de Breestraat, belend O Frans Roodenburg weduwe en W de erfgenamen van Andries Ramp, 

strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. 

68. 02-01-1690. Jan Braam de Oude verkoopt Jan Jansz. van Bree een huis en erf van ouds genaamd de 

Boot gelegen aan de Markt in de Boterstraat, belend NO Trijntgen Gerritsdr. Oosterhuijs en ZW Jan 

Baan, strekkende voor van de straat tot achter op de Schie, oude waarbrief van 11-05-1675, belast met 

1 gld 11 st 8 p tbv de Kerk dezer stede en 1 gld 13 st 8 p die dezer stede daarop sprekende heeft, voor 

420 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

68v. 07-01-1690. Jan Willemsz. wonende in het Oudee Manhuis verkoopt Leendert Cornelisz. twee 

dubbelde en 1 enkele spinbaan annex de anderen in het Groot Groenendal, belend O Annetgen 

Centendr. en W Boen Pouwelsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de gemene gang 

uitkomende aan de oostzijde van het Broersvelt, oude waarbrief van 24-04-1660, voor 155 gld door 

verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 

69. 07-01-1690. Jan Braam den Oude verkoopt Abram Hendricksz. Schalck en vermits diens absentie 

aan Hendrick Cornelisz. Schalck zijn vader die de gift is ontvangende van een pakhuisje en erf gelegen 

op de Marckt achter het stadhuis, belend N Tieleman Jacobsz. en Z Marija van Bleijswijck, strekkende 

voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Leendert van Brugge, oude waarbrief van 06-01-

1685, belast met 25 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 225 gld boven de belasting in gereed geld 

ontvangen. 

69v. 07-01-1690. Pieter van der Mij sergeant van de burgerij dezer stede verkoopt de kinderen van 

Weijntgen Maartensdr. (en vermits haar absentie aan Gerrit Duvijn die de gift is ontvangende van een 

huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Pieter Vriesenz. en W de erfgenamen van Lijsbeth 

Florensdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de erfgenamen van de voorsz. Lijsbeth 

Florensdr., oude waarbrief van 07-05-1678, voor 300 gld in gereed geld ontvangen. 

70. 07-01-1690. Pieter van Cleeff oud burgemeester en Adriaan Cruijck oud schepen beiden regenten 

van het weeshuis dezer stede zo voor haar zelve als in deze vervangende hun verdere confraters in het 

voorsz. huis alimenterende de nagelaten weeskinderen van Jacob Fransz. en Arijaentgen Joppendr. 

beiden zalr verkopen Gerrit Cornelisz. Badon een huis en erf gelegen op de Schie, belend W het 

pakhuis van Jan Janszn. Rotteveen en O Christoffel Went, strekkende voor van de straat tot achter aan 

de Oost Molenstraat, voor 260 gld in gereed geld ontvangen. 

70v. 07-01-1690. Gerrit Cornelisz. Badon wonende binnen dezer stede als principaal en Cornelis Jansz. 

Badon zijn vader als borg schuldig 250 gld wegens geleend geld, te betalen met 50 gld per jr tegen een 

rente van 4% per jr. Waarborg het voorsz. huis en erf. Kanttekening 20-05-1697. Arijen Nadorst 

gehuwd met Arijaentgen Claesdr. Groenewegen, eertijds weduwe van Gerrit Cornelisz. Badon vertoont 

de originele rentebrief die afgelost is. 

71. 21-01-1690. Pieter Wijnantsz. Bergman verkoopt Pieter de Hoij capitein van de burgerij een huis 

en erf gelegen op het Pad, belend W de koper en O de weduwe van Pieter Jorisz., strekkende voor van 
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de straat tot achter aan het erf van de koper, voor 15 gld in gereed geld ontvangen. 

71v. 21-01-1690. Johan Veen secretaris mitsgaders Willem Pauwelsz. ‘t Hart en Anthonij Pesser als bij 

de heren van de wet van Schiedam gestelde curatoren over de geabandonneerde boedel en goederen van 

Gillis de Hoij verkopen in het openbaar aan Jan en IJsack Braam geassisteerd met Jan Braam de Jonge 

haar vader zekere woonhuizen, pakhuizen, zolders met een huisje daar annnex mitsgaders de branderij 

en alle gereedschappen daartoe specterende breder volgens de inventaris, zijnde voor deze geweest een 

brouwerij van ouds genaamd de Winthont gelegen aan de Gooistraat, belend N voor de weduwe van 

Hendrick Brasser en achter Jan Braam de Jonge en Z voor Reijnier Roelantsz. en achter Willem 

Reijersz. de Swart, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, alles volgens de oude 

waarbrieven, daarvan de jongste is van 13-12-1688, belast met 39 st per jr tbv de Kerk dezer stede en 

15 st tbv het Convent van Sion te Delft en daarenboven voor 4100 gld in gereed geld boven de 

belasting ontvangen. 

72v. 28-01-1690. Harmanus van Wijelick regerend burgemeester dezer stede verkoopt Louris Aldersz. 

de Jager een huis en erf gelegen op de Haven over de Swarte Leeuw, belend O Matthijs Wolff en W de 

erfgenamen van Hendrick Kesa, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Maartgen 

Pietersdr., oude waarbrief van 09-12-1684, voor 210 gld in gereed geld ontvangen. 

73. 04-02-1690. Adriaen Cruijck oud schepen als vervangende zijn verdere confraters regenten van het 

weeshuis als alimenterende in voormeld huis de 3 nagelaten weeskinderen van Jacob Fransz. en 

Arijaentgen Joppendr. verkoopt Cornelis Dircksz. stierman een huis en erf gelegen op de Schie, belend 

O Gerrit de Swart en W de erfgenamen van Pieter Claesz. metselaar, strekkende voor van de straat tot 

achter aan zekere andere ‘s-heren straat, oude waarbrief van 30-10-1671, voor 250 gld in gereed geld 

ontvangen. 

73v. 04-02-1690. Pieter Ouwendijck wonende alhier voor Louris van Ackeren verkoopt Anthonij van 

Ackeren zekere twee huizen en erven gelegen in de Raam, belend het ene huis N Jan Gielen en Z Arij 

Barentsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot en het andere belend O 

Cornelis Badon en Z Pieter van Teijlingen, strekkende voor van de straat tot achter aan het andere 

verkochte huis, oude waarbrieven de ene van 14-10-1684 en de andere van 23-02-1686, voor 445 gld. 

74. 04-02-1690. Willem Jansz. zoon van Jan Jansz. de Haas mitsgaders Jan Crijnenz. Tromphart 

gehuwd met Wijve Jansdr. de Haas dochter van Jan Jansz.  de Haas verkopen Claas Eeuwoutsz. 

zeevarende man een huis en erf gelegen in de Breestraat, belend O Frans Corstiaensz. en W Johan 

Fockendijck oud schepen, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, oude waarbrief van 

23-07-1661, voor 65 gld in gereed geld ontvangenb. 

74v. 04-02-1690.  De voornoemde Cornelis Dircksz. stierman wonende binnen dezer stede schuldig 

Theunis Jansz. van Wijck oud groot schipper 200 gld wegens geleend geld, te betalen met 50 gld per jr 

tegen een rente van 4% per jr. Waarborg het huis en erf hem heden opgedragen. 

75. 25-02-1690. Adriaan Cruijck en Sijmon Hulshout beiden regenten van het weeshuis dezer stede zo 

voor hen zelve en vervangende hun verdere confraters in het zelfde huis als alimenterende de 4 

kinderen van Leendert Jansz. Patijn en Aaltgen Pietersz. Hodenpijl voor 4/7e parten, mitsgaders Philips 

Hodenpijl en Jan Marckusz. Oostdorp tezamen gestelde voogden over de 3 andere nagelaten 

weeskinderen welke buiten het voorsz. weeshuis zijn gebleven voor de resterende 3/7e parten en 

tezamen voor het geheel verkopen Jan Gabrielsz. van Basel sergeant van de burgerij dezer stede een 

huis en erf met tuin daarachter staande omtrent de Kethelpoort, belend O Ds Everardus Bronsert 

predikant alhier en W ‘s-heren vest, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Aart 

Pietersz. Mol, voor 230 gld in gereed geld ontvangen. 

76. 25-02-1690.  De voorsz. heren regenten van het weeshuis mitsgaders de voogden van de kinderen 

welke buiten dat weeshuis zijn gebleven verkopen Aart Pietersz. Mol een huis en erf gelegen omtrent 

de Kethelpoort belend O de verkopers en W de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan de 

tuin van de koper, voor 45 gld in gereed geld ontvangen. 

76. 25-02-1690. De voorsz. heren regenten van het weeshuis voor 4/7e en nog de voogden over 1/7e 

part tezamen 5/7e parten verkopen Dieuwertgen en Jan Leendertsz. Patijn tezamen kinderen van 



NADERE TOEGANG 94 
 

 
 17 

Leendert Patijn en Aaltgen Pietersdr. Hodenpijl die de resterende 2/7e parten tezamen toekomen van 

een huis en erf omtrent de Kethelpoort, belend O de kinderen en erfgenamen van Pieter Andriesz. 

Ceneij en W de verkopers zelf met een ander huisje, strekkende voor van de straat tot achter aan het 

huis van Aart Mol met een vrije uit- en ingang tot in de Zijlstraat, oude waarbrief van 06-11-1677, 

waarbij alle gereedschappen volgens de inventaris daarvan zijnde, voor 357 gld 17 st. 

77. 25-02-1690. Cornelis van Dijck wonende binnen dezer stede als last hebbende van Trijntgen 

Gerritsdr. Oosterhuijs (procuratie gepasseerd voor de nts Johan Veen alhier op 17-02-1690 verkoopt 

Dirck Cornelisz. van Lugtigheijt bakker een stalling met een tuintje in de Luijs, belend N Pieter van der 

Plaats en Z ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Van der 

Plaats, oude waarbrief. van 06-11-1684, voor 80 gld in gereed geld ontvangen. 

77v. 25-02-1690. Pieter Bastiaansz. gehuwd hebbende Willemijntgen Willemsdr. verkoopt Pieter 

Rochusz. oud stierman een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend W de weduwe van Jan 

Lodewijcksz. en O Claas Bernouw, strekkende voor van de straat tot achter aan de Haven, oude 

waarbrief van 24-09-1689, voor 530 gld in gereed geld ontvangen. 

78. 03-03-1690. Joris Boogaert den Oude wonende alhier verkoopt Vranck Cornelisz. van der Werven 

een huis en erf gelegen op het Pad van het Broersvelt, belend N de koper en Z het groot Groenendal, 

strekkende voor van de straat tot achter aan het werkhuis van de erfgenamen van Cornelis Pietersz. van 

der Schans, voor 55 gld in gereed geld ontvangen. 

78v. 06-03-1690. Jan Hartog marktschipper op Rotterdam zoon van Theuntgen Jansdr. die een dochter 

is geweest van Jan Jansz. verkoopt Cornelis Niesen baljuw en schout dezer stede 1/5e part in twee 

rentebrieven tlv het gemene land ten comptoire van de heer de Brauw ontvanger te Rotterdam de ene 

van 1300 gld tnv Jan Jansz. van 11-04-1644 en de andere van 1500 gld ten name van Jan Jansz. van 

12-05-1647, tezamen 2800 gld of 1/5e voor 560 gld, voor 560 gld in gereed geld ontvangen. 

79. 08-04-1690. Arent Schouten metselaar verkoopt Claas Abrahamsz. zeevarende man een huis en erf 

gelegen in de Lange Kerkstraat, belend W Cornelis Hendricksz. en O Pieter van der Weij, strekkende 

voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met 9 st per jr tbv de Kerk dezer stede voor 

151 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

79v. 15-04-1690. Joost Fransz. de Vries koopman binnen dezer stede schenkt en vereert aan Susanna 

en Catharina Davidsdr. en vermits de absentie van dezelfden aan hun vader Joost Davidsz. die de gift is 

ontvangende van een leeg erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Aaltgen 

Adamsdr. en Z Tieleman Jacobsz. metselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren 

bansloot. 

80. 29-04-1690.  Jan Hartoch marktschipper van deze stede op Rotterdam als lasthebber van Lambrecht 

Borsselaar (procuratie gepasseerd voor nts Johan Veen alhier op 10-03-1690) verkoopt Jan Willemsz. 

van Wijck een huis en erf gelegen op de Schie, belend O een huisje van het St Jacobs Gasthuis en W de 

Mennonisten gemeente of deszelfs kerk, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jasper 

van den Boogaert, voor 700 gld in gereed geld ontvangen die zullen worden gebruikt tot aflossing en 

bevrijding van het gemelde huis. 

80v. 29-04-1690. Grietgen en Maria Prins kinderen van Jan Prins en Maartgen Pietersdr. Timmer 

verkopen Maarten Bonstoe een huis en erf gelegen op de Markt, belend W Jan Boogaart en O ‘s-heren 

straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Arij Cornelisz. Nieuwenoffelen, oude 

waarbrief van 11-05-1679, belast met 7 st 12 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 176 gld boven de 

belasting in gereed geld ontvangen. 

81. 29-04-1690. Reijnier Roelantsz. wonende alhier verkoopt Francoijs Pietersz. een huis en erf 

gelegen aan de Gooistraat, belend Z Jan Smit en N Jan en IJsack Braam, strekkende voor van de straat 

tot achter uitkomende met een gemene gang op de Haven, belast met 15 st per jr tbv de Kerk dezer 

stede en nog met een rentebrief van 100 gld die Geertgen Cornelisdr. weduwe wonende Rotterdam 

daarop heeft voor 24 gld boven de belasting aan de ontvanger Jacob Swanshoeck betaald. Kanttekening 

05-02-1695.Tobias Willemsz. vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

81v. 06-05-1690. Cornelis Niesen baljuw en schout mitsgaders oud burgemeester en raad dezer stede 
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verkoopt Franck Zijdeman mr kuiper een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend Z de weduwe van 

Willem Brasser en N Willem Reijersz. de Swart, strekkende voor van de straat tot achter uitkomende 

met een vrije gang op de Haven voor 1000 gld te betalen met 300 gld gereed en de resterende 700 gld 

behoudt de koper op rente tegen 4% per jr met onderpand het verkochte, losbaar met 100 gld per jr. 

Kanttekening 07-10-1693. Franck Sijdemann kuiper vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

82. 06-05-1690. Jan van Leeuwen wonende Delft verkoopt Adriaan Muts wonende Amsterdam waar-

voor in deze volgens de procuratie de gift is ontvangende Mr Theodorus van Bleijswijck (gepasseerd op 

21-04-1690 voor nts L. Meijer te Amsterdam) van een huis en erf gelegen op de Haven, belend N 

Maarten Penning en Z de kinderen van Jacob van Gesel, strekkende voor van de straat tot achter aan het 

erf van de voorsz. kinderen Van Gesel, voor 800 gld in gereed geld door de verkoper ontvangen. 

82v. 06-05-1690. Cornelis Knappert procureur op Maassluis wonende aldaar als enig erfgenaam van 

Sijmon van der Weijt oud burgemeester en raad dezer stede verkopen Jacobus Labeauw kapitein te 

water ten dienste dezer lande een huis en erf met plaats en korenzolders gelegen aan de Gooistraat, 

belend N de kinderen en erfgenamen van Claas Jorisz. van der Weijt en Z ‘s-heren steeg, strekkende 

voor van de voorsz. Gooistraat tot achter op de Haven “ende alsoo de corensolders strekkende over dit 

geveijlde en het huis van de kinderen van Claes Jorisz. van der Weijt tot noch toe van den anderen niet 

en is gesepareert, so wordt bij desen geconditioneert dat de koper van dit huijs int optimmeren off 

affbreecken van de solder hem sal moeten reguleren na de affpaling van de heijning tussen dit 

verkochte en de voorsz. kinderen van Claes Jorisz. staende sulcx dat deselfde heijninghe de koper sal 

strekken tot een scheijding”, voor 1225 gld in gereed geld ontvangen. 

83. 06-05-1690. Maria van Wil weduwe van de luitenant Rijswijck verkoopt Mr Adriaan Gagins advo-

caat en rector van de Latijnse school dezer stede een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Otto 

Went en W Lijsbeth Vet weduwe strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. 

Lijsbeth Vet, oude waarbrief van 12-08-1623, voor 100 gld door verkoopster in gereed geld ontvangen. 

83v. 06-05-1690. Tieleman Jacobsz. mr metselaar verkoopt Cornelis Theunisz. Been een huis en erf 

gelegen in de Raam, belend N Jan Willemsz. de Wijs en Z de kinderen van Pieter Jansz. Schoon, strek-

kende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 09-05-1676, voor 180 gld 

in gereed geld ontvangen. 

84. 06-05-1690. Jan Pietersz. Casteleijn verkoopt Jan Gielenzn. een huis en erf gelegen op de 

Hoogstraat, belend N Hendrick Pietersz. en Z ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter 

aan in de Lange Achterweg, voor 70 gld in gereed geld ontvangen. 

84v. 06-05-1690. Leendert Rochusz. oud stierman verkoopt Trijntgen Willemsdr. weduwe een huis en 

erf gelegen voor de Raam, belend N Jan Meesz. en Z Cornelis de Munnick, strekkende voor van de 

straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 150 gld door verkoper in gereed geld ontvangen. 

85. 06-05-1690. Gerard Denick koopman wonende Rotterdam verkoopt Jan Jansz. Peereboom mr smid 

een huis en erf gelegen op de Haven, belend O Harmanus van Wijelick regerend burgemeester en W de 

weduwe van Alewijn Gijsensz. c.s., strekkende voor van de straat tot achter aan de stede veste, oude 

waarbrief van 04-06-1689,. belast met een rentebrief van 150 gld tbv het weeshuis dezer stede, voor 

150 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

85v. 06-05-1690. Gerrit Harmensz. Blocq wonende binnen dezer stede verkoopt Jan Jansz. Vet een 

huis en erf gelegen op de Haven, belend N Jan Arijensz. Roodenrijs en Z Arij Dircksz. Kiela, 

strekkende voor van de straat tot achter aan het pakhuis van Gerrit Crijnenz., voor 700 gld in gereed 

geld door verkoper ontvangen. 

86. 06-05-1690. Jan Jansz. Vet blokmaker voorsz. wonende binnen dezer stede schuldig aan Mr 

Theodorus van Bleijswijck regerend burgemeester dezer stede 600 gld wegens geleend geld, te lossen 

met 200 gld per jr. tegen 4% per jr. Waarborg het voorsz. aangekochte huis mitsgaders de winkel met 

gereedschappen tot het blokmaken. Kanttekening 09-02-1704. De originele rentebrief wordt getoond 

die afgelost is door Frans Willemsz. Mairt? 

86v. 06-05-1690. Rochus Vriesenz. stierman als lasthebber van Johanna Drooge weduwe capitein 

Adriaan Poort (procuratie gepasseerd voor nts Johan Veen in dato dezes verkoopt Jacobus Richwijn en 
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vermits diens absentie wordt de gifte gedaan aan Cornelis Cnappert van een huis en erf gelegen aan de 

Gooistraat, belend N Theunis Jansz. Wijck en Z de kinderen en erfgenamen van Adriaan Dominicusz., 

strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, voor 750 gld door Johanna Drooge in gereed 

geld ontvangen. 

87. 06-05-1690. Vranck Zijdeman wonende alhier verkoopt Leendert Leendertsz. Holiershoeck een 

huis en erf gelegen voor de Raam, belend W de weduwe van Cornelis Huijbrechtsz. en O de weduwe 

van Andries Andriesz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Arij Dircksz., voor 400 

gld in gereed geld ontvangen. 

87v. 06-05-1690. De voorsz. Vranck Zijdeman verkoopt Claas Cornelisz. Post een huis en erf gelegen 

in de Breestraat, belend O Annetgen Diël en W Jaapgen Willemsdr., strekkende voor van de straat tot 

achter aan ‘s-heren bansloot, voor 50 gld in gereed geld ontvangen. 

88. 06-05-1690. Leendert Leendertsz. Holierhoeck wonende binnen dezer stede verkoopt de 

burgemeesters en regeerders dezer stede een huis en stalling met de waterloop genaamd de nieuwe 

volmolen gelegen aan de Vest annex de Vlaardingerpoort daarvan de grond eigendom is van de stad, 

oude waarbrief van 08-09-1685, voor 340 gld in gereed geld ontvangen. 

88v. 06-05-1690. Jacobus Thijsz. van Gils verkoopt Cornelis Hendricksz. mr kuiper een huis en erf 

gelegen aan de Wallevisstraat, belend W ‘s-heren bansloot en O Mr Dirck van Bleijswijck, strekkende 

voor van de straat tot achter aan het huis van Mr Adriaan Annocque, voor 361 gld in gereed geld 

ontvangen. 

89. 06-05-1690. Neeltgen Arentsdr. weduwe Willem Jacobsz. Maan en Jannetgen Jansdr. weduwe Jan 

Jacobsz. Maan verkopen tezamen Gerrit Harpertsz. van Velsen een huis en erf gelegen op het Hooft, 

belend Z Adam Valentijnsz. en N Arij Jacobsz. Coning, strekkende voor van de straat tot achter aan de 

boomgaard van de voorsz. Valentijnsz., belast met 44 st 6 p per jr tbv de stenen kade van de stad, voor 

365 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

89v. 06-05-1690. Claas Pietersz. van den Tempel gehuwd met Trijntgen Arijensdr. Heermans verkoopt 

Mathijs Pietersz. van Beeck een huis en erf gelegen aan de afrol van de Lange Achterweg, belend N de 

erfgenamen van Maddaleentgen Doome en Z Maartgen Gerritsdr., strekkende voor van de straat tot 

achter met een gemene gang aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 04-05-1669, voor 326 gld in 

gereed geld ontvangen. 

90. 06-05-1690. Louris Pietersz. van der Schans, Jannetgen Pietersdr. van der Schans, Meltgen 

Arijensdr. weduwe Vranck Centensz. van Adrighem als erfgenamen van Cornelis Pietersz. van der 

Schans en vervangende de verdere erfgenamen van Cornelis Pietersz. van der Schans verkopen Claas 

Jacobsz. Bernouw een Neeltgen Claasdr. een huis en erf gelegen op de Hoogstraat, belend O ‘s-heren 

steeg en W Tieleman Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Lijsbeth 

Willemsdr., oude waarbrief van 18-02-1645, belast met 23 st per jr tbv het Convent van Leliëndaal tot 

Delft, voor 500 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

90v. 06-05-1690. Dezelfde erfgenamen verkopen Vranck van der Werven een werkhuis en erf gelegen 

op het Pad van het Broersvelt, hebbende ter zijden het voorsz. werkhuis een vrije uitgang, belend N 

Sijmon van der Spit en Z de verkopers, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere baan, voor 

220 gld in gereed geld ontvangen. 

91. 06-05-1690. Gerrit Harpersz. van Velsen wonende binnen dezer stede schuldig aan Neeltgen 

Arijensdr. Witsenburg 300 gld wegens geleend geld, te lossen met 50 gld per jr tegen een rente van 4% 

per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op het Hooft, belend Z Adam Valentijnsz. en N Arij Jacobsz. 

Coning, strekkende voor van de straat tot achter aan de boomgaard van de voorsz. Valentijnsz. 

Kanttekening 18-01-1698. Arij en Jacob van Witsenburg vertonen de originele rentebrief die afgelost 

is. 

91v. 13-05-1690. Jacob Swanshoeck als ontvanger der verponding verkoopt met advies van de 

burgemeesters dezer stede aan Aart Pietersz. Mol het huis en erf van Joris Arentsz. de Wijs aan de 

westzijde van de Gooistraat, belend N Jan Jacobsz. van der Meer en Z Adriaan van der Mij, strekkende 

voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Van der Mij, voor 60 gld in gereed geld 
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ontvangen. 

92. 13-05-1690. Dezelfde handelend als gemeld verkoopt Mathijs Pietersz. van Beeck een huis en erf 

van Bastiaantgen Hendricksdr. gelegen in de Taansteeg, belend O Pieter Jansz. Verbrugge en W 

Maartgen Hendricksdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Theunis Poort en 

uitkomende met een vrije gang op de Haven, voor 86 gld in gereed geld ontvangen. 

92v. 13-05-1690. De voorsz. Swanshoeck handelend als gemeld verkoopt Pieter Ouwendijck een huisje 

en erf van de weduwe van Pieter Hendricksz. Waalman van ouds genaamd de Duijventil gelegen achter 

de Oost Molenstraat op de hoek van het Clootjessteegje, belend O Pieter van der Mij en ten westen aan 

en over de voorsz. steeg tot aan het huis van Aart Pietersz. Mol, strekkende voor van de straat tot achter 

aan het huis van de voorsz. Van der Mij, voor 5 gld in gereed geld ontvangen. 

93v. 13-05-1690. Willem Reijersz.de Swart koopman dezer stede verkoopt Vranck Zijdeman een huis 

en erf met een plaats gelegen aan de Gooistraat, belend Z Pieter Haack en achter Doen Samuelsz. 

Roodenburg en N Abram Coning, strekkende voor van de straat tot achter met een gemene gang op de 

Haven, voor 525 gld in gereed geld ontvangen. 

94. 13-05-1690. Jan Wijngaart wonende binnen dezer stede verkoopt Arij Jochumsz. een huis en erf 

gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N de weduwe van Gabriel de Munnick 

en Z een gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan de banen van Daniel van Boshuij-

sen,  voor 110 gld in gereed geld ontvangen. 

94v. 20-05-1690. Vranck Zijdeman mr kuiper wonende binnen dezer stede verkoopt Claas Maartensz. 

van Reeuwijck een huis en erf gelegen in de Clootjessteeg, belend N Maartgen Cornelisdr. weduwe en 

Z zeker huisje van de Kerk dezer stede, voor 22 gld in gereed geld ontvangen. 

95. 20-05-1690. Dieuwertgen Does dochter van Jan Does en Aaltgen Sijbrantsdr. beiden zalr verkoopt 

Theunis Poort grootschipper een huis en erf gelegen op de Haven, belend O Cornelis Ouwater en W 

Pieter Thijsz. van Tendeloo, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede veste, oude 

waarbrief van 18-05-1675, voor 150 gld in gereed geld ontvangen. 

95v. 31-05-1690. Jan Jansz. Montfoort wonende binnen dezer stede schuldig aan Dirck Wijckerhelt 

oud schepen dezer stede 300 gld wegens geleend geld, te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 

4% per jr. Waarborg twee huizen en erven het ene gelegen aan de Gooistraat, belend W ‘s-heren steeg 

en O Cornelis de Hoij kapitein van de burgerij, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven en 

het andere gelegen aan de Lange Achterweg, belend N de weduwe van Leendert den Boer en Z Gerrit 

Pietersz. Boot oud grootschipper. Kanttekening 01-05-1694. Jan Jansz. Montfoort vertoont de originele 

rentebrief die afgelost is. 

96. 03-06-1690. Joost Fransz. de Vries koopman wonende binnen dezer stede verkoopt Matheus Victor 

van der Goes raad en regerend schepen dezer stede een tuin met een tuinhuisje gelegen aan de Nieuwe 

onverkochte erven, belend ZO Claas Cornelisz. Bijl en NW Cornelis Cornelisz. Goutappel,  strekkende 

voor van de voorsz. Nieuwe erven tot achter aan de buiten haven, oude waarbrief van 20-05-1684, voor 

1400 gld in gereed geld door verkoper ontvangen. 

96v. 03-06-1690. Jonas Jansz. wonende in het Proveniershuis dezer stede verkoopt Pieter Haack 

herbergier een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O Aron Dircksz. en W Claas Jansz., 

strekkende voor van de straat tot achter aan met een vrije gang op de Haven, voor 100 gld in gereed 

geld ontvangen. 

97. 03-06-1690. Lijntgen Reijniersdr. als last hebbende van Harmen van der Horst in huwelijk gehad 

hebbende Cathalina Florisdr., vader en voogd over zijn minderj. kinderen en als voogd over de 

kinderen van Jan Romeijn mitsgaders van Floris van Zijdervelt zoon van Grietgen Florisdr. en 

vervangende de kinderen van Gerrit van Noijen geprocureerd bij Maria Zijdervelt, erfgenamen van 

Claas Claasz. (procuratie gepasseerd voor nts Adriaan van der Meer alhier op 16-05-1690) verkoopt 

Maartgen Gerritsdr. weduwe Maarten Leendertsz. Holierhoeck een huis en erf gelegen aan de Lange 

Achterweg, belend N Jacob Claasz. weduwe en Z Aachgen Duijnen, strekkende voor van de straat tot 

achter aan ‘s-heren bansloot, voor 170 gld in gereed geld ontvangen. 

97v. 10-06-1690. Hercules van der Schep wonende binnen dezer stede verkoopt Jacomijntgen 
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Cornelisdr. weduwe een huis en erf gelegen om het Kerkhof, belend N Mr Jan Aldernagt en Z 

Harmanus de Nijt, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. de Nijt, voor 140 

gld in gereed geld ontvangen. 

98. 10-06-1690. De voorsz. Hercules van der Schep ordinaris pachter wonende binnen dezer stede 

verkoopt Pieter van der Mij sergeant van de burgerij drie huizen en erven het ene gelegen in de Lange 

Kerkstraat, belend O de kinderen van Hendrick Gijsenz. en W Pieter van der Plaats oud schepen, 

strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Gerrit Vinck, het 2e gelegen in het Land van 

Beloften, belend W Arie Dircksz. Kiela en O de weduwe van Dirck Somhoff, strekkende voor van de 

straat tot achter aan de oude Doelen en het derde gelegen in de Oost Molenstraat, belend O Claas 

Pietersz. metselaar en W Willem Jansz. Rotteveen, strekkende voor van de straat tot achter aan de gang 

van de voorsz. Rotteveen, voor 315 gld in gereed geld ontvangen. 

98v. 10-06-1690. Pieter Dircksz. Scharp zoon en erfgenaam van Dirck Pietersz. Scharp zo voor hem 

zelve en nog als in deze vervangende zijn verdere broers mede kinderen en erfgenamen van Dirck 

Pietersz. verkoopt Cornelis Abrahamsz. en vermits diens absentie aan deszelfs vrouw die de gift is 

aannemende van een huis en erf gelegen in de Raam, belend O Jan Hartog en W Joris Thomasz., 

strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Cornelisz., oude waarbrief van 28-04-

1668, voor 50 gld in gereed geld ontvangen. 

99v. 10-06-1690. Cornelis Willemsz. Verweij wonende Delft verkoopt Cornelis Ariensz. zeevarende 

man een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Jan Claasz. den 

Roeper en Z het stadserf, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Jan 

Claasz., oude waarbrief van 15-05-1688, voor 95 gld die door koper op 01-11-1690 aan verkoper 

moeten worden betaald. 

100. 10-06-1690. Pieter Andriesz. zeevarende man wonende binnen dezer stede verkoopt Dirck 

Cornelisz. zeevarende man en vermits diens absentie aan Willemijntgen Aarnoutsdr. die de gift is 

ontvangende van een huis met een tuintje daarachter gelegen aan de westzijde van de vaart in het 

Broersvelt, belend Z Jacob Schouten en N Neeltgen.Jacobsdr., strekkende voor van de straat tot achter 

aan ‘s-heren bansloot, voor 250 gld in gereed geld ontvangen. 

100v. 10-06-1690. Mr Dirck van Bleijswijck oud burgemeester en koopman dezer stede verkoopt Isac 

Harel koopman wonende Rotterdam een haringboot genaamd de wakende Craen met al het rondhout, 

voor 1030 gld in gereed geld ontvangen. 

101. 10-06-1690. Dezelfde verkoopt Jan van Besoijen koopman wonende Rotterdam een hoekerschip 

met alle rondhout voor 1950 gld in gereed geld ontvangen. 

101v. 12-06-1690. Adriaan Muts gewezen schipper ten dienste van de Oost Indische Compagnie 

wonende binnen dezer stede ter eenre en Maarten Penning oud kapitein der burgerij der zelfder stede 

naaste geburen hebben een contract gemaakt betreffende de muur van het door Muts gekochte huis. 

102. 10-07-1690. Jan Willemsz. van Wijck schuldig aan Carel Bosschaart oud burgemeester en 

brouwer in de brouwerij van de Swarte Leeuw 700 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per 

jr. Waarborg twee huizen en erven het ene gelegen op de Schie, belend W de Kerk van de Mennonisten 

Gemeente en O zeker huisje toekomende het St Jacobs Gasthuis dezer stede, strekkende voor van de 

straat tot achter aan het huis van Jasper Christoffelsz. van den Boogaart en het andere gelegen op de 

Verbrande Erven, belend Z Jan Meesz. en N Claas Post, strekkende voor van de straat tot achter aan de 

baan van de weduwe van Engel Jansz. 

102v. 15-07-1690. Frans Dircksz. Scharp schuldig aan Trijntgen Gerritsdr. Oosterhuijs weduwe 

Maarten Rasen 100 gld wegens geleend geld, tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf 

gelegen in de Boterstraat, belend O Dirck Cornelisz. van Luchtigheijt en W Heijltgen Marcelisdr., 

strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Van Luchtigheijt. 

103. 14-09-1690. Johannis Bos minderjarige zoon van Appolonius Bos en Cornelia van der Hart 

echtelieden “welcke verclaerde nu noch ten eeuwigen dage sijn respectieve ouders niet te sullen 

imputeren ende verwijten, soo hem iets uijt sijn aenstaende huwelijck met Isabella Gevers meerderj. 

dochter (door sijn ouders voor desen regtelijck belet, maer nu op sijn ootmoedige supplicatie en Beede 
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geconsenteert) mogte overcomen in cas van Nou subsistentie en verarming om het minste onderhout 

niet sullen intimiteren en moeijlijck vallen, veel minder namaels te sullen allegeeren sijne 

minderjarigheijt als wesende sulcx door sijn ouders als behoort tegengegaen, maar ter contrarie sijn 

gemelte ouders niet het alderuijterste respect rentonteeren ende bejegent soo als een kint omtrent sijn 

ouders betaemt”. 

103v. 07-10-1690. Lijsbeth Jacobsdr. laatst weduwe van Cornelis Huijbrechtsz. voor de ene helft en 

nog vervangende de vier kinderen zijnde buiten het weeshuis mitsgaders Pieter van Cleeff oud 

burgemeester en Sijmon Hulshout regerend burgemeester beiden regenten van het weeshuis 

vervangende haar verdere confraters als alimenterende aldaar de drie nagelaten weeskinderen van 

Cornelis Huij-brechtsz. verkopen tezamen Willem Jacobsz. Hoeck een huis en erf gelegen in de Lange 

Kerkstraat, belend O Claas Pietersz. en W de weduwe van Pieter van der Mij, strekkende voor van de 

straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 250 gld in gereed geld ontvangen. 

104. 07-10-1690. Mr Theodorus van Bleijswijck regerend burgemeester als last en procuratie hebbende 

van Cornelis Poort gehuwd met Geertruijt Muts en Maria Muts meerderjarige ongehuwde dochter, 

kinderen en mede-erfgenamen van Maartgen Doom die weduwe en erfgename is geweest van Cornelis 

Muts haar man en zulks aan haar bij scheiding en deling tussen haar mede broer en zuster te beurt 

gevallen is het navolgende huis en erf (procuratie gepasseerd voor nts L. Meijer te Amsterdam op 27 en 

28-09-1690) verkopen de burgemeesters dezer stede een huis en erf gelegen op de Dam omtrent de 

sluis, belend O ‘s-heren straat en W Crijntgen Lourisdr., strekkende voor van de straat tot achter op de 

Haven, voor 346 gld in gereed geld ontvangen. 

105. 07-10-1690. Willem Jacobsz. Hoeck wonende alhier schuldig aan Jan Woutersz. van der Leent 

150 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg het voorsz. aangekochte huis. 

Kanttekening. De nevenstaande schuldrentebrief afgelost op 27-07-1697 vide hier naar folio 251. 

105v. 14-10-1690. Leendert Ariensz. Heckenhoeck wonende Overschie verkoopt Arij Meesz. van 

Duijn een huis en erf gelegen op de Lange Achterweg, belend N niet ingevuld en Z Jan Ariensz., 

strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq, voor 100 gld in gereed geld ontvangen. 

106. 14-10-1690. Arij Meesz. van Duijn wonende binnen dezer stede schuldig aan Geertgen Bancken 

bejaarde dochter 100 gld wegens geleend geld, te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 4% per 

jr. Waarborg het huis en erf heden aangekocht. Kanttekening 04-08-1696. De weduwe van Arij Meesz. 

van Duijn vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

106. 04-11-1690. Cornelis Pietersz. Backer zeevarende man wonende binnen dezer stede schuldig aan 

Cornelis Pleunenz. 200 gld wegens geleend geld terug te betalen binnen 3 jr zonder dat het geld mag 

worden opgeëist, tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Zijlstraat, 

belend O Jan Hendricksz. en W Cent Ploij, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren 

bansloot. Kanttekening 30-05-1727. Wordt vertoond de originele rentebrief door Huijg Huijgensz. van 

den Bos gehuwd met Neeltgen Sijmonsdr. van der Hoeven weduwe en universele erfgename van 

Cornelis Pleunenz. 

107. 09-11-1690. Abraham Pietersz. Weeraat steenplaatser wonende op het Hooft verkoopt Isaack 

Pietersz. Weeraat bakker wonende alhier een schuit of jol genaamd een aalman gelegen in de Haven 

alhier, door verkoper op 16-10-1690 al verkocht. voor 200 gld. 

107v. 18-11-1690. Aart Pietersz. Mol wonende binnen dezer stede verkoopt de diaconiearmen kamer 

van Schiedam een rentebrief van 300 gld tegen een rente van 6% per jr gepasseerd op 24-10-1683 tlv 

Maartgen en Willemtgen Tonisdr. van der Burg wonende Wateringen en voorts met haar verbonden 

hypotheek met de rente vanaf 24-10-1688. 

108. 25-11-1690. Abraham Pietersz. Weeraat steenplaatser wonende op het Hooft verkoopt Sara 

Weijmans weduwe van Willem Juijst in zijn leven burgemeester dezer stede waarvoor Jacob 

Swanshoeck de gift is ontvangende van zekere opstal van twee huisjes gelegen omtrent het Hooft annex 

de steenplaats van Schiedam, belend Z de voorsz. steenplaats en N het land van de stad Schiedam, O de 

gemene weg en W de boomgaard van de voorsz. steenplaatst alles volgens de akte van 09-12-1684, 

voor 300 gld. Voldaan met 300 gld in mindering van de schuldbrief van 2000 gld. 
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108v. 25-11-1690. Pieter Haack herbergier wonende binnen dezer stede verkoopt Cornelis Dammasz. 

brouwer en vermits diens absentie aan zijn vrouw die de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen 

op de Hoogstraat bij of omtrent de Rotterdamse poort, belend N Pieter Jansz. en Z Willem Diaën, strek-

kende voor van de straat tot achter aan het grote Groenendal, voor 250 gld in gereed geld ontvangen. 

109. 02-12-1690. Jacob Swanshouck ontvanger van de verponding verkoopt met toestemming van de 

burgemeesters van Schiedam aan Gijsbert Jansz. van der Burg een huis en erf met een boomgaard 

toebehorende Cornelis Mutter gelegen op het Hooft, belend N Job Jansz. metselaar en Z Willem 

Volckertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Vranckenlantse watering, voor 500 gld in 

gereed geld ontvangen. 

109v. 05-12-1690. Amilia de Berg weduwe Abram van Cleeff raad en baljuw dezer stede als erfgename 

van haar man onder voorbehoud van boedelbeschrijving. Zij stelt dat zij genoodzaakt is geweest de 

Staten van Holland en West-Friesland te verzoeken afstand te mogen doen van het fidei commis dat 

Sophia Vranckendr. haargrootvaders overgrootmoeder zalr. bij haar testament van december 1601 

zekere erfenis uit kracht van hetzelfde testament op haar comparante gedevolveerd had gelieve te 

belasten en dat zij comparante mede om redenen had goegevonden voor ons solemnelijck te verklaren 

tbv haar zalr mans crediteuren die haar tot dato dezes op de interinnemente van de voorsz. brieven van 

inventaris voor deze gerechte hadden geopenbaard en haar bovendien waren bekend, dat zo wanneer 

haar EdGrootMogenden de voorsz. erfenis van Sophia Vranckendr. of een goed gedeelte van die ten 

minste tot 1/3e part op haar verzoek uit de fidei-commis zoude gelieve te ontslaan, zij comparante bij 

deze beloofd heeft alle voorsz. bekende crediteuren van haar achterwezen tlv haar voorsz. mans boedel 

volkomen te zullen voldoen, zonder in haar regnard haar zelve met het voorsz. beneficie van inventaris 

te zullen behelpen of haar voorsz. mans boedel te aban-donneren. 

110v. 09-12-1690. Eeuwout Juijst regerend schepen zo voor hem zelve als vervangende Jan Dionijsz. 

Verburg koopman wonende Rotterdam tezamen benevens Gerbrant Wijckerhelt zalr in zijn leven oud 

burgemeester dezer stede en executeurs van het testament van Cornelis Leendertsz. de Jongh verkoopt 

de kinderen en erfgenamen van Gerbrant Wijckerhelt in compagnie en vermits zijn overlijden aan 

Alewijn Coning die de gift in deze is ontvangende van 3/4e in 1/4e van een huis en lijnbanen gelegen 

aan de Gooistraat beneden de dijk omtrent de Rotterdamse poort daarin de voorsz. Wijckerhelt heeft 

gewoond, belend O Lijntgen Semelaar en W ‘s-heren bansloot, voor 843 gld 15 st in gereed geld 

ontvangen. 

111. 30-12-1690. Mr Theodorus van Bleijswijck, Sijmon Hulshout en Mr Abraham Cambier regerend 

burgemeesters dezer stede stellen zich borg voor Claas Juriaensz. Schouten zittend slaafachtig gevan-

gen tot Algiers in Turkije voor 1200 gld, te lossen voor de gemelde slaaf en te betalen zodra de voorsz. 

slaaf in christen lande zal zijn aangekomen. 

111. 06-01-1691. Gijsbert Jansz. van der Burg mr scheepmaker verkoopt Maarten Dircksz. van 

Wieringen de helft van een huis met timmerwerf en erf daarin de koper de helft al toekomt gelegen op 

het Hooft, belend N Cors Kalff en Z Jan Staats, strekkende voor van de straat tot achter aan op de 

Haven, belast met 600 gld in het geheel en dus voor de helft met 300 gld die de kinderen van Nobel 

daarop sprekende hebben, voor 400 gld boven de belasting. 

111v. 12-01-1691. Sara Weijmans weduwe van Willem Juijst in zijn leven raad en vroedschap en 

Cornelis Niesen baljuw en schout en verklaart de 1e comparante te renunchieren en cederen van haar 

speciaal verband hetgeen zij heeft op zekere steenplaats met de gereedschappen van die toebehorende 

Abraham Pieter Weeraat gehuwd met Cornelia van der Camp lest weduwe van Jacob Jansz. Peeckstock 

en zulks possesseur van de voorsz. steenplaats uit kracht van twee distincte schuldrentebrieven 

gepasseerd voor schepenen dezer stede de eerste van 24-07-1683 en de tweede van 31-10-1686 

tevreden zijnde dat de voorsz. steenplaats door Weeraat aan Niesen zal worden opgedragen zonder enig 

recht of pretentie daaroip te reserveren of te behouden, terwijl zij Carel Bosschaart oud burgemeester 

raad en vroedschap dezer stede opdraagt namens haar aan Niesen twee huisjes en erven naast de voorsz. 

steenplaats haar door Weeraat op 25-11-1690 voor 300 gld opgedragen, welke 300 gld de voorsz. 

Niesen zullen worden aangerekend in mindering van een schuldbrief van 3000 gld kapitaal met rente 



NADERE TOEGANG 94 
 

 
 24 

die Niesen op de steenplaats is hebbende. 

112v. 13-01-1691. Carel Bosschaart oud burgemeester raad en vroedschap dezer stede als last 

hebbende van Sara Weijmans weduwe Willem Juijst oud burgemeester en raad dezer stede gepasseerd 

voor schepenen dezer stede op 12-01-1691 verkoopt Cornelis Niesen zekere opstal of twee huisjes zoals 

deze aan haar op 25-11-1690 zijn opgedragen door Abraham Pietersz. Weeraat gelegen omtrent het 

Hooft annex de steenplaats, belend Z de voorsz. steenplaats en N het land van de stad Schiedam, O de 

gemene weg en W de boomgaard van de steenplaats, voor 300 gld, welke zullen strekken tot afslag op 

de rentebrief met de verlopen rente die koper tlv Weeraat voornoemd is hebbende. 

113. 13-01-1691. Abraham Pieter Weeraat gehuwd met Cornelia van der Camp weduwe Jacon Pietersz. 

Peeckstock en zulks possesseur van de navermelde steenplaats verkoopt Cornelis Niesen baljuw en 

schout dezer stede zekere steenplaats met twee ovens, loodsen, woonhuis met erven en plantagie van 

die en het land daarbij behorende groot 1 morgen 4 hond 22 roe alsmede de aarde en slik, breder 

volgens de inventaris, gelegen omtrent het Hooft, belend het weiland W en N de stadslanden en Z de 

boomgaard van Fop Wittensz., oude waarbrief van 08-05-1683, belast geweest boven de 1e rentebrief 

van de koper met twee rentebrieven tezamen 3400 gld welke Sara Weijmans weduwe Willem Juijst 

burgemeester en vroedschap dezer stede daarop sprekende heeft, onder verwijzing naar een akte van 

12-01-1691 (folio 111v) waarbij het verkochte onbelast zou worden opgeleverd, voor 2300 gld welke 

in mindering strekt van de voorsz. rentebrieven. 

113v. 13-01-1691. Anthonij van Vollenhove de jonge koopman wonende binnen dezer stede als 

lasthebber van zijn vader Anthonij van Vollenhoven de oude koopman te Vlaardingen verkoopt Jan 

Dominicusz. en vermits diens absentie aan Maartgen Cornelisdr. die de gift is ontvangende van een 

huis en erf gelegen op het Pad beneden de Gooistraat, belend O het pad van de baan van de erfgenamen 

van Gerbrant Wijckerhelt c.s. en W het pad van juffrouw du Boijs, strekkende voor van de straat tot 

achter op het pad van de voorsz. Wijckerhelt, voor 80 gld in gereed geld ontvangen. 

114. 13-01-1691. Annetgen Cornelisdr. weduwe Dominicus Tielemansz. wonende binnen dezer stede 

verkoopt Pieter Jacobsz. Vermaas en vermits diens absentie aan Maartgen Cornelisdr. die de gift is 

ontvangende van een huis en erf gelegen aan de oostzijde in het Broersvelt, belend N Harmen Siere en 

Z de weduwe van Andries van der Heijm, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren 

bansloot, voor 90 gld in gereed geld ontvangen.   

114v. 25-01-1691. Isack Pietersz. Weeraat bakker verkoopt Cornelis Niesen baljuw en schout dezer 

stede een schuit of jol genaamd een aalman liggende in de Haven alhier met conditie dat de verkoper de 

timmerman zal betalen voor de reparatie, voor 200 gld in mindering van een schuldbrief van 370 gld 

welke de koper heeft tlv verkopers broer Abraham Pietersz. Weeraat. 

115. 27-01-1691. Martinus Wolff wonende Utrecht zo voor hem zelve en als last hebbende van 

Catharina Wolff mede voor haar zelve en vervangende Cornelia van der Wolff, allen kinderen van 

Mathijs Wolff (procuratie gepasseerd voor nts W. Pronckert te Utrecht op 16-12-1690) alsmede een 

akte onder de hand daarbij Mathijs Wolff afstand van het navolgende huis doet voor de kinderen 

moederlijk bewijs verkopen Huijbrecht Cornelisz. stierman een huis en erf gelegen voor de Raem, 

belend W Jan Pauwelsz. Boogaart en O Rochus Vriesenz. stierman, strekkende voor van de straat tot 

achter aan het Hof van Beloijs, voor 388 gld in gereed geld ontvangen. 

115v. 27-01-1691. Dezelfde Martinus Wolff verkoopt Laurens Caspersz. van Strandwijck een huis en 

erf  (de verkopers aanbedeeld bij overlijden van Jannetgen Jacobsdr.) gelegen op de Haven,. belend W 

Louris Aldertsz. en O Cornelis Pietersz. Reijns, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis 

van Annetgen Jansdr. weduwe, voor 215 gld in gereed geld ontvangen. 

116. 27-01-1691. Claas Pietersz. mr metselaar wonende binnen dezer stede verkoopt Reijndert Jansz. 

schipper een huisje en erf gelegen achter de Teerstoof, belend N Maartgen Roelen en Z Mr Gregorius 

Blaauw, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Blaauw, voor 50 gld in gereed geld 

ontvangen. 

116v. 16-02-1691. Annetgen Jacobsdr., weduwe Jan Peeckstock wonende binnen dezer stede verkoopt 

Boudewijn Claasz. van Harmelen molenaar een huis en erf gelegen op de Haven, belend W Arie 
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Dircksz. Schieveen en O Jan de Hoij, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede wallen, 

belast met 11 st 4 p per jr tbv dezer stede, voor 270 gld boven de belasting door verkoopster in gereed 

geld ontvangen. 

117. 24-02-1691. Gerard van der Dussen oud burgemeester en raad in het Collegie van de Staten van 

Holland en West-Friesland verkoopt Matheus van der Goes raad en vroedschap, mitsgaders regerend 

schepen een paardestal en erf gelegen in de West Molenstraat, belend O Theunis Jansz. Wijck en W 

Daniel van Boshuijsen met zijn tuin, oude waarbrief van 06-09-1687, voor 200 gld in gereed geld 

ontvangen. 

118. 03-03-1691. Jacob Swanshoeck gerechtsbode als last hebbende van Martinus Wolff wonende 

Utrecht zoon van Mathijs Wolff die gehuwd is geweest met Martijntgen Maartensdr. zo voor hem zelve 

en als procuratie hebbende van zijn zusters, de procuratie van Martinus gepasseerd voor nts Johan Veen 

op 29-01-1691 en de andere procuratie voor nts W. Pronckert te Utrecht alsmede een onderhandse akte 

van afstand door Mathijs Wolff voor der kinderen moederlijk bewijs verkoopt Arij Wijnantsz. een huis 

en erf gelegen in de Gooistraat, belend Z Theunis Jacobsz. van der Willigen en N de afrol, strekkende 

voor van de straat tot achter aan het Cleijn Groenendal, voor 125 gld door Martinus Wolff in gereed 

geld ontvangen. 

118v. 03-03-1691. Apolonius Bos wonende binnen dezer stede verkoopt Jacques Lavernij een huis en 

erf met een tuin daarachter gelegen aan de Gooistraat, belend N Ds Jacques Galant en Z de weduwe 

van Isack Tijckmaker, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq, voor 660 gld in 

gereed geld ontvangen. 

119. 05-03-1691. Lijsbeth Arentsdr. weduwe schuldig aan Lijsbeth Abramsdr. mede weduwe 125 gld 

wegens geleverde winkelwaren en geleende penningen tegen een rente van 3% per jr. Waarborg een 

huis en erf gelegen op het Pad van het Broersvelt, belend Z Maartgen Fransdr. en N de weduwe van 

Frans Cornelisz. van der Marcq, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Mathijs 

Lodewijcksz.. 

119v. 09-03-1691. De schepenen met Johan Veen secretaris zijn gecompareerd in het sterfhuis van 

Amilia de Berg in leven weduwe van Mr Abraham van Cleeff, raad en vroedschap dezer stede alhier 

overleden en dat op het wettelijk verzoek van Pieter van der Cragt als lasthebber van Mr Cornelis van 

Aerssen heer van Hoogerheijde ontvanger generaal die heeft overgeleverd een besloten testament om 

geopend te worden luidende testament opgemaakt op 22-07-1690 voor nts Floris van Bronsgeest in den 

Haag door Amilia de Berg weduwe Abraham van Cleeff inhoudende het verzoek om de heer en vrouwe 

van Hoogerheijde bij haar overlijden de zorg en bestelling van haar affaire aan te nemen en haar 

begrafenis tot Delft in alle stilte in haar ouders graf te doen regelen met uitsluiting van alle anderen. 

Volgt nog een eigenhandig geschreven testament van dezelfde van 27-01-1690, waarbij zij herroept het 

testament door haar en haar man gemaakt voor nts van der Velden te Delft. Geen datum vermeld. Zij 

geeft haar man het vruchtgebruik van haar nalatenschap gedurende zijn leven en de eigendom aan 

Maria Pauw gehuwd met Cornelis van Aerssen heer van Hoogerheijde en bij vooroverlijden hun 

kinderen. Gedaan o.a. in bijzijn van de vrunden van de overledene als Cornelis van Schagen en deszelfs 

vrouw alsmede Cornelia van der Houff weduwe Gijsbert van Beresteijn en Dr Pieter Brest raad en 

vroedschap dezer stede. 

121v. 17-03-1691. Laurens Caspersz. van Strandberg schuldig aan Carel Bosschaart oud burgemeester 

125 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de 

Haven, belend W Lourens Aldersz. en O Cornelis Pietersz. Reijns. strekkende voor van de straat tot 

achter aan het huis van Annetgen Jansdr. weduwe. 

122. 08-04-1691. Martinus Ketelaar marktschipper wonende Vlaardingen verklaart dat de obligatie tlv 

het gemene land van Holland van 1600 gld ten name van de nagelaten weeskinderen van Maarten 

Isbrantsz. van 01-05-1644 alsmede de aggreatie van 04-05-1644 hem alleen toebehorende, welke hij in 

handen gesteld heeft van Maarten de Heer pachter wonende binnen dezer stede om deze over te geven 

als pand ter minne en tot securiteit en verzekeringen van de turfpacht en de waag dezer stede wegens 

door de voorsz. de Heer op 29-03-1691 gepacht, te doen verkopen bij mankement of nalatigheid. 



NADERE TOEGANG 94 
 

 
 26 

122. 19-04-1691. De burgemeesters hebben de obligatie in pand genomen. 

122v. 10-04-1691. Catharina van Castiljen gehuwd met Hendrick van der Burg luitenant van een 

compagnie voetknechten ten dienste dezer lande als last hebbende van haar man (procuratie gepasseerd 

voor nts A. van der Meer op 26-03-1690) verkoopt Willem Stalpert wonende op de heerlijkheid van 

Achttienhoven een huis en erf met de schilderijen in de benedenkamer en aan de schoorsteen genaamd 

het Wapen van Holland gelegen op de Haven op de hoek van de West Molenstraat, belend N Daniel 

van Boshuijsen raad en president schepen dezer stede en Z de gemelde? steeg, strekkende voor van de 

straat tot achter aan het huis van Maarten Couwenhoven, belast met 4 rentebrieven te weten een van 

1000 gld tbv Teunis van Schie, een van 100 gld tbv Francois de Wilt, een van 300 gld die 

Couwenhoven en de laatste van 500 gld die Laurens de Ridder te Delft daarop sprekende hebben, voor 

700 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

123. 15-04-1691. Gerrard van der Dussen oud burgemeester en raad dezer stede mitsgaders 

gecommitteerde raad van het Collegie van de Staten van Holland en West-Friesland borg voor Cornelis 

van Aerssen als erfgenaam nomine uxoris van Amilia de Berg weduwe Abraham van Cleeff en tbv de 

gemene crediteuren van Van Cleeff. 

123v. 20-04-1691. Cornelis Verbeeck marktschipper van dezer stede buiten om op Rotterdam wonende 

binnen dezer stede als principaal mitsgaders Jan Baggelaar en Catharina van der Linden echtelieden 

wonende Delft als borgen schuldig aan Annetgen Pietersdr. Admiraal 1000 gld als reste van koop van 

zekere damschuit de voorsz. Annetgen Pietersdr. gebruikt tot een marktschuit, te betalen met 200 gld 

per jr tegen een rente van 3% per jr. 

124. 21-04-1691. Claas Leendertsz. van der Spit verkoopt Jan Pietersz. Baan mr timmerman een huis 

met grutterij daar annex met de gereedschappen daarbij behorende, zijnde gelegen op de Schie aan de 

Coningstraat, belend O Pieter Pietersz. Bleijcker en W de verkoper zelf met een klein huisje en achter 

met een erf dat strekt tot achter aan het erf van Vranck Jansz., strekkende voor van de straat tot achter 

aan de Doelsloot, belast met een rentebrief van 600 gld die Geertgen Bancke daarop sprekende heeft 

tegen een rente van 4% per jr, voor 280 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.Kanttekening 

01-06-1702. Jan Pietersz. Baan vertoont de originele rentebrief die voldaan is door Sijmon Loopuijt als 

erfgenaam van Geertgen Bancke. 

125. 21-04-1691. De voorsz. Van der Spit verkoopt Grietgen Dircksdr. en vermits haar absentie wordt 

de gift aangenomen door haar vader Dirck Pietersz. Cappiteijn van een huisje en erf gelegen op de 

Schie aan de Coningstraat, belend O Jan Pietersz. Baan en W de voorsz. Jan Pietersz.. met zeker erf 

over welk erf dit huis een vrije uit- en ingang is hebbende, strekkende voor van de straat tot achter aan 

de plaats van de voorsz. Jan Pietersz. Baan, voor 150 gld in gereed geld ontvangen. 

125. 21-04-1691. Jan van Dalen verkoopt Annetgen Pietersdr. Admiraal een huis en erf gelegen op de 

Schie, belend O Claas Govertsz. en W Dirck Papenheijn, strekkende voor van de straat tot achter aan 

het erf van Jan Boon, voor 525 gld in gereed geld ontvangen. 

125v. 21-04-1691. Jannetgen Thijsdr. gehuwd met Joost Jacobsz. Bomkop als last hebbende van haar 

man, zijnde de lastgeving geschreven bij een brief van 12-04-1691 verkoopt Willem Gerritsz. Cleijn 

commandeur zeker huis en erf gelegen op de Noordmolenstraat, belend Z Jacob Jacobsz. van der 

Linden en N de koper zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 250 gld 

in gereed geld ontvangen. 

126. 21-04-1691. Maarten Dircksz. van Wieringen mr scheepstimmerman wonende op het Hooft 

schuldig aan Huijg Gerritsz. van der Meer en Cornelis van Schie 1000 gld wegens geleend geld, te 

lossen met 50 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg zijn huis en erf met een timmerwerf 

gelegen op het Hooft, belend N Cors Jansz. Kalff en Z Jan Pietersz. Staat, strekkende voor van de straat 

tot achter aan op de Haven. 

126v. 28-04-1691. Johannes van Putten bakker wonende binnen dezer stede verkoopt Nicolaas 

Hendricksz. Voorstraten een huis en erf gelegen in de Korte Kerkstraat, belend O Lijsbeth Govertsdr. 

en W Pieter Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Ds Everardus Bronsert, 

belast met 400 gld kapitaal tbv Trijntgen Raas tegen een rente van 4% per jr ingaande 01-05-1691, voor 
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400 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

127. 28-04-1691. Cornelis Niesen baljuw en schout dezer stede verkoopt Lodewijck van Harwijnen de 

helft van een steenplaats met 2 ovens, loodsen, woonhuis met erf en het land daarbij behorende groot 1 

morgen 4 hond 22 roeden alsmede voor de helft van de opstal van twee huisjes met de aarde en slikken 

daarvan de koper de wederhelft bezit gelegen op het Hooft annex de andere, het weiland belend W en 

N de stadslanden en Z de boomgaard van Job Wittensz., zoals het aan de verkoper op 13-01-1691 is 

opgedragen, uitgezonderd alle gereedschappen, voor 1400 gld door verkoper van koper in gereed geld 

ontvan-gen. 

127v. 12-05-1691. Gerrit Duvijn herbergier wonende binnen dezer stede gehuwd met Ariaantgen 

Hendricksdr. (Ramp) dochter van Wijntgen Maartensdr. zo voor haar zelve en als vervangende 

Martijntgen Hendricksdr. weduwe, Jacob Hillebrantsz. gehuwd met Maria Hendricksdr., mitsgaders 

nog tezamen erfgenamen van Cornelis Hendricksz. haar overleden broer verkopen Jan Andriesz. de 

Graaff en vermits diens absentie van dezelfde aan zijn vrouw die de gift is ontvangende van een huis en 

erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Pieter Pietersz. en W de erfgenamen van Lijsbeth 

Florisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Lijsbeth Florisdr., oude waarbrief van 

07-01-1699 (sic), voor 200 gld door koper van verkoper in gereed geld ontvangen. 

128. 12-05-1691. Sebastiaan Veen als last en procuratie hebbende van Alewijn Storm meerderj. zoon 

van Gerrit Pietersz. Storm en Engeltgen Jacobsdr. beiden zalr. wonende Haarlem (procuratie 

gepasseerd voor nts Johan Veen op 05-05-1691) verkoopt Pieter Boot de helft van 1/27e deel in de 

oude en nieuwe middelkeet alsmede in het Raphuis, mitsgaders in de nieuwe keet de helft van 1/81e 

part, voor 150 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 

128v. 12-05-1691. Jan van Basel sergeant van de burgerij verkoopt Maartgen Ouwater waarvoor 

Adriaan van der Meer de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de Boterstraat aan de 

Markt, belend O Gerrit Duvijn en W Maartgen Bouwensdr., strekkende voor van de straat tot achter 

aan het erf van de voorsz. Duvijn, voor 380 gld in gereed geld ontvangen. 

129. 12-05-1691. Laurens van der Wiel regent van de magistraats en Jan van Basel als regent van de 

Diaconiearmen kamer beide te Schiedam verkopen Jacob Maartijn het huis en erf van Annetgen Diël 

gelegen in de Breestraat, belend W Claas Post en O Aart Mol, strekkende voor van de straat tot achter 

aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 27-04-1680, belast met 9 st 4 p per jr tbv de Grafelijkheid, 

voor 93 gld te betalen met 13 gld gereed en 80 gld houdt hij onder zich onder speciaal verband van het 

gekochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 20 gld per jr. 

130. 12-05-1691. Adriaan van der Meer vaandrager van de burgerij dezer stede als lasthebber van Jan 

Poort schout te Mijdrecht gehuwd met Aachgen Muts, Maria Muts meerderjarige ongehuwde dochter 

mede wonende aldaar vervangende Adriaan Muts en Cornelis Poort gehuwd met Geertruijt Muts, alle 4 

kinderen en erfgenamen van Maritgen Doome en nog erfgenamen volgens testament van 

Magdaleentgen Doome haar meuie, gepasseerd voor schepenen van Mijdrecht op 15-03-1691 verkopen 

Claas Dircksz. bakker waarvoor Piet Bomert de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de 

Lange Achterweg, belend N Cornelis Willemsz. en Z Mathijs Pietersz. van Beeck, strekkende voor van 

de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met 15 st per jr tbv onbekend, voor 194 gld boven de 

belasting in gereed geld ontvangen. 

130v. 12-05-1691. Jan Pietersz. Rens mr schoenmaker verkoopt Jan Nolet een huis en erf gelegen aan 

de Boterstraat, belend O de koper en W de weduwe van Hendrick van der Heijm, strekkende voor van 

de straat tot achter aan de Luijs, oude waarbrief van 07-05-1689, belast met 28 st per jr tbv onbekend, 

voor 230 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

131. 12-05-1691. Hendrickgen Willemsdr. gehuwd met Pieter Willemsz. Bol als lasthebber van Aron 

Cornelisz. (procuratie gepasseerd voor nts Johan Veen op 23-04-1691) verkoopt Gijs Willemsz. een 

huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend O Cornelis de Vinck en W Pieter Haack, strekkende voor 

van de straat tot achter aan met een gemene gang tot op de Haven, oude waarbrief van 02-06-1685, 

voor 105 gld in gereed geld ontvangen. 

131v. 12-05-1691. Cornelis Cuijp herbergier wonende Vlaardingen verkoopt Jan Maartensz. van der 
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Hidde een huis en erf met stalling gelegen in de Vlaardingerstraat, belend O Aart Pietersz. Mol en W 

stads erf, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, met conditie dat de koper in de koop 

zal volgens diverse losse goederen als een trocktafel, schrijfborden, snijbank en schalen om de tabak te 

snijden en te verkopen volgens inventaris, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen. Kanttekening 07-

05-1695? Belast nevens de helft van een branderij met 600 gld als in het gifteboek nr 27 folio 67v te 

zien is. 

132. 12-05-1691. Teunis den Beer zoon van Lijsbeth Teunisdr. weduwe vervangende zijn moeder 

vermits haar indispositie erfgename van Maartgen Teunisdr. mitsgaders Meltgen Arijensdr. weduwe 

mede erfgename van de voorsz. Maartgen Teunisdr. en Doen Samuelsz. Roodenburg vervangende 

Hendrick Claasz. tezamen voogden over de nagelaten weeskinderen van Magdaleentgen Teunisdr. 

verkopen de voorsz. Doen Samuelsz. een huis en erf gelegen op de Schie, belend O de koper en W 

Hendrick Claasz. Schalck, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de weduwe van Jan 

Blanckert, oude waarbrief van 22-05-1649, belast met 15 sr per jr tbv onbekend, voor 710 gld boven de 

belasting in gereed geld ontvangen. 

132v. 12-05-1691. Cornelis van der Linden zo voor hem zelve en als voogd over de minderj. kinderen 

benevens Barend Joostenz. Stol gehuwd met Maartgen Cornelisdr. Bom weduwe van Jan Huijgensz. 

van der Linden verkoopt Hendrick Schoonenburg en Arij Cornelisz. van Luchtigheijt een huis en erf 

gelegen in de Gooistraat, belend Z Claas Bomert en N de weduwe van Adriaan Lebeauw, strekkende 

voor van de straat tot achter aan het erf van Corstiaan van der Spit, voor 330 gld in gereed geld 

ontvangen. 

133. 12-05-1691. Cornelis Poort kapitein van de grote visserij verkoopt Leendert Alewijnsz. Coning 

een huis en erf gelegen op de Haven, belend W Jan Poort en O Andries Pietersz., strekkende voor van 

de straat tot achter op de Haven, voor 800 gld in gereed geld ontvangen. 

133v. 19-05-1691. Dirck Wijckerhelt oud schepen gehuwd met Grietgen de Wijs dochter en erfgename 

van Jan Willemsz. de Wijs als bij scheiding van de boedel het navolgende tuintje te beurt gevallen 

verkoopt Jan Pietersz. Castelijn die weder verkoopt Claas Post zekere tuin en tuinhuisje gelegen in de 

Noord Molenstraat, belend N Maartgen Leendertsdr. weduwe en Z Cornelis Teunisz., strekkende voor 

van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief 22-04-1684, voor 200 gld in gereed geld 

ontvangen. 

134. 19-05-1691. Huijbrecht Centen de Lange gehuwd met Neeltgen Joostendr. wonende binnen dezer 

stede verkoopt Elias Willemsz. uitlandig waarvoor diens vrouw de gift is ontvangende van een huis en 

erf gelegen in de steeg achter de Teerstooff, belend Z Jacob Jacobsz. van der Linden en N Maria 

Jansdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Abraham van der Wee, oude waarbrief 

van 23-02-1686, voor 60 gld, te betalen met 30 gld gereed en 30 gld houdt de koper op hypotheek 

onder zich onder speciaal verband van het gekochte, te betalen met 15 gld per jr. 

134v. 19-05-1691. Ariaantgen Jansdr. weduwe van Wijnant van Bree verkoopt Maarten Penning oud 

kapitein van de burgerij dezer stede en Michiel Jansz. Lenij sergeant van de burgerij tezamen voogden 

over de weeskinderen van de voorsz. Wijnant van Bree geprocureerd bij Ariaantgen Jansdr.verkoopt 

Emmerensje Joostendr een huis en erf gelegen in de West Molenstraat, belend O Arie Bouwensz. 

Corpershoeck en W Teunis Jansz. Wijck, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, 

oude waarbrief van 15-02-1681, voor 100 gld in gereed geld ontvangen. 

135. 22-05-1691. Gerrit Pietersz. Rodenburg bierschipper op Maassluis (waarvoor Maarten Soeck 

affirmeert de comparant wel te kennen) schuldig aan Cornelis Jacobsz. Bubbeson 800 gld wegens 

geleend geld te lossen met 100 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg zijn bierschuit 

gelegen in de Haven aan het Hooft.met alle toebehoren. 

136. 25-05-1691. Pieter Andriesz. en Jacob Andriesz. zo voor haar zelve als vervangende hun verdere 

zusters en broers kinderen en erfgenamen van Andries Gouwens en Jannetgen Willemsdr. verkopen 

Johan Hodenpijl regerend burgemeester een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O 

Cornelis Abramsz. en W een gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan het tuintje van 

Abel Cneppelhout, oude waarbrief van 09-05-1676, belast met 6 st per jr tbv onbekend, voor 155 gld 
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boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

136v. 26-05-1691. Eeuwout Juijst raad en regerend schepen zo voor hem zelve en vervangende Jan 

Dionijsz. Verburg als nevens Gerbrant Wijckerhelt zalr gestelde executeurs van het testament van 

Cornelis Leendertsz. de Jong verkoopt Alewijn Coning de helft van 1/3 of 1/6 part in de Nieuwe 

Zoutkeet gelegen over de Haven, dewelke bij scheiding te beurt is gevallen aan Pietertgen Ariensdr. 

wonende Maassluis, belend N Balten Jansz. en Z Anthonij van Vollenhoven, strekkende voor van de 

straat tot achter aan de Stadsveste of Nieuwe Erven, voor 600 gld in gereed geld ontvangen. 

137. 26-05-1691. Grietgen Claasdr. weduwe Pieter van der Mij verkoopt Jan Cornelisz. de Vinck een 

huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O Mees Dircksz. en W het pad van de kinderen en 

erfgenamen van de oud burgemeester Gerbrant Wijckerhelt, strekkende voor van de straat tot achter aan 

‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 30-04-1689, voor 125 gld, waarvan 25 gld gereed en 100 gld 

behoudt de koper onder zich op hypotheek van het gekochte tegen een rente van 5% per jr, te lossen 

met 25 gld per jr. 

137v. 26-05-1691. Mr Cornelis van Aerssen heer van Hoogerheijde nomine uxoris erfgenaam van 

Amilia de Berg weduwe Mr Abraham van Cleeff en deszelfs erfgename onder voorrecht van 

boedelbeschrijving verkoopt Willem Pouwelsz. ‘t Hart en Jan Jansz. Rotteveen tezamen en elk voor de 

helft van een huis, pachthuizen, zolders en erf gelegen aan de Markt in de Boterstraat met nog een klein 

huisje daar achter op de Schie, het grote huis belend Z Harmanus van Wijelick raad en oud 

burgemeester dezer stede en N Claas Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter op de Schie, 

zijnde voor deze in 1653 een brouwerij en daarna een draperie en lakenbereiderij geweest,. met conditie 

dat eerst na 12 eerstkomende en achtereenvolgende jaren wederom tot een brouwerij kan worden 

gebruikt, voor 2600 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 

138v. 26-05-1691. Laurens van der Wiel raad en regerend schepen, regent en magistraat en Willem 

Pouwelsz. ‘t Hart en Jan Jansz. Rotteveen regenten van de diaconie armen kamers als alimenterende en 

onderhoudende de kinderen van Frans Cornelisz. van der Marcq verkopen Jan Meesz. grootschipper 

een huis en erf van de voorsz. Van der Marcq gelegen aan de westzijde van het Broersvelt, belend N de 

weduwe van Arij Teunisz. Luiten en Z Lijsbeth Ariensdr., strekkende voor van de straat tot achteraan 

het erf van Mathijs Lodewijcksz. en voorts uitkomende met een poort tot in de blauwe steeg, oude 

waarbrief van 30-10-1683, voor 200 gld in gereed geld ontvangen. 

139. 26-05-1691. Jan Jansz. Hemeltekan luitenant van de burgerij dezer stede als procuratie hebbende 

van Sara Vessuijp zijn moeder (procuratie gepasseerd voor Johan Veen op 24-05-1691) verkoopt Arent 

Hendricksz. van Gogh een huis en erf gelegen op de Haven, belend N Lijntgen Aalbrechtsdr. en Z ‘s-

heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Eeuwout Juijst raad en schepen, 

voor 400 gld, te betalen met 100 gld gereed en 300 gld behoudt de koper met hypotheek op het 

gekochte tegen een rente van 2½ % per jr, te lossen met 25 gld per jr. 

139v. 26-05-1691. Mr Nicolaas van Aerssen handelend als gemeld verkoopt Carel Bosschaart oud 

burgemeester en brouwer in de brouwerij van de Swarte Leeuw een pakhuis, loods en haringplaats met 

een tuintje daarachter gelegen op de Haven, belend W de koper met zijn brouwerij en O de weduwe 

van Hendrik de Man, strekkende voor van de straat tot achter aan de West Molenstraat, voor 645 gld 

door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 

140v. 09-06-1691. Maartgen Jansdr. gehuwd met Anthonij Gerritsz. van Ophoven jegenwoordig 

ziekelijk in het St Jacobs Gasthuis dezer stede verblijvende als lasthebber van haar man, welke last is 

overgegeven aan Mathijs Cool gerechtsbode verkoopt Joris Pietersz. Opmeer een huis en erf gelegen bij 

de Vlaardingerpoort in de Vlaardingerstraat, belend NO Jan Prins en ZW de weduwe van Claas Ploij, 

strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, voor 205 gld in gereed geld ontvangen. 

141. 16-06-1691. Jacobus Gordon gehuwd met Machtelt van Waart en Barent de Haan gehuwd met 

Cornelia van Waart kinderen en erfgenamen van Pieternella Gillisdr. weduwe capitein Ruth 

Maximilaan. van Waart voor hen zelve en vervangende de verdere kinderen van  Pieternella Gillisdr. 

verkopen Abraham Claasz. van der Helm een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat over het 

Graafmakersbruggetje, belend W Pieter Nobel en O de weduwe van Andries de Cramer, strekkende 
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voor van de straat tot achter aan het erf van Pieter Nobel, belast met 2 gld 5 st per jr tbv onbekend, voor 

150 gld, te betalen met 30 gld gereed en koper behoudt 120 gld aan zich onder hypotheek van het 

verkochte, te betalen in 3 termijnen van 40 gld. 

141v. 23-07-1691. Dirck van Wijck wonende alhier verkoopt Ds Arnoldus Brants predikant te 

Oudewater een rentebrief tlv het gemeneland van Holland en West-Friesland, staande ten comptoire 

van Cornelis van der Colck ontvanger van de gemenelands middelen over Gorinchem in den lande van 

Arckel groot 800 gld van 16-01-1672 tnv Anneke Hendricksdr. Juijst tegen een rente van 4% per jr, 

voor 736 gld in gereed geld ontvangen. 

142. 28-07-1691. Claas Pietersz. metselaar verkoopt Pieter Claasz. Hoijer en wegens diens absentie is 

zijn vrouw de gift aannemende van een huis en erf gelegen in de Raem, belend Z de weduwe van Pieter 

van der Mij en N Willem Duijfhuijsen, strekkende voor van de straat tot achter aan de Oost 

Molenstraat, voor 79 gld in gereed geld ontvangen. 

142v. 28-07-1691. Jan Pouwelsz. Boomgaart wonende alhier verkoopt Isaack Weeraat de helft van het 

navolgende huis welke helft Isaack doorverkoopt aan Pieter Brest raad en vroedschap, terwijl Jan Doom 

sergeant van de burgerij mede aan de voorsz. Brest de andere helft overdraagt van het gemelde huis en 

erf met tuin gelegen achter de Kerk, belend O ‘s-heren bansloot en W Anna Kinnemont, strekkende 

voor van de straat tot achter aan een andere ‘s-heren bansloot en bekende Jan Pouwels voor zijn helft 

door Weeraat betaald te zijn met 360 gld en hebben Weeraat en Doom tezamen van Brest 610 gld 

ontvangen. 

143. 25-08-1691. Hugo van Rijck zo voor hem zelve en als lasthebber van Judick van Rijck meerderj. 

kinderen van za.l Hugo van Rijck (procurarie gepasseerd voor nts A. van Gellinckhuijsen te Haarlem 

op 14-08-1691) geassisteerd met Johan Fockendijck en Frederick Nieuwenhoff oud schepen als 

voogden over Hugo en Judick. Zij verklaren dat bij scheiding de navolgende rentebrieven de comparant 

met zijn zuster ter hand zijn gesteld gekomen uit de fidei-commissaire goederen van Lucia van Weenen 

en verkopen Jacobus Fockendijck apothecaris dezer stede drie rentebrieven tlv het gemene land daarvan 

twee staande ten comptoire van Mr Cornelis van Aerssen ontvanger generaal tezamen 216 gld 

gedateerd de ene 20-12-1578 en de andere 08-12-1588 verschijnende ten comptoire van Mr Franco van 

Bleijswijck ontvanger te Delft groot 400 gld van 03-04-1635, voor 592 gld in gereed geld ontvangen. 

144. 08-09-1691. Cornelis Theunisz. wonende binnen dezer stede verkoopt Claas Post een huis en erf 

gelegen voor de Raem bij de Noordmolen, belend N de koper en Z Maartgen Jansdr., strekkende voor 

van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 100 gld in gereed geld ontvangen. 

144. 13-09-1691. Annetgen Heckenhoeck weduwe van Pieter Leendertsz. Wensing schuldig aan 

Trijntgen Gerritsdr. Oosterhuijsen weduwe 100 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr, 

terug te betalen over 1 jr.  Waarborg een huis en erf gelegen in de Oost Molenstraat, belend O Willem 

Duijfhuijsen en W de weduwe van Pieter van der Mij, strekkende voor van de straat tot achter aan het 

huis van capitein Cornelis Poort. Kanttekening 10-09-1694. Carel Bosschaart oud burgemeester 

brouwer in de Swarte Leeuw vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

144v. 15-09-1691. Willem van Ruijven raad en vroedschap van Delft als procuratie hebbende van Mr 

Dirck van Bleijswijck oud burgemeester dezer stede jegenwoordig uitlandig (procuratie gepasseerd 23-

01-1691 voor nts Floris van der Werff te Delft waaruit blijkt dat Van Bleijswijck vertrekt naar Benga-

len en zijn broer Lourens van Bleijswijck en Mr Adriaan van der Goes heer van Naters raad en oud 

schepen zijn zwager alsmede Willem van Ruijven raad en vroedschap tot Delft tot waarnemers heeft 

benoemd) verkoopt Dr Adam van der Heijm raad en oud burgemeester en gecommitteerde ter 

admiraliteit op de Maze een huis en erf met verscheidene vertrekken, pakhuizen, boetzolders, 

zoutkassen en loodsen aan de westzijde van de Haven, belend Z Abraham Coning en N de weduwe van 

Mr Jan van der Meijden, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede walle, voor 5500 gld 

in gereed geld ontvangen. Kanttekening 15-02-1692 Laurens van Bleijswijck verklaart dat nevenstaand 

huis en erf met de gevolgen van dien bij schifting en scheiding van de boedel van zijn vader Abraham 

van Bleijswijck te beurt is gevallen aan zijn broer Mr Dirck van Bleijswijck zonder dat Laurens daarop 

enig recht kan doen gelden. 
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147. 15-09-1691. Dr Pieter Brest raad en regerend schepen gehuwd met IJda Wijckerhelt zo voor hem 

zelve en vervangende Dr Maximiliaan Wijckerhelt, tezamen kinderen van zalr Gerbrant Wijckerhelt in 

zijn leven oud burgemeester en raad dezer stede, mitsgaders Jacobus Gijsen zo voor hem zelve en 

vervangende Justus de Vries en Alewijn Coning verkopen tezamen Dirck Wijckerhelt oud schepen 1/4e 

van een huis, lijnbaan en erf gelegen aan de Gooistraat, belend O Lijntgen Semelaar en W ‘s-heren 

bansloot, voor 1054 gld 13 st 12 p in gereed geld ontvangen. 

147v. 15-09-1691. Willem van Ruijven in kwaliteit voorsz. verkoopt Jacob Gijsen een huisje, koetshuis 

en stalling annex de andere gelegen in de Walvissteeg, belend W Cornelis Hendricksz. en O de 

advocaat Annocqué, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Annocqué, voor 

550 gld in gereed geld ontvangen. 

148v. 29-09-1691. De voorsz. Willem van Ruijven handelend als gemeld verkoopt de burgemeesters en 

regeerders van Schiedam 2 hond 31 roeden weiland gelegen in het West Franckenlant buiten Schiedam 

zijnde afgedolven van de 28 en 29e camp, voor deze groot geweest 3 morgen 3 hond 57 roe, zijnde de 2 

hond 31 roe gekocht tot gebruik van de uitgedolven nieuwe haven, voor 517 gld 10 st in gereed geld 

ontvangen. 

149. 29-09-1691. De voorsz. Willem van Ruijven handelend als gemeld verkoopt Jan Marcusz. Oost-

dorp twee campen weiland zijnde de voorsz. 28 en 29e campen daarvan 2 hond 31 roe is afgedolven en 

nu groot 3 morgen 1 hond 26 roe gelegen in West Franckenlant buiten Schiedam, belend Z dezer stede 

landen en N de weg strekkende voor van het voorsz. afgedolven land tot achter aan het land van 

Clasijne van Bleijswijck weduwe, voor 1893 gld 18 st in gereed geld ontvangen. 

149v. 06-10-1691. Alewijn Coningh koopman wonende alhier als lasthebber van Gerrit van Santen, 

Andries van Overschelde gehuwd met Trijntgen van Santen, Johannes Michielsz. man en voogd van 

Maria van Santen (procuratie gepasseerd voor nts P. Baas te Haarlem van 27-09-1691) mitsgaders nog 

zekere akte van de Staten van Holland en West Friesland, waarbij het navolgende is ontslagen van het 

fidei commis van 16-02-1691 verkopen Aaltgen van Santen 3/4 in 1/5e in beide taanhuizen, een op de 

Haven, belend O Harmanus van Wijelick en W de weduwe van Take Janssen, strekkende voor van de 

straat tot achter aan het huis van Cornelis Casteleijn en het andere op de Nieuwe onverkochte Erven 

met een tuin daar achter, belend W Hartog Claasz. en O Cornelis Goutappel, voor 208 gld in gereed 

geld ontvangen.. 

150. 08-10-1691. Ds Adam van der Heijm oud burgemeester en raad in het Collegie ter admiraliteit te 

Rotterdam verkoopt Eeuwout Juijst raad en schepen dezer stede een huis, loods, korenzolder, 

zoutkassen en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N Johan Veen secretaris dezer stede en Z Mr 

Adriaan Annocqué advocaat, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, voor 3500 gld in 

gereed geld ontvangen. 

150v. 12-10-1691. Jan Pouwelsz. Bogaart wonende binnen dezer stede schuldig aan Louris Dircksz. 

Burger wonende Wormer in Noord Holland 1000 gld spruitende ten dele wegens cassering van zekere 

obligatie van 750 gld en de rest wegens interest en geleverde olie, te lossen met 300 gld per jr tegen een 

rente van 4% per jr. Waarborg twee huizen en erven het ene gelegen aan de Markt of Boterstraat, 

belend O Maartgen Bouwensdr. weduwe en W Trijntgen Raas weduwe, strekkende voor van de straat 

tot achter uitkomende op de Schie en het andere gelegen voor de Raam, belend N Huijbrecht Cornelisz. 

stierman en Z Abraham IJsaacksz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. 

Kanttekening 30-10-1722. Dirck Boogerd vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

151v. 20-10-1691. Jan Doom sergeant van de burgerij dezer stede als lasthebber van Geertgen Bancken 

bej. vrijster wonende binnen dezer stede (procuratie gepasseerd voor nts Johan Veen alhier) verkoopt 

Jacob Pietersz. een huis en erf met een tuin gelegen op de Schie aan de Coningstraat, belend O de 

verkoopster zelf met zeker ander huis en W Aaltgen Hartog weduwe en achter Pieter de Hoij oud 

kapitein van de burgerij, strekkende voor van de straat tot achter aan het Groeneweegje, voor 800 gld 

welk bedrag koper onder zich houdt onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% 

per jr, te lossen met 50 gld per jr. 

152v. 27-10-1691. Wouter Brent wonende alhier verkoopt Pieter Ouwendijck een huis en erf genaamd 
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het Moorejaanshooft gelegen aan de Gooistraat, belend N Eeuwout Juijst en Z Dr Jacques Galant, 

strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Galant, voor 100 gld in gereed geld 

ontvangen. 

153. 10-11-1691. Leendert Leendertsz. Holierhoeck wonende binnen dezer stede verkoopt Sijmon 

Maartensz. den Boer en vermits diens absentie aan zijn vrouw die de gift is ontvangende van een huis 

en erf gelegen voor de Raam, belend W de weduwe van Cornelis Huijbrechtsz. en O de weduwe van 

Andries Andriesz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Arij Dircksz., hebbende het 

voorsz. huis aan de westzijde een gemene uit- en ingang, voor 470 gld in gereed geld ontvangen. 

153v. 10-11-1691. Cornelis Niesen regerend burgemeester verkoopt Maartgen Taams weduwe Cornelis 

Hodenpijl de helft van zekere steenplaats met 2 ovens, loodsen, woonhuis met erf en plantagie en het 

land daarbij behorende groot 1 morgen 4 hond 22 roe alsmede voor de helft de opstal van twee huisjes 

en de aarde en de slik, daarvan Lodewijck van Harwijnen de wederhelft bezit gelegen omtrent het 

Hooft annex de andere, het weiland belend W en N de stadslanden en Z de boomgaard van Job 

Wittensz. zoals aan verkoper op 13-01-1691 opgedragen, voor 1200 gld in gereed geld ontvangen. 

154. 10-11-1691. Cornelis van Vlierden wonende Rotterdam erfgenaam van zijn zuster Maartgen 

Pietersdr. die gehuwd is geweest met Hendrick Cruijmel en zulks bij scheiding de navolgende 

rentebrief te beurt gevallen zijnde verkoopt Joost van Sorgen koopman een rentebrief gepasseerd voor 

schepenen alhier op 10-05-1670, pro resto 250 gld alsmede de rente van die, voor 250 gld in gereed 

geld ontvangen. 

154v. 10-11-1691. Johan Hodenpijl regerend burgemeester en brouwer in de brouwerij van de Witte 

Leeuw binnen dezer stede verkoopt Arie Pietersz. de Wit wonende Rijswijk een rentebrief van 450 gld 

met de rente van die tlv Jan Willemsz. Poort en zijn verbonden hypotheek, gepasseerd voor schepenen 

alhier van 21-12-1686, voor 450 gld in gereed geld ontvangen. Kanttekening 13-05-1697 Jan Willemsz. 

Poort vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

155. 12-11-1691. Reijndert Jansz. schipper wonende alhier verkoopt Jasper Jansz. van den Bosch een 

huisje en erf gelegen in de steeg achter de Teerstooff, belend N Maartgen Roelendr. en Z Mr Gregorius 

Blaauw, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Blaauw, oude waarbrief van 

27-01-1691, welk huis door verkoper om niet mag worden bewoond tot vrouwendag toekomende, voor 

82 gld in gereed geld ontvangen. 

155v. 24-11-1691. Jacob Swanshoeck ontvanger van de verponding verkoopt met toestemming van de 

burgemeesters van Schiedam aan Jacob Jacobsz. van der Linden het huis en erf van de weduwe van 

Claas van Catwijck gealimenteerd wordende in het St Jacobs Gasthuis gelegen aan de westzijde van de 

Breestraat, belend Z met een vrije en eigen gang tot achter aan het huis van Pieter Jansz. Baan en N 

Engebrecht Fransz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 81 gld in gereed geld 

ontvangen. 

156. 24-11-1691. De voorsz. Swanshoeck handelend als gemeld verkoopt de voorsz. Jacob Jacobsz. 

van der Linden het huis en erf van Cornelis Cornelisz. gelegen op de Verbrande Erven, belend Z Claas 

Post en N Guljaam Paternat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Engebrecht 

Jansz., voor 3 gld 3 st in gereed geld ontvangen. 

156v. 24-11-1691. Jan Meesz. Nobel wonende alhier verkoopt Bartholomeus van Pelt een huis en erf 

gelegen in de Verbrande Erven, belend Z de tuin van Cornelis Gielen en N Jan Willemsz. weduwe, 

strekkende voor van de straat tot achter aan de baan van de weduwe van Engel Jansz., voor 40 gld in 

gereed geld ontvangen. 

157. 24-11-1691. Cornelis Gielen verkoopt Bartholomeus van Pelt een tuintje gelegen op de Verbrande 

Erven, belend O de koper en W Engel Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan de lanen van 

de voorsz. weduwe van Engel Jansz., voor 12 gld in gereed geld ontvangen. 

157v. 01-12-1691. Heijltgen Jacobsdr. weduwe Pieter Pietersz. Vermeer verkoopt Grietgen Pietersdr. 

gehuwd met Jan Biermans haar moeder een huis en erf met een spinbaan daar aan gelegen aan de 

oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Pieter Nobel en Z Pieter Vriessen, strekkende voor 

van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 06-05-1684, voor 55 gld in gereed 
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geld ontvangen. 

158. 01-12-1691. Arie Dircksz. Kiela wonende binnen dezer stede verkoopt Harmen den Draack 

marktschipper van deze stad op Brielle een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N voor Mathijs 

Cornelisz. Cool en achter Annetgen IJsbrantsdr.en Z voor Gerrit Cornelisz. en achter de weduwe van 

Take Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan met een vrije gang op de Haven, voor 300 gld 

in gereed geld ontvangen. 

158v. 08-12-1691. Jacobus Rijsbergen 23 jr (staande op zijn vertrek naar Oost Indië) nevens zijn 

voogden n.l. Nicolaas Verdoes, nog geassisteerd met Johannes de Wit en Hendrick van Anckeren zijn 

omen van moederszijde verklaart op heden van Laurens van der Wiel als gewezen voogd over de 

voorsz. Rijsbergen van de goederen dezelve opgekomen bij overlijden van zijn grootmoeder Magdalena 

Kevelaar weduwe mitsgaders zijn broer Anthonij Rijsbergen, bij welke rekening de gemelde Van der 

Wiel bij het slot te kort is gekomen enige penningen, welke penningen door Van der Wiel zullen 

worden voldaan tot uitrusting van de voorsz. Rijsbergen naar Indië en aangezien Rijsbergen nog geen 

25 jr is gaan de voogden accoord. 

159. 22-12-1691. Theunis den Beer grootschipper en vermits de indispositie van zijn moeder Lijsbeth 

Theunisdr., Meltgen Arijensdr. weduwe en Doen Samuelsz. Rodenburg vervangende Hendrick Claasz. 

Schalck beiden gestelde voogden over de nagenoemde minderjarige erfgenamen van Theunis Thijsz. 

allen tezamen erfgenamen van Maartgen Theunisdr. weduwe verkopen de diaconiearmen kamer dezer 

stede een rentebrief van 400 gld met de verlopen rente tlv het gemene land ten comptoire Franco van 

Bleijswijck van 26-08-1665, voor 380 gld in gereed geld ontvangen. 

159v. 22-12-1691. Jan Jansz. Rotteveen als rentmeester van de magistraats armen kamer en Cornelis 

ten Eijcken regent uit de diaconie armen kamer beiden dezer stede verkopen in die kwaliteit het huis 

van Thomas Water aan Andries Nedersier gelegen in de Boterstraat, belend O de weduwe van Pieter 

van der Mij en W een arm van Cornelis Niesen (sic), strekkende voor van de straat tot achter aan het 

huis van de kinderen van Margrita Hendricksdr., voor 50 gld in gereed geld ontvangen. 

160v. 06-01-1692. Mr Adriaan Annocqué advocaat voor het Hof van Holland verklaart ingevolge het 

verbaal van 11-12-1691 van Frederick de Liere heer van Soetermeer en Frederick Rosenboom raden in 

gemelde Hove als commissarissen gehouden “reëlijck te vercautioneren en te verbinden” twee van zijn 

huizen en erven gelegen op de Haven, belend N Eeuwout Juijst raad en schepen en Z voor de weduwe 

van Cornelis Bom en achter Dirck van Wijck, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven en 

het andere belend N de Walvisstraat en Z de kinderen van kapitein Jacob van Boshuijsen, strekkende 

voor van de straat tot achter aan ‘s-heren vest tbv Abraham Sena? procureur van het voorsz. Hof voor 

778 gld 2 st 8 p pro resto van een akte van tauxatie en nog tbv Evert Splinter wonende ‘s-Gravenhage 

over rest van 582 gld 8 st, met verlopen rente sedert 23-04-1691 en dat ongeprejudiceerd zijn 

hypotheek op de 6 morgen land daarbij verbonden. 

160v. 19-01-1692. Ariaantgen Jansdr. weduwe van Wijnant van Bree mitsgaders Maarten Penning oud 

kapitein en Michiel Jansz. Lenij sergeant beiden van de burgerij tezamen gestelde voogden over de 

minderjarige nagelaten weeskinderen van Ariaantgen Jansdr. verkopen Reijnier Claasz. Vonck en 

vermits diens absentie aan Jacob Le Beauw die de gift is aannemende van een huis en erf gelegen in de 

West Molenstraat, belend W het St Jacobs Gasthuis en O Dirck Arijensz., strekkende voor van de straat 

tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 06-05-1679, voor 55 gld in gereed geld ontvangen. 

161. 19-01-1692. Eeuwout Juijst raad en regerend schepen gehuwd met Cornelia van der Heijden 

verkoopt Jacobus van den Eelaart een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend Z ‘s-heren steeg en 

N voor Hercules van der Schep en terzijden van achteren de erfgenamen van Lijntgen Aalbrechtsdr. 

weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Arent Hendricksz. van Goch voor 

1300 gld, waarvan 400 gld gereed en 900 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het 

gekochte tegen een rente van 4% per jr en te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening 23-01-1691. 

Jacobus van den Eelaart vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

161v. 19-01-1692. Jacobus van den Eelaart schuldig aan zijn vader Adriaan van den Eelaart 400 gld 

wegens geleend geld. Waarborg het gekochte huis en erf. Kanttekening ongedateerd Adriaan van den 
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Eelaart vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

162. 10-02-1691. Johan van Rhee commissaris ter recherche alhier verkoopt Pieter Ouwendijck een 

huis en erf gelegen aan de Vlaardingerstraat, belend N Leendert Patijn en Z Claas Post, strekkende voor 

van de straat tot achter op de Haven, oude waarbrief van 31-01-1654 voor 150 gld door verkoper van 

koper in gereed geld ontvangen. 

162v. 16-02-1692. Jan Pietersz. Reijns wonende alhier als lasthebber van Cors Pouwelsz. 

Crommenhoeck gepasseerd voor nts Anthonij Pesser alhier van 14-02-1692 verkoopt Lijntgen 

Marcelisdr. bejaarde dochter een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend W de koopster en O 

Hendrick Prins, strekkende voor van de straat tot achter aan het tuintje van Willem Pouwelsz., voor 150 

gld in gereed geld door verkoper van koopster ontvangen. 

163. 23-02-1692. Jan Rotteveen als rentmeester uit de Magistraat armen kamer en Laurens van der 

Wiel regent uit de diaconie armen kamer dezer stede verkopen Arij Buijtewech het huis en erf van 

Cornelis Claasz. Kooren als wordende deszelfs kinderen gealimenteerd door de voorsz. armen kamers 

gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Davidt Cornelisz. stierman en Z 

Robbert Gordon, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Davidt Cornelisz., 

voor 71 gld in gereed geld door verkopers van koper ontvangen. 

163v. 01-03-1692. Dirck Cornelisz. zo voor hem zelve als vervangende Dirck Cornelisz., Jacob 

Cornelisz., Sijbrant Cornelisz., Jan Dircksz., Neeltgen Cornelisdr. en Aachgen Cornelisdr. tezamen 

erfgenamen van Pieter Jansz. en Trijntgen Dircksdr. beiden zalr verkoopt Pieter Nobel een huis en erf 

gelegen aan de westizijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Tieleman Jacobsz. en Z Govert 

Tielemansz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Tieleman Jacobsz., 

voor 70 gld in gereed geld ontvangen. 

164. 01-03-1692. Aldert de Swart verkoopt Margrieta van Bleijswijck weduwe van Hendrick van der 

Heijm en vermits diens absentie aan Nicolaas van Wijck die de gift is ontvangende van een tuin en 

tuinhuisje gelegen omtrent de Kethelpoort, belend O Jan van Basel en W ‘s-heren vest, strekkende voor 

van de straat tot achter aan de waterloop van de Volmolen, oude waarbrief van 29-06-1680, voor 35 gld 

in gereed geld ontvangen. 

164v. 08-03-1692. Bartholomeus Maartensz. wonende alhier verkoopt Jacobus Pietersz. van Geervliet 

een huis en erf gelegen aan de Nieustraat, belend Z de weduwe van Marcus van Roocken en N Jan 

Marcusz. Duijffvoet, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Leendert Michielsz. de 

Wit, belast met 22 st 8 p per jr tbv het Huis van Keenenburg en 7 st 8 p per jr rbv de regenten van het 

St Jacobs Gasthuis, voor 200 gld in gereed geld ontvangen. 

165. 15-03-1692. Gillis Pietersz. wonende Rotterdam verkoopt Mathijs Verbeeck een huis en erf 

gelegen in de Swansteeg, belend W de gang van Willem Marcusz. en O de weduwe van Augustijn 

Fransz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Tieleman Jacobsz., oude waarbrief van 

02-03-1686, belast met 16 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 70 gld boven de belasting in 

gereed geld ontvangen. 

165v. 22-03-1692. Steven Willemsz. zeevarende man wonende binnen dezer stede schuldig aan de 

weesmeesters dezer stede tbv het kindskind van Maartgen Cornelisdr. Koos 200 gld wegens geleend 

geld tegen een rente van 4 % per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend N 

Dieuwertgen Tobiasdr. en Z Job Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren 

bansloot. 

166. 29-03-1692. Pieter Jacobsz. van der Meer wonende alhier als last en procuratie hebbende van Jan 

Hendricksz. van der Vis gepasseerd voor nts Adriaan van der Meer van 25-03-1692 verkoopt Annetgen 

Jacobsdr. van der Meer weduwe van Jacob Jorisz. van den Berg een huis en erf met een vrije gang 

daaer bezijden gelegen in de Breestraat, belend O Aem Cornelisz. en W Neeltgen Gerbrantsdr. 

weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, oude waarbrief van 03-04-1677, 

belast met 15 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 50 gld die Jan Hendricksz. van der Vis in 

mindering van enige schuld de voorsz. Annetgen Jacobsdr. tot zijn last competerende zijn gevalideerd. 

166v. 02-04-1692. Hilletgen Joppendr. wonende alhier verkoopt IJsack van der Put wonende 
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Rotterdam die weder verkoopt aan Anthonij Anthonijsz. van der Piet wonende Delft een huis en erf 

gelegen aan de Beestenmarkt in de Boterstraat, belend N ‘s-heren straat en Z de weduwe van Pieter van 

der Mij, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Hendrick van der 

Heijm, belast met 28 st 2 p per jr tbv dezer stede, voor 450 gld boven de belasting door verkoper van 

koper in gereed geld ontvangen. 

167. 12-04-1692. Fijtgen de Gilde weduwe van Mathijs Baarthoutsz. Brouwer wonende binnen dezer 

stede verkoopt Willem Gerritsz. Cleijn commandeur ter zee ten dienste dezer lande een huis en erf 

gelegen aan de westzijde van de Dam, belend O Isack Pietersz. Weeraat en W Cornelis Pietersz. Rens, 

strekkende voor van de straat met een vrije gang tot achter op de Haven, voor 800 gld door verkoopster 

van koper in gereed geld ontvangen. 

167v. 12-04-1692. De voorsz. Willem Gerritsz. Cleijn verkoopt Jacobus van Gils een huis en erf gele-

gen in de Noordmolenstraat, belend N de verkoper en Z Jacob van der Linden c.s., strekkende voor van 

de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 300 gld door verkoper van koper in gereed geld 

ontvangen. 

168. 12-04-1692. Jan Wenton weduwnaar van Lijsbeth Stoffelsdr. verkoopt Abraham van der Wee een 

huisje en erf gelegen op de hoek van de Verbrande Erven, belend Z Abel Cornelisz. en N Claas 

Danckertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 16 gld door verkoper 

van. 

koper in gereed geld ontvangen. 

168v. 19-04-1692. Jan Gielen wonende binnen dezer stede verkoopt Cornelius Theunisz. Been een huis 

en erf gelegen voor de Raam, belend W Anthonij van Ackeren en O de kinderen van Maarten Jansz. 

Niesen, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 320 gld door verkoper van 

koper in gereed geld ontvangen. 

169. 19-04-1692. Crijn Gerritsz. Macq molenaar wonende alhier verkoopt Hilletgen Joppendr. een huis 

en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Maartgen Pietersdr. en W Jan Nolet, strekkende voor van de 

straat tot achter aan uitkomende in de Luijs, voor 70 gld door verkoper van koopster in gereed geld 

ontvangen. 

169v. 19-04-1692. Jan Jansz. Braam den ouden wonende binnen dezer stede verkoopt Cornelis van der 

Beeck luitenant van de burgerij dezer stede een huis en erf gelegen op de Haven, belend N ‘s-heren 

straat en Z de erfgenamen van de weduwe van Jacob Muts, strekkende voor van de straat tot achter aan 

de tuin van Job van Crimpen oud kapitein, voor 1000 gld in gereed geld ontvangen. 

170. 19-04-1692. De voorsz. (van der) Beeck wonende alhier schuldig aan Pieter Brest raad en 

regerend schepen dezer stede 800 gld wegens geleend geld, te lossen met 100 gld tegen een rente van 

3½ % per jr. Waarborg het gekochte huis hem bij de vorige akte opgedragen. 

170v. 26-04-1692. Harmanus van Wijelick oud burgemeester dezer stede verkoopt kapitein Jacobus 

Engelenberg een huis en erf gelegen aan de Marckt in de Boterstraat, belend Z Mr Anthonij Waalmans 

en N Willem ‘t Hart c.s., strekkende voor van de straat tot achter op de Schie voor 1300 gld, waarvan 

650 gld gereed en de rest houdt koper onder zich onder verband van het gekochte tegen een rente van  

3 ½ % per jr, losbaar met 100 gld per jr. Kanttekening 27-11-1700. Jacobus Engelenberg vertoont de 

originele rentebrief die afgelost is. 

171. 26-04-1692. Thijs Penningh wonende alhier verkoopt Jacob Arentsz. Muijs en vermits diens 

absentie ontvangt zijn vrouw de gift van een huis en erf gelegen aan de Korte Achterweg, belend O 

Daniel van Boshuijsen en W de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de 

koper, belast met 3 st 12 p per jr tbv het weeshuis dezer stede, voor 48 gld boven de belasting ontvan-

gen. 

171v. 26-04-1692. Grietgen Claasdr. weduwe van Pieter van der Mij verkoopt Pieter Corstiaansz. een 

huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O de weduwe van Willem Moock en W Claas 

Abramsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 230 gld in gereed geld 

ontvangen. 

172v. 26-04-1692. Maartgen Cornelisdr. weduwe Jan Dircksz. Verboom verkoopt Robbert Gordon 
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raad en regerend schepen een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend 

N de koper en Z Jean Canim en Abraham de Rochefort, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-

heren bansloot, voor 450 gld in gereed geld ontvangen. 

172v. 27-04-1692. Alzo Jacobus Hoogerwerff zalr in zijn leven rentmeester van Z.M. Domeinen tot 

Geertruidenberg heeft gehad het bewind en de administratie van de goederen en effecten uit de boedel 

van zijn vader zalr Doen Jansz. Hoogerwerff waarover dezelfde Jacob Hoogerwerff in zijn leven en nu 

deszelfs weduwe en boedelhoudster Abigaal van Biemont diverse instantien heeft gedaan om te 

rekenen en dezelve rekeninge te sluiten met de gezamenlijke erfgenamen van Doen Jansz. Hoogerwerff 

daar hij nog zij tot nog toe niet heeft kunnen geraken en dat zij genoodzaakt is geweest alle penningen 

bij het gerecht van Schiedam in beslag te doen nemen op de preferentie van de goederen en boedel van 

Jacob van Biemont en Agata van der Graaff beiden zalr berustende onder Johan Veen secretaris dezer 

stede aan de respectieve erfgenamen van Doen Jansz. Hoogerwerff zijn geadjudiceerd om zoveel die 

penningen strekken kunnen daaraan te verhalen de finale portie van de vrouwe voornoemd wegens haar 

voornoemde man zalr daarin competerende en verder hetgeen zij bij de voorsz. administratie tekort 

komt als hebbende een merkelijke som meer uitgegeven dan ontvangen. Adrianus Pijthuis notaris te 

Rotterdam als procuratie hebbende van dezelfde weduwe gepasseerd voor schepenen van 

Geerrtruidenberg op 18-03-1692 ter eenre en Johannes Rolijn nevens zijn huisvrouw Catharina 

Hoogerwerff dochter en mede-erfgename van de voorsz. Doen Jansz. Hoogerwerff alsmede een zuster 

van Maria Hoogerwerff gehuwd geweest met N van Maten beiden naar Oost-Indië en zo gezegd werd 

aldaar overleden te zijn ter andere waarbij Johannes Rolijn en zijn huisvrouw dezelfde rekening 

geapprobeerd hebben en die te houden als zijnde gesloten en hebben door tussenspreken van Mr Johan 

van der Linden en N van den Broeck hiertoe verzocht al hun kwesties en geschillen etc  laten vallen en 

zij verklaren niet het minste recht te hebben op zodanig huisje en erf als waarin zij tot nu toe binnen 

Poortugaal hebben gewoond, welk huisje naar rechten de voorsz. weduwe toebehoord, terwijl Rolijn 

om redenen van zijn arnoedige staat als zijnde ook nog aan de weduwe 200 gld schuldig is, mits dat 

daaruit betaald moet worden de helft van de kosten in St Lucas verteerd over comparities hierover 

gevallen. 

174. 29-04-1682. Dirck Willemsz. schoenmaker wonende binnen dezer stede schuldig aan de regenten 

van de magistraats armen kamer dezer stede 150 gld wegens geleend geld, te lossen met 25 gld per jr. 

Waarborg een huis en erf gelegen op de Schie op de hoek van het kleine watertje, belend O Annetgen 

Admiraal en W ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Marcus 

Willemsz. 

175. 03-05-1692. Jacob Swanshoeck ontvanger van de verponding verkoopt met toestemming van de 

burgemeesters dezer stede aan Cornelis Pleunenz. het huis en erf van Leendert Gerritsz. Moordregt 

gelegen in de West Molenstraat, belend O Maarten Couwenhoven den ouden en W voor Arij Joppensz. 

Cool en achter Dirck Pietersz. Hauwert, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Johan 

de Wijs, voor 150 gld in gereed geld ontvangen. 

175v. 03-05-1692. Cors Jacobsz. Macq wonende alhier verkoopt Pieter Jansz. van Onsel een huis en erf 

gelegen in de Gooistraat, belend W Pieter Jansz. Verbrugge en O Trijntgen Gerritsdr., strekkende voor 

van de straat tot achter met een gemene gang op de Haven, voor 200 gld te betalen met 100 gld gereed 

en 100 gld houdt koper onder zich met hypotheek op het gekochte tegen een rente van 4% per jr, te 

lossen mei 1693, 

176. 03-05-1692. Abraham Cambier baljuw en schout dezer stede als lasthebber van Jacoba Koij 

wonende Delft gepasseerd voor nts Gooswijn van der Hal op 10-03-1692 verkoopt Grietgen Claasdr. 

weduwe Pieter van der Mij een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Nieustraat, belend N 

Fijtgen de Gilde en Z Catharina en Beatris van Boshuijsen, strekkende voor van de straat tot achter aan 

het huis van Catharina en Beatris van Boshuijsen, voor 80 gld in gereed geld ontvangen. 

176v. 03-05-1692. Leendert Leendertsz. Holierhoeck verkoopt Michiel Cornelisz. een huis en erf 

gelegen aan de Vlaardingerstraat, belend O Leendert Notermans en W de Corte Vest, strekkende voor 

van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 08-09-1685, voor 725 gld door 
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verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 

177. 03-05-1692.Maartgen Hendricksdr. weduwe van Louris Claasz. verkoopt Arij Jansz. Braam en 

vermits diens absentie aan Sijmon van Gils sergeant van de burgerij dezer stede die de gift is ontvan-

gende van een huis en erf gelegen op de hoek van de Taansteeg op de Haven, belend W de voorsz.. 

steeg en O de gang van Mathijs Pietersz. van Beeck, strekkende voor van de straat tot achter aan het 

huis van de voorsz. Van Beeck, voor 350 gld in gereed geld ontvangen. 

177v. 03-05-1692.  De voorsz. Michiel Cornelisz. schuldig aan Carel Bosschaart oud burgemeester en 

brouwer in de brouwerij van de Swarte Leeuw 600 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per 

jr. Waarborg het huis en erf hem heden opgedragen. Kanttekening 13-10-1724 Abraham den Held 

vertoont de originele rentebrief die betaald is aan de weduwe van Carel Bosschaart. 

178. 03-05-1692. Abraham Cambier baljuw en schout dezer stede als lasthebber van Jacoba Koij 

verkoopt Fijtgen de Gilde een huis en erf gelegen in de Nieustraat, belend Z Grietgen Claasdr. weduwe 

en N Maartgen Oolen, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de heer van der Does 

voor 400 gld in gereed geld ontvangen. 

178v. 03-05-1692. Erckgen Willemsdr. weduwe Mathijs Lodewijcksz. verkoopt Leendert Leendertsz. 

Holierhoeck een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O Pieter Dircksz. Bol en W de weduwe 

van Jacob Croon, strekkende voor van de straat tot achter met een vrije uit- en ingang tot aan de 

blauiwe poort, oude waarbrief van 01-05-1660, belast met 6 st 8 p per jr tbv het huis te Keenenburg, 

voor 470 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen.  

179. 03-05-1692. Louris Dircksz. Cappeteijn verkoopt Pieter Jacobsz. Slavenburg een huis en erf met 

dubbelde spinbaan daar achter gelegen in het Groenendal, belend N Daniel van Boshuijsen raad en 

vroedschap dezer stede en Z Annetgen Centendr., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis 

van Neeltgen Sijmonsdr. voor 40 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 

179v. 03-05-1692. Pieter Jansz. van Onsel verkoopt Susanna Beunck weduwe een huis en erf gelegen 

in de Gooistraat, belend Z Joost Cornelisz. van der Heijden en N Jan Gillisz. mandemaker, strekkende 

voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq, belast met 29 st per jr tbv onbekend, voor 300 gld 

boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

180. 03-05-1692. Maartgen Wittensdr. Borst weduwe Pieter Willemsz. Berkhout verkoopt Jacob 

Evertsz. Coijman een tuin en erf gelegen aan de Lange Nieustraat, belend Z Cornelis Ariens de Jong en 

N dezer stede land, strekkende voor van de straat tot achter mede aan stadsland, voor 350 gld in gereed 

geld ontvangen. 

180v. 03-05-1692. Dr. Pieter Brest raad en schepen voor hem zelve en vervangende zijn verdere 

confraters regenten van het weeshuis als alimenterende in hetzelfde huis twee kinderen van Ariaantgen 

Fransdr. voor de ene helft mitsgaders Samuel van Boshuijsen vervangende Eeuwout Juijst raad en 

schepen tezamen gestelde voogden over de kinderen buiten het huis voor de andere helft verkopen 

Dieuwertgen Tobiasdr. weduwe een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend Z Steven Willemsz. 

en N Claas Post, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 08-

01-1684, belast met 5 st per jr tbv onbekend, voor 255 gld boven de belasting in gereed geld ontvan-

gen. 

181. 03-05-1692. De voorsz. Brest handelend als gemeld als alimenterende in het huis een kind van 

Dirck Pietersz. mitsgaders Samuel van Boshuijsen gestelde testamentaire voogd over de twee nagelaten 

weeskinderen van de voorsz. Dirck Pietersz. mitsgaders Trijntgen Ariensdr. weduwe van de voorsz. 

Dirck Pietersz. verkopen tezamen Louris Dircksz. Cappiteijn een huis en erf met een vrije gang daar 

bezijden mitsgaders een baan met een huisje daarop staande, staande het huis aan de westzijde van de 

vaart in het Broersvelt, belend N Adriaan van den Eelaart en Z Tieleman Jacobsz., strekkende voor van 

de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot en de baan gelegen in het Land van Beloften belend O de 

koper en W Dirck Wijckerhelt, oude waarbrief van 01-05-1686, voor 390 gld in gereed geld ontvangen. 

181v. 03-05-1692. Theunis den Beer vermits de indispositie van zijn moeder verkoopt Johan Hodenpijl 

regerend burgemeester en vermits diens absentie wordt de gift aangenomen door Sebastiaan Veen van 

een huis en erf met een eigen gang daar bezijden gelegen aan de Lange Achterweg, belend N Pieter 
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Cornelisz. Boot en Z Jan Jansz. Montfoort, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren 

bansloot, belast met 14 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 120 gld boven de belasting in gereed geld 

ontvangen. 

182. 03-05-1692. Dr Pieter Brest raad en schepen mitsgaders regent uit het weeshuis dezer stede zo 

voor hem zelve en vervangende en hem sterk makende voor zijn verdere confraters als alimenterende 

en onderhoudende in gemeld huis het kind van Jan Maartensz. Duijck en Willemtgen Abrahamsdr. 

beiden zalr. alsmede het onmondig kind zijnde buiten het voorsz. huis verkoopt Wouter van Dalen een 

huis en erf met dubbelde spinbaan daar achter aan gelegen met de gereedschappen tot de voorsz. twee 

banen specterende in de Zijlstraat, belend O het huis van Claas Post en van de baan Dirck Dircksz. en 

W Jan van Leeuwen met de baantgens van Leendert Rochusz., strekkende voor van de straat tot achter 

aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 20-04-1682, voor 172 gld in gereed geld ontvangen. 

182v. 03-05-1692. Fijtgen de Gilde weduwe wonende binnen dezer stede schuldig aan Pieter 

Matheusz. 500 gld wegens geleend geld terug te betalen binnen 6 jr tegen een rente van 4% per jr. 

Waarborg een huis en erf als haar heden is opgedragen. 

183. 10-05-1692. Harmanus van Wijelick oud burgemeester dezer stede verkoopt Alewijn Coningh 

koopman een pakhuis, tuintje en erf van ouds genaamd de Zoutberg gelegen op de Haven op de hoek 

van de Taansteeg, belend O dezelfde Taansteeg en W het Taanhuis, strekkende voor van de straat tot 

achter aan de gang of erf van Pieter Boot, oude waarbrief van 02-10-1679, voor 600 gld in gereed geld 

ontvangen. 

184. 03-05-1692. Jacob Swaanshoeck als ontvanger van de verponding verkoopt met advies van de 

burgemeesters aan Jan Pietersz. van Dalen het huis en erf nagelaten door Jan Gerritsz. Moordregt 

gelegen op de Schie, belend ZO het St Jacobs Gasthuis en NW het kleine watertje, strekkende voor van 

de straat tot achter aan het huis van Jacob Jansz. Ballaster, voor 310 gld in gereed geld ontvangen. 

184v. 03-05-1692. Jan van Rhee commissaris ter recherchewonende alhier verkoopt Pieter Nobel een 

huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Pieter Jacobsz. Slavenburg en Z het Pad, strekkende voor 

van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 21-02-1654, voor 130 gld door 

verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 

185. 03-05-1692. Franchoijs de Walsche als voogd over Willem van Venloo wonende Rotterdam 

verkoopt Aart Pietersz. Mol een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Breestraat, belend N Jacob 

Hoeck en Z de tuin van de voorsz. Walsche, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, 

oude waarbrief van 03-06-1691, voor 115 gld in gereed geld ontvangen. 

185v. 03-05-1692. Jan en Trijntgen Aalbrechtsdr. de Haas zo voor haar zelve en als lasthebber van 

Annetgen Aalbrechtsdr. haar zuster en Gerrit van den Berg gehuwd met Susanna de Haas enig kind en 

erfgename van Melchior Aalbrechtsz. de Haas (procuratie gepasseerd voor nts Govert van Gesel te 

Rotterdam op 13-01-1692) tezamen erfgenamen van Lijntgen Aalbrechtsdr. in haar leven laatst weduwe 

van Hugo van der Linden verkopen Trijntgen Dircksdr. gehuwd met Michiel Steijn een huis en erf met 

een gang daar bezijden waar door Hercules van der Schep en vrije in- en uitgang heeft volgens akte of 

verdrag van 25-06-1668 gelegen achter op de Haven op de Overmase Markt, belend Z Arent van Goch 

en N Barbara Jansdr. Groen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Van 

der Schep, voor 905 gld te betalen met 705 gld gereed en 200 gld houdt de koper onder zich onder 

verband van het gekochte op rente en daarvoor te passeren een rentebrief tbv Jan Aalbrechtsz. de Haas 

voorsz. tegen 

4½ % rente per jr en bij betaling binnen 6 weken na de vervaldag tegen een rente van 3 ½ % per jr, te 

lossen met 50 gld per jr. Kanttekening 15-01-1694. Jan Rodenrijs vertoont de originele rentebrief die 

afgelost is. 

186. 17-05-1692. Dieuwertgen Leendertsdr. bej. dr. wonende alhier verkoopt Jan Leendertsz. Patijn 

smid haar broer de helft van een huis en erf met de helft van alle gereedschappen tot de smidswinkel 

behorende gelegen omtrent de Kethelpoort, belend O de kinderen en erfgenamen van Pieter Andriesz. 

en W Aart Pietersz. Mol, strekkende voor van de straat tot achter aan de baan van Engebrecht Fransz., 

oude waarbrief van 25-02-1690, voor 305 gld 17 st in gereed geld ontvangen. 
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186v. 31-05-1692. Ds Johannes Larenius predikant alhier verkoopt Leonard de Moij een huis en erf 

gelegen in de Nieustraat, belend N Mr Abraham Cambier baljuw en schout en Z Jacob Kellenaar, 

strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-herensloot en op zij uitkomende om het Kerkhof, voor 

1050 gld in gereed geld ontvangen. 

187. 07-06-1692. Gijsbertgen Jacobsdr. weduwe verkoopt Lijsbeth Pouwelsdr. een huis en erf gelegen 

op de Lange Achterweg, belend Z Trijntgen Joppendr. en N Neeltgen Joppendr., strekkende voor van 

de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 50 gld in gereed geld ontvangen. 

187v. 23-05-1692. Mr Louris van Cattenburg secretaris van ‘s-Hertogenbosch als executeur benevens 

Steven van Teffelen zalr gesteld bij testament van Elisabeth Venturin weduwe van Johan Sweerts de 

Weert gepasseerd voor nts Juriaen van Luijnen te ‘s-Hertogenbosch op 14-11-1681 heeft ontvangen 

van de curatoren van de boedel van Jan van der Meijden van de penningen gekomen uit Oost-Indië van 

de boedel van Adriaan van der Meijden 1971 gld 18 st zijnde 1/3e van Mr Diderick van Groenesteijn 

jegenwoordig in Oost-Indië hetgeen dezelve bij uitspraak van de arbiters op 05-06-1691 en opgevolgde 

willige condemnatie van de Hoge Raad van Holland van 24-07-1691 is geadjudiceerd over een 

pretentie van de drie kindskinderen van de voorsz. Elisabeth Venturin groot 4862 gld kapitaal en de 

rente sedert 15-11-1681 tegen 4% tot 15-04-1692 groot 2025 gld 16 st bedragende tezamen 6887 16 st 

waarvan is afgetrokken eerst 846 gld hetgeen Mr Jan van Groenesteijn als zich sterk gemaakt hebbende 

voor de comparant op 16-09-1686 op afkorting heeft ontvangen en nog 126 gld wegens kosten van 

arbitrage die de comparant in kwaliteit voorsz. moet dragen, alles volgens de lijst door de arbiters 

opgesteld op 01-04-1692, zulks dat het voorsz. kapitaal met interest zuiver komt te bedragen 5915 gld 

16 st, zijnde zulks het 1/3e part van gemelde Diderick van Groenesteijn de voorsz. 1971 gld 18 st 

waarvan nog afgetrokken werd 39 gld 11 st over gevallen die ontstaan zijn na het doen van de uitspraak 

betaald, zodat zuiver is gebleven 1932 gld 7 st, waarop tlv de stad Schiedam door de burgemeesters op 

heden is gepasseerd tbv de voorsz. Diderick van Groenesteijn een obligatie waarop jaarlijks interest zal 

worden betaald en hij bekende het voorsz. 1/3e part ontvangen te hebben. Wijders verklaart de 

comparant nog bij deze te approberen alle betalingen die de curators en Mr Jan van Groenesteijn en 

Clara van der Meijden albereid op haar voorsz. 2/3e parten van de schuld van deze juffrouw Venturin 

hebben gedaan.. 

188v. 21-06-1692. Pieter van Cleeff zoon van Pieter van Cleeff oud burgemeester dezer stede verkoopt 

Loutgen Hendricksdr. een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O Cornelis Hendricksz. 

en W de weduwe van Dirck Max, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot voor 

550 gld in gereed geld ontvangen. 

189. 31-07-1692. Mr Johan van Groenesteijn advocaat Hof van Holland bekende uit handen van de 

curators van de boedel van Jan van der Meijden (en zullende de ontvang gehad hebbende van de 

penningen gekomen uit Oost-Indië van de boedel van Adriaan van der Meijden) ontvangen te hebben 

de somma van 1971 gld 18 st, zijnde 1/3e part zoals hiervoor vermeld. 

190. 31-07-1692. Clara van der Meijden meerderj. dochter geassisteerd met de voorsz. Jan 

Groenesteijn haar broer heeft ontvangen uit handen van de curators van de boedel van Mr Jan van der 

Meijden zalr 1971 gld 18 st over haar 1/3e portie volgens de uitspraak van de Hoge Raad van Holland. 

190v. 11-08-1692. Jan Braam de jonge en Aaltgen IJsacksdr. echtelieden wonende alhier welke hen 

declarerende over de koop van huis, pakhuizen en erven geweest voor deze een brouwerij genaamd de 

Winthont en daarna een branderij door hen gekocht van de curators van de geabandonneerde boedel 

van Gillis de Hoij en door hen weder tot een brouwerij gemaakt gelegen aan de Gooistraat, belend N de 

weduwe van Willem Brasser en achter de comparanten zelf en Z voor Francois Pietersdr. en achter 

Willem Reijersz. de Swart, strekkende voor van de Gooistraat tot op de Haven en ook over de over-

dracht en transport van deze op 21-01-1690 verklaren dat zij de voorsz. overdracht hebben laten stellen 

op de naam van hun 2 kinderen Jan en IJsaack Braam, doch dat de kooppenningen etc. door hen uit hun 

eigen kassen zijn voldaan, zonder dat de voorsz. kinderen enige goederen of penningen daaraan 

hebben. 

191. 13-08-1692. Jannetgen Jansdr. Groenewegen weduwe Dirck Jansz. Trommel wonende alhier 
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schuldig aan Johan Hodenpijl burgemeester 100 gld wegens geleend geld op heden ontvangen tegen 

een rente van 4½ % per jr. Waarborg een huis en erf gelegen over de torendeur van de Kerk alhier, 

belend Z Lijsbeth Hendricksdr. en N de weduwe van Arij Cornelisz. Nieuwenoffelen alsmede de 

gemene gang van Ds Everardus Bronsert en Jan Pouwelsz. Boogaart, strekkende voor van de straat tot 

achter aan het erf van Ds Bronsert. 

191v. 12-09-1692. Cornelis Kievit wonende alhier schuldig Loutgen Hendricksdr. 200 gld wegens 

geleend geld te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf 

gelegen aan de Lange Achterweg, belend N de weduwe van Pieter van der Mij en Z Neeltgen 

Arijensdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot en zekere 

garnaatschuit gelegen in de Haven alhier kleiner dan 4 last. 

192v. 13-09-1692. Alewijn Coningh koopman wonende alhier als speciale last hebbende van Willem 

Westerbaan (procuratie alhier gepasseerd voor nts Johan Veen op 28-06-1692) mitsgaders nog zekere 

akte van de Staten van Holland en West-Friesland van 16-02-1691 verkoopt Johan van Coppenhol en 

vermits de absentie van die aan Jacob Swanshoeck die de gift is ontvangende van 1/10 van 1/4e in de 

beide taanhuizen, het ene gelegen op de Haven belend O de voorsz. Coningh en W de weduwe van 

Take Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Cornelis Castelijn en het andere 

gelegen op de nieuwe onverkochte erven met een tuin daarachter, belend W Hartog Claasz. en O 

Cornelis Goudappel, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, voor 200 gld in gereed 

geld ontvangen. 

193. 04-10-1692. Grietgen Claasdr. weduwe Pieter van der Mij verkoopt Cornelis Aronsz. van 

Crabbendam een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend Z de weduwe van Jacob Claasz. 

en N zekere gang van de tuin van Laurens van der Wiel, strekkende voor van de straat tot achter aan de 

tuin van de voorsz. Van der Wiel, voor 100 gld te betalen met 10 gld gereed en de rest houdt de koper 

onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 20 gld 

per jr. 

193v. 06-10-1692. Gerrit Duvijn herbergier schuldig aan Francoijs Soepert wijnkoper wonende 

Rotterdam 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf 

gelegen aan de Markt in de Boterstraat, belend O ‘s-heren steeg en W Maartgen Bouwensdr. weduwe, 

strekkende voor van de straat tot achter uitkomende op de Schie. Kanttekening 09-02-1713. Reijnier 

Holst wonende alhier vertoont het duplicaat van het kapitaal luidende Wouter van Daalen wonende 

alhier verklaart (als hebbende de rentebrief van 300 gld volgens kopers opdracht van een huis en erf 

genaamd de Oijevaar gelegen aan de Markt in de Boterstraat van 11-06-1712 tot zijn last genomen) het 

ommestaande duplicaat alzo de originele rentebrief is vermist zal houden voor de originele rentebrief en 

ipv 4%  betalen een rente van 5% per jr. Lager stond afgelost 31-07-1731. 

194. 11-10-1692. Anna Cornelisdr. Maan weduwe Dionijs Verbrugge wonende Rotterdam verkoopt 

Ommert Verschrieck een huis en erf gelegen op de Haven en de Dam, belend O Louris Aldertsz. en W 

Jan Huijbrechtsz. Fiool, strekkende voor van de straat tot achter aan met een vrije gang op de Dam, 

oude waarbrief 12-08-1684, voor 575 gld in gereed geld ontvangen. 

194v. 18-10-1692. De burgemeesters dezer stede verkopen Jan Jansz.. Peereboom mr smid.een erf van 

53 roeden gelegen op de Nieuwe onverkochte Erven, belend O de weduwe van Pieter Willemsz. Bijl en 

W de stadslanden, strekkende voor van het voorsz. stadsland tot achter aan de sloot of kade, voor 106 

gld of 2 gulden per roede in gereed geld ontvangen. 

195. 15-11-1692. Pieter Ouwendijck verkoopt Gerrit Leendertsz. Moordregt een huis en erf van ouds 

genaamd het Morinaans Hooft gelegen aan de Gooistraat, belend Z Ds Jannes Galant en N Jan 

Woutersz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Galant, voor 100 gld in 

gereed geld ontvangen. 

195v. 22-11-1692. Arij Jacobsz. Block verkoopt Willem Willemsz. een huis en erf gelegen aan de 

westzijde van het Broersvelt, belend Z de weduwe van Paulus Arentsz. en N Pieter van der Meer, 

strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 150 gld in gereed geld ontvangen. 

196. 29-11-1692. Joris Pietersz. Opmeer bouwman wonende alhier verkoopt Jan Dircksz. van Leeuwen 
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een huis en erf gelegen op de Haven, belend O de weduwe van Jan Poort en W Willen Joppensz. 

Bosselaar, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van niet ingevuld, oude waarbrief van 

20-10-1646, voor 375 gld te betalen met 75 gld gereed en 300 gld behoudt de koper onder speciaal 

verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr.m te lossen met 50 gld per jr. 

197. 20-12-1692. Wouter van Dalen verkoopt Claas Post een huis en erf (met een dubbelde spinbaan 

daar achter gelegen in de Zijlstraat), belend Z Michiel Ploij en N de koper, strekkende voor van de 

straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 03-05-1692, voor 100 gld in gereed geld 

ontvangen. 

197v. 20-12-1692. Neeltgen Cornelisdr. weduwe verkoopt Arij Jacobsz. Block een huis en erf gelegen 

aan de Achterweg, belend Z de weduwe van Philips.Pouwelsz. en N Cornelis Spieringshoeck, 

strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 500 gld in gereed geld ontvangen. 

198. 20-12-1692. Arij Dircksz. Kiela wonende alhier verkoopt Maritgen Joppendr. weduwe Pieter 

Engelsz. een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend O Willem Poort en W Tieleman Jacobsz., 

strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Aldert Jansenz., voor 90 gld in gereed geld 

ontvangen. 

198v. 18-01-1693. Neeltgen Willemsdr. laatst weduwe van Claas Willemsz. en tevoren van Dirck 

Ariensz. die een zoon en erfgenaam is geweest van Annetgen Rochusdr. weduwe Arij Dircksz. 

koperslager wonende binnen dezer stede bekende uit de boedel en goederen van Annetgen Rochusdr. 

haar voorsz. man is aanbedeeld de navolgende rentebrief die zij verklaart verkocht te hebben aan 

Cornelis Niesen regerend burgemeester groot 700 gld met verlopen rente tlv Aachgen Pietersdr. bej. dr. 

en haar verbonden hypotheek zijnde 1/4e van 8 gemeten onder Hoogvliet en 1/4e van 2 gemeten 

gelegen als voren, de brief gepasseerd voor schout en schepenen van Hoogvliet op 03-04-1659, voor 

400 gld in gereed geld ontvangen. 

199. 26-01-1693. Jasper Christoffelsz.  van den Bogaart verkoopt Hendrick van der Steen een huis en 

erf gelegen op het Cleijn watertje, belend Z de Mennonisten Gemeente en N ‘s-heren straat, strekkende 

voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob Ballaster, voor 220 gld in gereed geld ontvangen. 

199v. 26-01-1693. Margaretha Vermeulen weduwe Mr Johan van der Meijden geassisteerd met 

Frederick Nieuwenhoff oud schepen vervangende Willem Brent beiden voogden door de heren van de 

wet aangesteld over de nagelaten weeskinderen van de voorsz. Mr Johan van der Meijden bij Marga-

retha Vermeulen als geobtineerd hebbende van de Staten van Holland en West-Friesland octrooi van 

ontslag van fidei-commis van het navermelde huis en erf met loodsen en plaats van 20-12-1692 

verkopen Willem Pouwelsz. ‘t Hart koopman zeker huis en erf, loodsen en zoutkassen gelegen op de 

Haven, belend Z Dr Adam van der Heijm raad in het Collegie ter Admiraliteit op de Maas en N de 

Vismarkt, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren wal of vest, voor 2500 gld in gereed 

geld ontvangen, welke kooppenningen volgens het octrooi op de weeskamer belegd zullen worden. 

200v. 31-01-1693. Joannes van Teijlingen als last hebbende van Cecilia Hemers weduwe van Pieter 

van Teijlingen zijn moeder (procuratie gepasseerd voor nts Johan Veen van 29-01-1693 verkoopt Joris 

Pietersz. Opmeer een tuin en erf gelegen bij de Noordmolen, belend Z Gijsbert Verwal en N de koper, 

strekkende voor van de straat met een gemene gang tot achter aan de sloot van Cornelis de Wildeman, 

voor 160 gld in gereed geld ontvangen. 

201. 31-01-1693. Pieter Jansz. Coning zeevarende man wonende binnen dezer stede is schuldig aan 

Johan Fockendijck oud schepen 150 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg 

een huis en erf met een dubbelde spinbaan gelegen in de Zijlstraat, belend W Pieter Dircksz. en O Gijs 

Evertsz. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. 

201v. 06-02-1693. Pontus de Bourbon solliciteur militair in ‘s-Gravenhage wonende Dselft als 

lasthebber van Christina Pompen als testamentair voogdesse en universele erfgename van Mr Pieter 

Belaart haar man gepasseerd voor nts Arent van Neten te Dordrecht van 17-06-1673 en de procuratie 

geoasseerd voor nts Elias van Loo te Dordrecht van 24-01-1693 verkopen de regenten van het St Jacobs 

Gasthuis dezer stede 2 distincte rentebrieven staande op naam van Pieter Thalling met verlopen rente 

sedert februari 1692 tbv het gemene land ten comptoire van mr Cornelis van Aerssen van Hoogerheijde 
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ontvanger generaal de ene van 900 gld van 10-02-1668 en de andere van 300 gld van 20-02-1605 voor 

1116 gld in gereed geld ontvangen. 

202. 07-02-1693. Lijntgen Matheusdr. en vermits de indispositie van haar man Lodewijck de Labie 

verkoopt Lijsbeth Dingemansdr. haar dochter een huis en erf gelegen op de Schie, belend W Gerrit 

Duvijn en O ‘s-heren steeg voor 100 gld in gereed geld ontvangen. 

202v. 14-02-1693. Joannis Bos organist gehuwd met Elisabeth Govertsdr. verkoopt Grietgen Claasdr. 

weduwe van Pieter van der Mij een huis en erf gelegen op de hoek van de Korte Kerkstraat, belend W 

Mr Claas Voorstraten en N Jannetgen Jansdr. Groenewegen, strekkende voor van de straat tot achter 

aan het huis van Jannetgen Jansdr. voor 80 gld in gereed geld ontvangen. 

203. 14-02-1693. Martinus de Ridder wonende alhier verkoopt Dirck Cornelisz. van Lugtigheijt een 

huis en erf gelegen in de Boterstraat bij de Overschiesepoort, belend O Jan Claasz. Doom en W 

Grietgen Claasdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Grietgen Claasdr., 

 voor 100 gld in gereed geld ontvangen. 

203v. 19-02-1693. Hillebrant Jacobsz. mr timmerman is schuldig aan Carel Bosschaart oud 

burgemeester en brouwer in de brouwerij van de Swarte Leeuw 400 gld wegens geleend geld tegen een 

rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Schie aan de Coningstraat, belend O Pieter 

de Hoij oud capitein en W Arij de Munnick stierman, strekkende voor van de straat tot achter aan de 

banen van Arij de Munnick. Kanttekening 08-05-1695. Hillebrant Jacobsz.. vertoont de originele 

rentebrief die afgelost is op 02-05-1695. 

204. 28-02-1693. Lijsbeth Claasdr. weduwe van Willem Willemsz. decker verkoopt Pieter van der 

Meer mr smid een huis en erf gelegen voor de Raam, belend Z de koper en N Jacob van Geervliet, 

strekkende voor van de straat tot achter aan het erf of het huis van Claas van Reeuwijck, oude waarbrief 

van 20-11-1660, belast met 10 st per jr die verkoopster verklaart bij het leven van haar man afgelost te 

zijn, voor 60 gld in gereed geld ontvangen. 

205. 07-03-1693. Maarten Couwenhoven de jonge raad en regerend schepen mitsgaders als regent van 

de magistraats armen kamer voor de ene helf en Wouter Breur namens de diaconiearmen kamer dezer 

stede voor de andere helft verkoopt Leendert Rochusz. bakker een huis en erf gelegen in St Jacob 

Rochussteeg, belend O Catharina en Beateris van Boshuijsen en W Johan van der Does, strekkende 

voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Van der Does, voor 100 gld in gereed geld 

ontvangen. 

205v. 14-03-1693. Matheus Cornelisz. en Magdaleentgen Fransdr. echtelieden wonende alhier zijn 

schuldig aan Machteld Maartensz. Niesen  400 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. 

Waarborg een huis en erf gelegen op de Schie, belend O de Prinsestraat en W de weduwe van Govert 

Willemsz. van Nieuwervaart, strekkende voor van de straat tot achter aan de branderij van Pieter de 

Hoij oud capitein. Kanttekening 26-05-1707 Cornelis den Breur vertoont de originele rentebrief die 

afgelost is. 

206. 16-03-1693. Daniel van Boshuijsen raad en president schepen verkoopt Philips Visser een huis en 

erf gelegen aan der westzijde van de Haven op de Vismarkt, belend N Mr Adriaan Annocqué en Z de 

weduwe van capitein Adriaan Poort, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. 

Annocqué voor 450 gld in gereed geld ontvangen. 

206v. 16-03-1693. Philips Visser is schuldig aan Cornelis Poort capitein van de grote visserij wonende 

alhier 400 gld wegens geleend geld, te lossen met 50 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg 

een huis en erf bij de vorige akte aangekocht. Kanttekening 30-03-1742. Aachgen Schouten vertoont de 

originele rentebrief die op 28-03-1742 afgelost is. 

207. 26-03-1693. Jan Jansz. Cromvinger en Neeltgen Arentsdr. echtelieden zijn schuldig aan Maarten 

Couwenhoven de jonge 100 gld wegens geleend geld tegen een rente van 1 ½ % per jr. Waarborg een 

huis en erf gelegen in de Coningstraat, belend Z Job Soeteman en N Joost Jacobsz. Bolleman, 

strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot. 

207v. 26-03-1693. Willem Arentsz. Bosselaar stierman wonende alhier is schuldig aan Dirck 

Wijckerhelt raad en oud schepen 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg 
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een huis en erf gelegen in de Crepelstraat, belend Z Salomon Haring en N Pieter Cornelisz., strekkende 

voor van de straat tot achter aan de banen van Dirck Cornelisz. van Lugtigheijt. 

208v. 04-04-1693. Grietgen Claesdr. weduwe Pieter van der Mij wonende alhier verkoopt Arij van der 

Mij mr timmerman een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O de kinderen en 

erfgenamen van Hendrick Gijsen en W de weduwe van de heer Van der Plaats, strekkende voor van de 

straat tot achter aan het huis van mademoiselle La Grand,  voor 80 gld in gereed geld ontvangen. 

209. 04-04-1693. Jacobus Linschoten gehuwd met Annetgen Aalbrechtsdr. en Johannes Aalbrechtsz. 

tezamen kinderen en erfgenamen van Jannetgen Evertsdr. verkopen Andries Nedersier een huis en erf 

gelegen in de Boterstraat, belend O de diaconie armen kamer en W Grietgen Claasdr., strekkende voor 

van der straat tot achter aan het Oude Manhuis, voor 100 gld in gereed geld door verkopers van koper 

ontvangen. 

209v. 18-04-1693. Maria van Leeuwen weduwe van Johannes Heemstede predikant verkoopt Adriaan 

van der Meer een huis en erf gelegen aan de Cruijs- of Gooistraat, belend N Michiel Lenij en Z 

Hendrick Prins, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Mr Johan van der Does met 

een gang in de Lombardsteeg, voor 1200 gld door verkoopster van koper in gereed geld ontvangen. 

210. 02-05-1693. Jacobus Rigwijn wonende Amsterdam verkoopt Jan Pesser raad en regerend schepen 

een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Ds Theodorus Leeuwins en Z Johan Veen, secretaris 

strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, oude waarbrief van 07-05-1689 voor 1210 gld in 

gereed geld ontvangen.  

210v. 02-05-1693. Jan Pesser raad en regerend schepen mitsgaders regent van de magistraat armen 

kamer voor de ene helft en Doen Samuelsz. Roodenburg regent van de diaconie armen kamer voor de 

andere helft verkopen Jacob van der Linden mr timmerman een huis en erf gelegen in de Raamstraat, 

belend N Grietgen Claasdr. weduwe en Z Pieter Ouwendijck, strekkende voor van de straat tot achter 

aan het huis van de gemelde Ouwendijck, voor 51 gld in gereed geld ontvangen. 

211. 02-05-1693. Dezelfde regenten verkopen Jacob van der Linden een huis en erf gelegen in de 

Crepelstraat, belend N Job Willemsz. en Z Willem ‘t Hart, strekkende voor van de straat tot achter aan 

het erf van de vermelde Job Willemsz. voor 31 gld in gereed geld ontvangen. 

211v. 02-05-1693. Dirck Wijckerhelt raad en schepen dezer stede gehuwd met Margaretha de Wijs en 

zulks bij scheiding en deling van de boedel en goederen van Johan Willemsz. de Wijs oud 

burgemeester dezer stede het navolgende huis en erf te beurt gevallen zijnde verkoopt Frederick de 

Coning een huis en erf gelegen op de hoek van de Markt in de Boterstraat, belend Z Aart Pietersz. Mol 

en N de Markt, strekkende voor van de Boterstraat tot achter aan het huis van de voorsz. Aart Mol voor 

1350 gld, te betalen met 350 gld gereed en 1000 gld behoudt de koper onder zich onder speciaal 

verband van het verkochte tegen een rente van 3½ % per jr. Kanttekening 20-11-1703 Frederick de 

Coning vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

212. 02-05-1693. Dezelfde Wijckerhelt als lasthebber van Maartgen Jansdr. wonende Vlissingen in 

Zeeland (procuratie gepasseerd voor nts Paulus Sorgeloos te Vlissingen op 01-04-1690) verkoopt 

Jacobus van Hoeck een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend Z capitein Jacob Hoeck en N 

Willem Joppensz. Bosselaar, strekkende voor van de straat tot achter met een gemene gang op de 

Haven, voor 260 gld in gereed geld ontvangen. 

212v. 02-05-1693.  Jan Meesz. Nobel wonende alhier verkoopt Jacob Jacobsz. van der Linden ½ van  

een huis en erf waarvan koper de wederhelft bezit gelegen voor de Raam, belend Z de weduwe van 

Joris Broeck en N Jacob van Gils, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 

120 gld in gereed geld ontvangen. 

213. 02-05-1693. Nicolaas van Wijck gezworen klerk ter secretarie alhier als lasthebber van Sara 

Weijman weduwe Willem Juijst in zijn leven oud burgemeester dezer stede ( procuratie gepasseerd 

voor nts Adriaan van der Meer alhier op 0-1-05-1693) verkoopt Johannes Badon een huis en erf 

gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend O Laurens van der Wiel en W Daniel van Boshuijsen, 

strekkende voor van de straat tot achter uitkomende in de Overmase steeg, oude waarbrief van 06-05-

1645, voor 600 gld die koper onder zich houdt onder verband van het gekochte tegen een rente van 4% 
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per jr, te lossen met 50 gld per jr. 

214. 02-05-1693. Jacob Swanshoeck als gecommitteerd tot de ontvangst van ordinaire en extra-

ordinaire verponding over de stad Schiedam verkoopt Dieuwertgen van Vollenhoven het huis en erf 

van Jan Gerritsz. van Campen gelegen aan de westzijde van de Nieustraat, belend N juffrouw Scharp 

en Z Anthonij Allaart, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de koopster, oude 

waarbrieven van 05-04-1610,  03-11-1640 en 26-10-1666, voor 60 gld in gereed geld ontvangen. 

214v. 02-05-1693. Jan Doom secretaris van de burgerij verkoopt Grietgen Claasdr. weduwe een huis en 

erf gelegen aan der zuidzijde van de West Molenstraat, belend O Aart Mol en W Daniel van Boshuijsen 

raad en president schepen, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de kinderen van 

Jacob van Gesel, voor 40 gld in gereed geld ontvangen. 

215. 02-05-1693. Jan Smit wonende alhier verkoopt Corstiaan Jacobsz. Macq een huis en erf gelegen in 

de Gooistraat, belend N Francoijs  Pietersz. en Z Arij Dircksz. Kiela, strekkende voor van de straat tot 

achter uitkomende op de Haven, voor 200 gld in gereed geld ontvangen. 

215v. 02-05-1693. Grietgen Claasdr. weduwe Pieter van der Mij verkoopt Theunis Gerritsz. van der 

Velden een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat. belend O een huisje van de magistraat armen 

kamer dezer stede en W Hendrick Gijsen, strekkende voor van de straat tot achter aan Madamme de 

Loran, belast met 40 st per jr tbv de Kerk dezer stede voor 100 gld boven de belasting. 

216. 02-05-1693. Mathijs Pietersz. van Beeck wonende Maassluis verkoopt Cornelis Michielsz. 

Verdoes een huis en erf gelegen aan de Gooistraat, belend N Pieter Jansz. Verbrugge en Z Mathijs 

Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter met een gemene gang op de Haven, belast met 15 st 

per jr tbv het Weeshuis dezer stede, voor 500 gld te betalen met 200 gld gereed en 300 gld houdt de 

koper onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr en af te lossen met 50 gld 

per jr. 

216v. 02-05-1693. Arent Schouten mr metselaar wonende alhier verkoopt Andries Zijs een huis en erf 

gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z Jacob van Drongelen en N Johan Fockendijck, 

strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met 15 st per jr tbv de Kerk dezer 

stede, voor 150 gld, te betalen met 20 gld gereed en 130 houdt de koper onder speciaal verband van het 

gekochte zonder interest met halfjaarlijkse aflossingen van 12 gld 10 st. 

217v. 02-05-1693. Bartholomeus van Pelt mr kleermaker wonende alhier verkoopt Pieter Bruls 

sergeant van de compagnie van Arnold van Harselen garnizoen houdende alhier een huis en erf met een 

tuintje daar bezijden gelegen op de Verbrande Erven, belend N Jacob Jansz. Ballaster en Z de weduwe 

van Engel Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan de baan van de voorsz. Engel Jansz., voor 

65 gld in gereed geld ontvangen. 

218. 02-05-1693. Jacob Pietersz. van der Marck wonende alhier verkoopt Hendrick Jansz. Coning die 

weder verkoopt Jacob Leendertsz. van der Spit een huis en erf met een dubbelde spinbaan gelegen in de 

Zijlstraat, belend N Cent Ploij en N Aart Mol, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren 

bansloot, voor 350 gld en Hendrick Jansz. Coning met 320 gld door verkopers van koper in gereed geld 

ontvangen. 

218v. 02-05-1693. Cornelis Willemsz. oud stierman wonende Montfoort verkoopt Cornelis Gillisz. 

Penning een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend N ‘s-heren ingang genaamd het oude 

wijfgens poortge en Z met een eigen uit- en ingang, strekkende voor van de straat tot achter met zeker 

huisje van het weeshuis dezer stede, oude waarbrief van 09-05-1682, voor 20 gld in gereed geld 

ontvangen. 

219. 02-05-1693. Cornelis Willemsz. voorsz. verkoopt Pieter Bruls sergeant onder de compagnie van 

Arnold van Harselen garnizoen houdende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de 

Gooistraat, belend Z kapitein Cornelis Poort en N Maartgen Jansdr., strekkende voor van de straat tot 

achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 05-06-1683, voor 58 gld in gereed geld ontvangen. 

219v. 02-05-1693. Mr Abraham de Rochefort advocaat te Rotterdam verkoopt Jean Canin koopman 

mede wonende aldaar zijn broer twee helften in twee huizen en erven beiden met een looierij daarvan 

de koper zelf de wederhelft bezit gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, het ene belend 



NADERE TOEGANG 94 
 

 
 45 

Z ‘s-heren bansloot en N Tieleman Jacobsz. en het andere belend N Jan Dircksz. en Z de gemelde 

Tieleman Jacobsz., strekkende beide voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 600 gld in 

gereed geld ontvangen. 

220. 02-05-1693. Jan Gielenz. wonende alhier verkoopt Wouter van Dalen een huis en erf gelegen aan 

de Gooistraat op de hoek van de afrol, belend Z ‘s-heren straat en N Hendrick Pietersz., strekkende 

voor van de straat tot achter aan de Lange Achterweg, voor 113 gld in gereed geld ontvangen. 

220v. 02-05-1693. Leendert Cornelisz. Coppershoorn gehuwd met Jannetgen Cornelisdr. en Anthonij 

Allaart gehuwd met Neeltgen Cornelisdr. kinderen en erfgenamen van Cornelis Willemsz. verkopen 

Jacob Arentsz. Schouten een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Lange Achterweg, belend N 

Egbert Gerritsz. en Z Arent Jacobsz. Schouten, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren 

bansloot, voor 500 gld die koper onder zich houdt onder speciaal verband van het gekochte tegen een 

rente van 4% per jr, te lossen met 30 gld per jr. 

221. 04-05-1693. Hilletgen Joppendr. wonende alhier is schuldig aan Grietgen Claasdr. weduwe Pieter 

van der Mij 100 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5 ½ % per jr te lossen met 10 gld per jr. 

Waarborg een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend W Jan Nolet en O Maartgen Pietersdr., 

strekkende voor van de straat tot achter uitkomende in de Luis. Kanttekening 28-09-1701. Hilletgen 

Joppendr. vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

221v. 09-05-1693. Jacob Swanshoeck als ontvanger van de verponding verkoopt met toestemming van 

de burgemeesters dezer stede aan Claas Post een huis en erf van Arie Joppensz. Cool gelegen aan de 

noordzijde van de West Molenstraat, belend O Cornelis Pleunenz. en W Dirck Pietersz. Hauwert, 

strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Cornelis Pleunenz., voor 50 gld in 

gereed geld ontvangen. 

222. 09-05-1693. Claas Post wonende binnen deser stede als regent van de diaconie armen kamer 

verkoopt Andries Nedersier een huis en erf gelegen in de Luijs, belend W een huisje van het weeshuis 

en O Leendert Thijsz. van Bruggen, strekkende voor van de straat tot achter aan het oude Manhuis, 

voor 185 gld waarvan 50 gld gereed en 135 gld houdt koper onderzich onder  speciaal verband van het 

gekochte tegen een rente van 3 ½ % per jr, te lossen met 20 gld per jr. 

223. 09-05-1693. Jasper Jansz. van den Bosch wonende alhier verkoopt Reijndert Jansz. schipper een 

huis en erf gelegen in de steeg achter de Teerstoof, belend N Maartgen Roelendr. en Z Mr Gregorius 

Blaauw, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de heer Blaauw, oude waarbrief van 

10-11-1691, voor 100 gld welk bedrag koper onder zich houdt onder speciaal verband van het 

gekochte, te lossen met 25 gld per jr. Kanttekening 25-06-1698. Jasper Jansz. van den Bosch vertoont 

de originele rentebrief die afgelost is. 

223v. 09-05-1693. Annetgen Jacobsdr. van der Meer weduwe van Jacob Jorisz. van den Berg verkopt 

Cornelis van den Broeck een huis en erf met vrije gang daar bezijden gelegen in de Breestraat, belend 

O Aam Cornelisz. en W de heer Ramp, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, belast 

met 15 st per jr tbv de Kerk desrer stede voor 160 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

224. 09-05-1693. Jannetgen Crispijnsdr. Goetheer gehuwd met Maarten Jascobsz. Bonstoe als last 

hebbende van haar man (procuratie gepasseerd voor nts Francois de Coninck te Rotterdam van 05-06-

1686) verkoopt Erckgen Willemsdr. een huis en erf gelegen aan de Boterstraat op de Marckt, belend O 

‘s-heren straat en W Jan Pouwelsz. Boogaart, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van 

Jacomijntgen Pauwelsdr. weduwe voor 200 gld in gereed geld ontvangen. 

224v. 09-05-1693. Willem Jansz. Rotteveen als voogd en vervangende de verdere voogden over de 

onmondige kinderen van Willem Coper zalr door de weesmeesters aangesteld verkoopt Jan Peeckstock 

een tuintje gelegen bij het St Annen Susterhuis, belend W Crijn Gerritsz. Mack en O Pieter de Hoij, 

strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 13 gld 10 st in gereed geld door 

verkoper van koper ontvangen. 

225. 09-05-1693. Jacob Pietersz. Teneijcken zo voor hem zelve als vervangende zijn zuster Ariaantgen 

Pietersdr. verkoopt Jan Starrenburg een huis en erf met een grutmolen met de gereedschappen daartoe 

specterende en de helft van een schuur gelegen achter het huis van de verkoper gelegen bij de 
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Kethelpoort, belend O de verkopers en W Jan Leendertsz. Patijn, strekkende voor van de straat tot 

achter met een gemene gang in de Zijlstraat, voor 1100 gld in gereed geld ontvangen. 

225v. 09-05-1693. Frans de Coningh wonende binnen dezer stede verkoopt Claas Willemsz. een huis 

en erf gelegen in het Land van Beloften, belend O Leendert Maatleen en W de weduwe van Hendrick 

van der Heijm, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Maatleen, voor 27 gld 

in gereed geld ontvangen. 

226. 09-05-1693. Trijntgen Gerritsdr. van den Berch weduwe Jan Hartog verkoopt Jacob Jacobsz. van 

der Linden een vervallen huisje en erf met een gang daar bezijden, welke gang de verkoopster mede 

verkoopt gelegen achter de Oost Molenstraat, belend O Pieter Ouwendijck en W Willem Duijffhuijsen, 

strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Catharina Jacobsdr. Voldaan zonder prijs te 

noemen. 

226. 09-05-1693. Barent Joostenz. Stol wonende Rotterdam als erfgenaam van Ariaantgen Cornelisdrr. 

weduwe Joost Arentsz. Stol en voogd over Arij Joostenz. en Maartgen Joostendr. broer en zuster als 

mede erfgenamen van Ariaantje Cornelisdr. verkopen Hercules van der Schep een huis en erf gelegen 

in de Gooistraat, belend Z de koper en N Hendrick Schoonenburg, strekkende voor van de straat tot 

achter aan het huis van Aafgen ‘s-Gravenhage, oude waarbrief van 18-05-1643, voor 315 gld in gereed 

geld ontvangen. 

227v. 23-05-1693. Cornelis van der Beeck luitenant van de burgerij dezer stede verkoopt Johannes van 

den Eelaart een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend N Hendrick Prins en Z 

Willem Poort, strekkende voor van de straat tot achter met een gang in de steeg, oude waarbrief van 08-

05-1683, voor 1025 gld waarvan 525 gld gereed en 500 gld behoudt de koper onder zich onder speciaal 

verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 15-

09-1702 Johannes van den Eelaart vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

228. 23-05-1693. Willem Pauwelsz. ‘t Hart koopman wonende binnen dezer stede verkoopt Robbrecht 

Diël een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van het Land van Beloften, belend O Tieleman Jacobsz.en 

W het stadserf, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Johan Fockendijck, voor 46 gld 

in gereed geld ontvangen. 

228v. 23-05-1693. Jan Huijbrechtsz. Fiool zoon en erfgenaam van Maria Ariensdr. verkoopt Jan 

Straatman de helft van een huis en erf daar de koper de wederhelft toekomt gelegen over de Schie, 

belend O ‘s-heren steeg en W de weduwe van Thijs Leendertsz. Verbrugge, strekkende voor van de 

straat tot achter aan in de West Molenstraat,  oude waarbrief van 11-02-1679, belast in zijn geheel met 

175 gld tbv Jan Dominicusz. Westendoel sergeant van de burgerij, voor 262 gld 10 st in gereed geld 

ontvangen. 

229. 23-05-1693. Cornelis Ben regent van het St Jacobs Gasthuis dezer stede vervangende de verdere 

regenten van het gemelde huis verkoopt Cornelis Huijbrechtsz. Blanckert een huis en erf gelegen op de 

Schie, belend O Jan van Dalen en W Jacob Jansz. Ballaster, strekkende voor van de straat tot achter aan 

het erf van de voorsz. Ballaster, voor 235 gld te betalen met 50 gld gereed en 185 gld houdt de koper 

onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr en af te lossen met 25 

gld per jr. Kanttekening 13-03-1698 Neeltgen Jansdr. weduwe van Cornelis Huijbrechtsz. Blanckert 

vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

229v. 30-05-1693. Simon Loopuijt wonende alhier gehuwd met Annetgen Bancken en erfgename van 

Dieuwertgen Gerritsdr. verkoopt Crijn Gerritsen Mack molenaar een huis en erf gelegen aan de 

Noordmolenstraat, belend O Ariaantgen Jacobsdr. en W Volckert Pietersz., strekkende voor van de 

straat tot achter aan de bogaard van ouds genaamd de Fuijck van Leendert Rochusz. belast met 25 st 8 p 

per jr waarvan 22 st 8 p tbv de regenten van het St Jacobs Gasthuis en 3 st per jr tbv de Kerk dezer 

stede, voor 300 gld boven de belasting. 

230. 30-05-1693. Margaretha van Bleijswijck weduwe Hendrick van der Heijm verkoopt Adam 

Valentijnsz. een huis en erf met een tuintje gelegen bij de Kethelse poort (met diverse losse goederen 

volgens de inventaris), belend O Jan van Basel en W de stadswallen, voor 150 gld in gereed geld 

ontvangen. 
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230v. 13-06-1693. Arij Cornelisz. Slooff wonende Rotterdam verkoopt Jan Jansz. Roodenrijs en 

vermits diens absentie aan zijn huisvrouw die de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen in de 

Boterstraat omtrent de Overschiese poort, belend O en W Dirck Cornelisz. van Lugtigheijt, strekkende 

voor van de straat tit achter aan het huis van de voorsz. van Lugtigheijt, voor 150 gld in gereed geld 

door verkoper van koper ontvangen. 

231. 04-07-1693. Anthonij van Ackeren katoendrukker wonende alhier verkoopt Leendert Holierhoeck 

een huis en erf met een stal gelegen in het Korte Groeneweegje, belend O Pieter de Hoij en W Jan 

Hartog weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de gemelde weduwe, voor 90 

gld in gereed geld ontvangen. 

231v. 07-07-1693. Annetgen Gillisdr. weduwe van Maarten Isaacksz. is schuldig aan de regenten van 

de magistraats en diaconie armen kamers dezer stede 37 gld 10 st per jr en wel 12 gld 10 st aan de 

magistraats en 25 gld aan de diaconie armen kamer. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Korte 

Achterweg, belend O de weduwe van Jacob Claasz. en W de weduwe van Hendrick van der Heijm, 

strekkende voor van de straat tot achter aan de Laensloot. 

N.B. Hier moest in ordre volgen ‘t huis door Cornelis Ben opgedragen aan Cornelis van den Berg op 

01-08-1693 zie folio 235v.. 

232. 10-08-1693. Maartgen Tamesdr. weduwe Cornelis Pietersz. Hodenpijl wonende Vijf sluizen en 

Lodewijck van Harwijnen wonende op de steenplaats dezer stede gezamenlijk schuldig aan Dirck 

Wijckerhelt raad en schepen dezer stede 1000 gld wegens geleend geld tegen een rente van 3 ½ % per 

jr.. Waarborg een steenplaats met de bogaard, ovens en verdere gereedschappen tot de steenplaats 

specterende ( zo en gelijk dezelve laatst aan Cornelis Niesen gehypothekeerd is geweest) gelegen annex 

de andere op het Hooft. 

233. 23-09-1693. Jan Cornelisz.. Peeckstock is schuldig aan Anthonij Doutsenburg kastelein in de St 

Joris Doelen als voogd naast Jan van Bergen wonende Rotterdam over Johanna van Houten 500 gld 

wegens geleend geld, te lossen met 50 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en 

erf gelegen aan de Beestenmarkt in de Boterstraat, belend O de erfgenamen van Jan Prins en W ‘s-

heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie. 

233v. 03-10-1693. Jacobus van den Eelaart wonende alhier als lasthebber van zijn meue Jannetgen 

Ariensdr. Ongelbag weduwe van Jacob Swanshoeck door de burgemeesters aangesteld om de restanten 

van de verponding te innen verkoopt met toestemming van de burgemeesters aan Johan Hodenpijl en 

vermits diens absentie aan Johan Veen de jonge die de gift is ontvangende van een huis en erf behoord 

hebbende aan Jannetgen Jansdr. gelegen tegenover de Kerk, belend N Ds Everardus Bronsert en Z de 

weduwe van Pieter van der Mij, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Claas 

Voorstraten, oude waarbrief van 13-03-1673, voor 115 gld in gereed geld ontvangen. 

234. 17-10-1693. Anthonij van Ackeren katoendrukker verkoopt Leendert Leendertsz. Holierhouck 

twee huizen en erven annex de andere gelegen voor de Raem, belend het ene O Grietgen Dircksdr. 

weduwe en W Cornelis Theunisz. en het andere Z de weduwe van Pieter van Teijlingen en N Cornelis 

Badon, strekkende beide van de straat tot achter aasn ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 04-02-

1690, voor 600 gld in gereed geld ontvangen. 

234v. 17-10-1693. Leendert Thijsz. van Brugge wonende alhier verkoopt Jan Nolet een huis en erf 

gelegen in de Luijs, belend O de koper en W het Oude Manhuis, strekkende voor van de straat tot 

achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 28-05-1687, belast met 7 st 8 p. per jr tbv onbekend, 

voor 170 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

235. 31-10-1693. Willem Pauwelsz. ‘t Hart koopman wonende alhier verkoopt Michiel Back een 

haringplaats, loods en erf gelegen op de Haven, belend O Wouter Brent en W Jan Braam de jonge, 

strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Daniel van Boshuijsen raad en president 

schepen, voor 400 gld in gereed geld door de verkoper van koper ontvangen.  

235v. 01-08-1693 (sic). (= 01-11-1693?). Cornelis Ben regent van het St Jacobs Gasthuis voor hem 

zelve en vervangende de andere regenten verkoopt Cornelis van den Berg een huis en erf van Severijn 

Jansz. Bijlant gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W Willem van der Mij en O Hendrick van 
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Venloo, strekkende voor van de straat tot achter aan de Haven, oude waarbrief van 08-05-1660, voor 

200 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen. 

236. 04-11-1693. Maria Speck weduwe Pieter van der Pot wonende binnen dezer stede is schuldig aan 

Coenraat Jacobsz. Ruijgaart 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een 

huis en erf gelegen in de Boterstraat beneden de Cruijsstraat, belend N Abel Cneppelhout en Z Willem 

Poort, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis of bank van lening. Kanttekening 21-07-

1710. Maria Speck weduwe Pieter van der Pot vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

236v. 07-11-1693. Dirck Wijckerhelt raad en regerend schepen dezer stede en vervangende Pieter Brest 

raad en oud schepen dezer stede als gestelde testamentaire voogden over de twee onmondige kinderen 

van Jan van Rhee zalr verkoopt Claas van Crimpen een huis en erf gelegen op de Haven, belend Z de 

weduwe van Michiel Steijn en N Abraham Meesz. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter 

aan het huis van Jan Woutersz.. van der Leent, voor 1150 gld in gereed geld ontvangen. 

237. 07-11-1693. Dezelfde Wijckerhelt handelend als gemeld verkoopt Jan van der Lier de jonge mr 

smid een tuin met een tuinhuisje gelegen in de Luijs, belend Z Hendrick Prins en N Theunis Poort, 

strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 146 gld in gereed geld ontvangen. 

237v. 07-11-1693. Maartgen Dircksdr. weduwe van Jan Lodewijksz. verkoopt Cornelis Cornelisz. 

Weuijster een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O voor en achter Pieter Rochusz. en W voor 

Jan Braam de jonge en achter Annetgen Pietersdr., strekkende voor van de straat tot achter aan op de 

Haven, voor 290 gld in gereed geld ontvangen. 

238. 14-11-1693. Arij Joppensz. Cool wonende Rotterdam verkoopt Dirck Jorisz. van der Valck een 

huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Boterstraat, belend O de weduwe van Jop Huijgensz. van 

Crimpen en W Cornelis van Gesel notaris en procureur, strekkende voor van de straat tot achter aan de 

Schie, belast met een rentebrief van 500 gld tbv de weduwe van Maarten Rasen door koper te betalen 

met interest vanaf 01-11-1693, voor 300 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

238v. 14-11-1693. Mr Samuel van Boshuijsen chirurgijn wonende alhier verkoopt Claas van Crimpen 

een huisje en erf gelegen in de steeg achter het woonhuis van de koper, belend O de verkoper en W 

Abraham Meesz. weduwe, strekkende voor van de steeg tot achter aan het huis van de koper, voor 125 

gld in gereed geld ontvangen. 

239. 14-11-1693. Johannes Hemeltekan luitenant van de burgerij dezer stede verkoopt Hercules 

Peeckstock een huis en erf met een tuin daarachter gelegen aan de oostzijde van de Nieustraat, belend 

N Jacques Laré Frans predikant alhier en Z Johan Hodenpijl, strekkende voor van de straat tot achter 

aan ‘s-heren bansloot, belast met 15 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 1400 gld, te betalen 

met 700 gld gereed en 700 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte 

tegen een rente van 3 % per jr, te lossen met 100 gld per jr. 

240. 14-11-1693. Wouter van Dalen verkoopt Johan Hodenpijl oud burgemeester en brouwer in de 

brouwerij van de Witte Leeuw en vermits diens absentie aan Johan Veen de jonge die de gift is 

ontvangende van een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend Z ‘s-heren straat en N Hendrick 

Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan de afrol van de Lange Achterweg, oude waarbrief 

van 02-05-1693, voor 80 gld in gereed geld ontvangen. 

240v. 14-11-1693. Jannetgen Jansdr. weduwe Pieter Haack wonende alhier verkoopt Claas Maartensz. 

van Reeuwijck een huis en erf genaamd de gouden wagen gelegen op de Hoogstraat bij de Rotterdamse 

poort, belend Z ‘s-heren vest en N de verkoopster, strekkende voor van de straat tot achter aan het groot 

Groenendal, voor 2500 gld te betalen met 1300 gld gereed en 1200 gfld behoudt koper onder zich 

onder verband van het gekochte op rente tot mei 1694 tegen 4% per jr altijd aflosbaar en daarna met 

een rente van 3 ½ % per jr. 

241. 21-11-1693. Pieter Jansz. Verbrugge wonende alhier verkoopt Jan van Houck een huis en erf 

gelegen aan de Gooistraat op de hoek van de Taansteeg, belend Z Theunis Poort en N de voorsz. steeg, 

strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Mathijs Pietersz. van Beeck, belast met 1 st per 

jr tbv het weeshuis en 6 st per jr tbv de Kerk deszer stede voor 200 gld welke koper onder zich houdt 

onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 3 ½ % per jr te lossen met 10 gld per jr. 
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Kanttekening 19-12-1699  Pieter Jansz. Verbrugge vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

241v. 21-11-1693. Aachgen Hendricksdr. gehuwd met Pieter Cornelisz. Boot als hebbende bij 

huwelijksvoorwaarden haar goederen alleen aan haar gehouden wonende binnen dezer stede verkoopt 

Alewijn Jacobsz. Coning koopman en vermits diens absentie wordt de gift overgedragen aan Pieter 

Jansz. Verbrugge van een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend Z Arent Danielsz. en N Cornelis 

Casteleijn, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de koper van ouds genaamd de 

Soutberg, belast met 4 st 8 p per jr tbv onbekend, voor 170 gld boven de belasting in gereed geld 

ontvangen. 

242v. 21-11-1693. Claas Maartensz. van Reeuwijck wonende alhier verkoopt Jan Jacobsz. Vermeer een 

huis en erf gelegen op de Schie op de hoek van de Geelsteeg, belend W de voorsz. steeg en O Johan 

Hodenpijl oud burgemeester, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Adriaan van den 

Eelaart, voor 900 gld in gereed geld ontvangen. 

243. 21-11-1693. De voorsz. van Reeuwijck verkoopt Johan Hodenpijl oud burgemeester en brouwer 

in de brouwerij van de Witte Leeuw en vermits diens absentie wordt de gift aangenomen door Johan 

Veen de jonge van een huis en erf gelegen in de Clootjessteeg, belend N Maartgen Cornelisdr. weduwe 

en Z een huisje toekomende de Kerk dezer stede strekkende voor van de straat tot achter aan het huis 

van Jan Heckenhoeck weduwe, voor 98 gld in gereed geld ontvangen. 

243v. 21-11-1693. Jan Meesz. Nobel oud groot schipper verkoopt Pieter van Neck schoolomeester tot 

Vlaardingen zekere rentebrief van 100 gld met verlopen interest tlv Jacob Dircksz. schoolmeester alhier 

en zijn verbonden hypotheek tegen een rente van 5% per jr (alles volgens de oude brief verleden voor 

schepenen dezer stede van 09-04-1683, voor 100 gld in gereed geld ontvangen. Kanttekening Dit 

transport is geroyeerd gelijk als in no 24 folio 240 te zien is. 

244. 21-11-1693. Johannes de Wijs raad en oud schepen dezer stede als executeur over het testament 

van Maria Hoochwerff weduwe van Jan du Boijs verklaart dat de voorsz. weduwe op 20-10-1693 heeft 

verkocht en daarover de penningen op 28-10-1693 ontvangen op 09-11-1693 is komen te overlijden en 

verklaart hij op heden te verkopen aan Maria Caspersdr. een rentebrief van 150 gld met de verlopen 

rente gepasseerd voor schout en schepenen van Cralingen tbv de overledene en tlv Arij Jansz. Slobbe 

en zijn verbonden hypotheek van 28-04-1679, voor 125 gld in gereed geld ontvangen. 

244v, 23-11-1693. Cornelia Claasdr. weduwe Jacob Abelsz. is schuldig aan Ariaantgen Cornelisdr. 

weduwe 100 gld wegens geleend geld, te lossen met 10 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. 

Waarborg een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend Z Hendrick Suijcker en N Neeltgen 

Leendertsdr., strekkende voor van de straat tot achter tegen de Roosbeek. 

245. 28-11-1693. Jeroen Cornelisz. Boot wonende binnen dezer stede is schuldig aan Jan Jacovsz. 

Venetië 125 gld wegens geleend geld te lossen met 25 gld per jr tegen een rente van 4% per jr. 

Waarborg een huis en erf met tuin gelegen op het Pad, belend O ‘s-heren bansloot en W Pieter 

Weuijster, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf vasn David Cornelisz.. 

245v. 04-12-1693. Arij Wijnantsz. van Bree wonende alhier is schuldig aan Johan Hodenpijl oud 

burgemeester dezer stede 150 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg twee 

huizen en erven gelegen naast elkander op de Gooistraat, belend O Theunis Jacobsz. van Willigen en 

W de afrol van de Lange Aqchterweg. Kanttekening 28-11-1722 Heijltgen Hendricksdr. weduwe van 

Arij Wijnantsz. van Bree vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

246. 05-12-1693. Aachgen Hendricksdr. gehuwd met Pieter Boot als bij huwelijksvoorwaarden haar 

goederen aan haar gehouden hebbende verkoopt Geertgen Jansdr. gehuwd met Claas Pietersz. Ploij een 

huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend N Maartgen Ariensdr.. weduwe en Z Johan 

Hodenpijl oud burgemeester, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeek, belast met 15 st 

per jr tbv het weeshuis dezer stede, voor 100 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

246v. 05-12-1693. Dr Pieter Brest raad en regent van het weeshuis dezer stede vervangende zijn 

verdere confraters voor de ene helft en Claasgen Jacobsdr. weduwe als lasthebbende van haar zoon 

Jacob Corstiaansz. voor de andere helft verkopen Cornelis Bijloo een huis en erf gelegen aan de 

oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Pieter Weuijster en Z Jannetgen Cornlisdr., 
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strekkende voor van de straat tot achter tegen de tuin van Jeroen Boot, komende voorts uit met een 

gemene gang aan ‘s-heren pad, voor 82 gld in gereed geld ontvangen. 

247. 21-12-1693.  Cornelis Jacobsz. Gijsenburg mr timmerman wonende alhier is schuldig aan 

Keuntgen Ruttendr. weduwe Jacob Claasz. metselaar 250 gld wegens geleend geld, te betalen binnen 8 

jr tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Boterstraat, belend O Gerrit 

Maartensz.. Holierhoek en W de weduwe van Pieter van der Mij, strekkende voor van de straat tot 

achter aan de Schie. Kanttekening 29-11-1700. Pieter Gijsenburg en Jacob van der Linden voogden 

over de kinderen van Cornelis Jacobsz. Gijsenburg vertonen de originele rentebrief die afgelost is. 

247v. 02-01-1694. Bastiaan Pleunenz. en Isaack Cornelisz. gehuwd met Lijsbeth Pauwelsdr. vervan-

gende Neeltgen Pleunendr. mitsgaders Pleun Pleunenz. zo voor hem zelve en vervangende de verdere 

zusters en broers, kinderen van Pleun Pleunenz. zalr en tezamen erfgenamen van Pieter Pleunenz. 

verkopen Leendert Cornelisz. Hoogendijk een huis en erf met boomgaard gelegen op het Hooft, belend 

Z Arij Pleunenz. en N Pieter Ockersz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren 

schouwsloot voor 680 gld in gereed geld ontvangen. 

248. 02-01-1694. Anthonij Anthonijsz. van der Piet wonende Delft verkoopt Cornelis Basing wonende 

Overschie die weder verkoopt Annetgen Poetsen? wonende Overschie een huis en erf gelegen op de 

Beestenmarkt, belend N ‘s-heren straat en Z de weduwe van Pieter van der Mij, strekkende voor van de 

straat tot achter aan het huis van de weduwe van Hendrick van der Heijm, oude waarbrief van 02-04-

1692, belast met 48 st 2 p per jr tbv onbekend, voor 300 gld boven de belasting door Anthonij van der 

Piet van Cornelis Basing ontvangen en weder door Basing van Annetgen Poetsen ontvangen. 

249. 02-01-1694. Louris Dircksz. Cappiteijn wonende alhier verkoopt Job Willemsz. een huis en erf 

met een vrije uit- en ingang gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend Z Adriaan 

van den Eelaart en N Tieleman Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, 

voor 200 gld door koper onder zich gehouden onder verband van het gekochte tegen een rente van 4% 

per jr. Kanttekening 03-06-1694 Job Willemsz. vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

249v. 09-01-1694. Jacobus van Geervliet wonende alhier verkoopt Grietgen Claasdr. weduwe Pieter 

van der Mij een huis en erf gelegen op de Raam, belend W Maartgen Cornelisdr. en O Pieter van der 

Meer, strekkende voor van de straat tot achter jegens het pakhuis van Johan Hodenpijl, voor 40 gld in 

gereed geld ontvangen. 

250. 09-01-1694. Jan Hulshorst mr chirurgijn verkoopt Otto Went mr kleermaker een huis en erf 

gelegen aan de oostzijde van de Gooistraat, belend Z Dieuwertgen van Vollenhoven en N Joris Boo-

gaart de jonge, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de juffrouwen Scharp en met 

een gemene uit- en ingang tot op de Nieustraat, voor 645 gld in gereed geld ontvangen. Kanttekening 

belast met 200 gld op 17-05-1694 zie deel 27 folio 3v. 

250v. 09-01-1604.  Otto Went mr kleermaker verkoopt Maarten Couwenhoven de jonge raad en 

schepen dezer stede een huis en erf gelegen op de Dam, belend O de koper en W Mr Adriaan Gagius, 

strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, belast met 1 gld per jr tbv de Universiteit van 

Leiden, voor 645 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

251. 09-01-1694.  Jan Woutersz. van der Leemt wonende alhier verkoopt Johan Hodenpijl oud 

burgemeester en brouwer in de brouwerij van de Witte Leeuw binnen dezer stede een schuldbrief van 

150 gld met verlopen rente sedert mei 1693 tlv Willem Jacobsz. of nu deszelfs weduwe en zijn 

verbonden hypotheek gelegen in de Lange Kerkstraat tegen 4% per jr, oude brief verleden voor 

schepenen dezer stede op 06-10-1690, voor 120 gld in gereed geld ontvangen. Kanttekening 27-07-

1697 Claas Pietersz. bakker als koper van het hypotheek vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

251v. 16-01-1694. Geertgen Arentsdr. bejaarde dochter zo voor haar zelve en als erfgename van haar 

zuster Maartgen Arentsdr. tezamen kinderen van Trijntgen Lourisdr. verkopen Gerrit Anthonisz. van 

Ophoven een huis en erf gelegen aan de Dam belend W Cornelis Hartog en O de stad, strekkende voor 

van de straat tot achter met een vrije gang tot op de Haven, voor 250 gld in gereed geld ontvangen. 

252. 16-01-1694.  Emmerensgen Joostendr. verkoopt Josijntgen en Martijntgen Joostendr. een huis en 

erf gelegen in de West Molenstraat, belend W het tuintje van Theunis Jansz. van Wijck en O Arij 
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Bouwensz. Corpershoeck, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 70 gld in 

gereed geld ontvangen. 

252v. 16-01-1694. Jan Arentsz. Roodenrijs en Theunis Arentsz. van Roijen tezamen voogden over de 

minderjarige kinderen en erfgenamen van Trijntgen Dircksdr. weduwe Michiel Steijn verkopen Jan 

Hulshorst mr chirurgijn een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Haven op de Overmase Markt 

met een gang daar bezijden, waardoor Hercules van der Schep een onbetimmerde uit- en ingang heeft  

volgens zekere akte of uitspraak van 25-06-1668, belend Z Arent van Gog en N Barbara Jansdr. Groen, 

strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Van der Schep, voor 770 gld 

waarvan 470 gld gereed en 300 gld houdt de koper onder zich onder verband van het gekochte tegen 

een rente van 4% per jr. 

253. 16-01-1694. Gerrit Anthonisz. van Ophoven wonende alhier is schuldig aan Catharina Besemer 

250 gld wegens geleend geld, te lossen met 25 gld per, tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een 

huis en erf gelegen op de Dam, belend W Cornelis Hartog en O de stad, strekkende voor van de straat 

tot achter aan met een vrije gang op de Haven. 

253v. 23-01-1694. Samauel van Boshuijsen mr chirurgijn verkoopt Pieter Jacobsz. Slavenburg een tuin 

en erf met een tuinhuisje gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend Z de weduwe 

van Hendrick van der Heijm en N Pieter Vriesenz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren 

bansloot, belast met 2 gld 12 st per jr de penning 16, voor 70 gld boven de belasting in gereed geld 

ontvangen. 

254v. 06-02-1694. Adriaan van der Meer notaris en procureur wonende binnen dezer stede als 

gemachtigde van de kinderen en erfgenamen van Andries Ramp verkoopt Jan Boudewijnsz. van 

Leeuwen brouwer in de brouwerij van de hoefijzers binnen Delft en vermits diens absentie aan 

Anthonie Wachmans raad en schepen dezer stede die de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen 

aan de noordzijde van de Dam, belend O de koper en W Arij Gerritsz. Reuijl, strekkende voor van de 

straat tot achter aan de erfgenamen van de koper (= verkoper) belast met 4 st 8 p per jr tbv de 

Grafelijkheid, voor 408 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

255. 06-02-1694. Grietgen Danielsdr. weduwe Robbert Web wonende alhier verkoopt Anthonij Bijlant 

een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend Z de tuin van Jan Boudewijnsz. van Leeuwen 

en N Hendrick Harmensz., strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met 6 

st per jr tbv de regenten van het weeshuis alhier, voor 50 gld boven de belasting in gereed geld 

ontvangen. 

255v. 06-02-1694. Geertgen Jansdr. van der Brugge wonende alhier gehuwd met Claas Ploij als 

hebbende bij huwelijksvoorwaarden haar goederen aan zich behouden verkoopt Johan Hodenpijl oud 

burgemeester en brouwer in de witte Leeuw dezer stede en vermits diens absentie aan de secretaris 

Johan Veen die de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Nieustraat, 

belend N een huisje van het weeshuis alhier en Z Gerrit Vrijlant, strekkende voor van de straat tot 

achter aan het huis van Joris Bogaart de jonge, belast met 7 st 8 p per jr tbv het St Jacobs Gasthuis 

dezer stede voor 70 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

256. 13-02-1694. Grietgen Dircksdr. weduwe Arij Barenrtsz. wonende binnen dezer stede is schuldig 

aan Aart Pietersz. Mol 100 gld wegens geleend geld terug te betalen over 1 jr op 13-02-1694 tegen een 

rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Raam, belend N Leendert Leendertsz. 

Holierhoeck en Z de voorsz. Holierhouck, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de 

voorsz. Holierhouck. 

257. 27-02-1694. Leendert Leendertsz. Holierhouck bouwman wonende binnen dezer stede verkoopt 

Pieter Joppensz. grootschipper een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend O Pieter Dircksz. Bol en 

W de weduwe van Jacob Croon, strekkende voor van de straat tot achter met een vrije uit- en ingang 

aan de Blauwpoort, oude waarbrief van 03-05-1692, belast met 7 st 8 p per jr tbv onbekend, voor 490 

gld boven de belasting in gereed geld ontvangen. 

257v. 06-03-1694. Martijntgen Jansdr. Schip weduwe Jacob Jansz. van Hoorn wonende alhier is 

schuldig aan de voogden over de twee nagelaten weeskinderen van de voorsz. van Hoorn n.l. Mathijs 
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en Catharina van Hoorn geprocureerd bij zijn 1e vrouw Lijsbeth Mathijsdr. 450 gld wegens moederlijk 

bewijs als over de erfenis van haar voorsz. vader zalr, die de stiefmoeder onder zich houdt tegen een 

rente van 4% per jr. Waarborg haar huis en erf gelegen op de Haven, belend W ‘s-heren straat en O de 

weduwe van Harmen Wijbelaar, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe 

van Hendrick de Man. 

258. 20-03-1694. Harmen den Draack als nomine uxoris mede-erfgename van Maartgen Gorisdr. 

weduwe van Aaron Dircksz. zo voor har zelve en nog vervangende de verdere erfgenamen verkoopt 

Pieter IJsbrantsz. en vermits diens absentie aan Mathijs Cool die de gift is ontvangende van een huis en 

erf gelegen in de steeg achter de Oost Molenstraat, belend O Aart Mol en W de weduwe van Meijndert 

niet ingevuld, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Raam, voor 90 gld in gereed geld 

ontvangen. 

258v. 20-03-1694.  Jan Leendertsz. Patijn smid wonende alhier verkoopt Jan Leendertsz. Patijn bakker 

te Rotterdam een huis en erf gelegen aan de Dam, belend O Ariaantgen Braam weduwe en W ‘s-heren 

straat, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, belast met twee rentebrieven de ene van 

300 gld en de andere van 100 gld tbv Matheus van der Goes raad en schepen alhier voor 400 gld 

waarmede het belast is. 

259. 03-04-1694. Mr Anthonij Wachmans raad en schepen alhier als lasthebber van Willemina Brasser 

(gepasseerd voor Cornelis de Hoij schepen alhier op 31-03-1694) verkoopt Jacques Galant frans 

predikant een huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend N Vranck Sijdeman en Z Jan Braam de 

jonge, strekkende voor van de straat tot aan het huis van de vermelde Braam, voor 650 gld te betalen 

met 300 gld gereed en 350 gld houdt de koper onder zich op hypotheek van het gekochte tegen een 

rente van 4% per jr te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening 13-06-1697 is de originele rentebrief 

getoond aan de gezworen klerk van de stad Schiedam die afgelost was. 

260. 03-04-1694. Pieter Bruls sergeant van de compagnie van Arnold van Harselen garnizoen 

houdende alhier verkoopt Pieter Boomert een huis en erf met een tuin daar bezijden staande op de 

Verbrande Erven, belend N Jacob Ballaster en Z de weduwe van Engel Jansz., strekkende voor van de 

straat tot achter aan de baan van de voorsz. weduwe, voor 60 gld in gereed geld ontvangen. 

260. 14-04-1694. Mr Gerrard van der Wolff zoon en mede-erfgenaam van Reijnier van der Wolff als 

bij scheiding en deling van de boedel van zijn vader het navolgende huis te beurt gevallen verkoopt 

Matheus Victor van der Goes raad en schepen dezer stede een huis en erf gelegen op de Haven, belend 

W Dirck Pietersz. Hauwert en O Job Huijgensz. van Crimpen weduwe, strekkende voor van de straat 

tot achter aan het huis en tuin van Johan de Wijs, voor 1800 gld in gereed geld ontvangen. Mede 

compareerde Mr Johan van der Linden president schepen van de stad Rotterdam die zich borg stelt voor 

de koper. 

261v. 01-05-1694. Pieter Jansz. van Onsel wonende alhier verkoopt Jan Leendertsz. Verdonck en 

vermits diens absentie aan zijn vrouw die de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de 

westzijde van de Hoogstraat, belend N Pieter Jansz. Peeman en Z Arij Dircksz. Kiela, strekkende voor 

van de straat tot achter aan op de Haven met een vrije uit- en ingang van de gang van Frans 

Nieuwenhoff en Johan Fockendijck, voor 200 gld waarvan 50 gld nu gereed en 150 gld houdt de koper 

onder zich onder verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr. Kanttekening 30-04-1700. 

Jan Leendertsz. Verdonck vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 

262. 01-05-1694. Jacomina van Straten wonende Delft als procuratie hebbende van Pieter Cornelisz. 

Beun (procuratie gepasseerd voor nts Adriaan van der Meer op 05-01-1694)  verkoopt Wouter van 

Dalen een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend W Tieleman Jacobsz. en O Jacob Jacobsz. 

van der Linden, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met een rentebrief 

pro resto 150 gld die Ariaantgen Cornelisdr. Uijttendoorn daarop sprekende heeft die de koper over 

neemt als koopsom van het huis. 

262v. 01-05-1694.  Adriaan van der Meer als lasthebber van Jan Jansz. Cromvinger (procuratie 

gepasseerd voor nts Maarten Couwenhoven alhier geen datum ingevuld) verkoopt Claas Jansz. 

Cromvinger een huis en erf gelegen op de Schie aan de Coningstraat, belend O Joost Jacobsz. Bolleman 
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en W Job Soeteman, strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot, voor 520 gld in gereed 

geld ontvangen. 

263. 01-05-1694. De voorsz. Van der Meer verkoopt nog als last en procuratie hebbende van Jan 

Ariensz. Berkhout en Willem Harmensz. kinderen van Neeltgen Gerbrandsdr, zalr wonende Rijswijck 

(procuratie gepasseerd voor nts Johan Veen alhier op 26-12-1693) verkoopt Johan Hodenpijl oud 

burgemeester en vermits diens absentie aan de secretaris Johan Veen die de gift is ontvangende van een 

huis en erf gelegeh in de Breestraat, belend O de erfgenamen van Frans Corstiaansz. en W Cornelis 

Brouck, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 176 gld in gereed geld 

ontvangen. 

263v. 01-05-1694. Jan Jacobsz. Vermeer wonende alhier verkoopt Anthonij Brent een huis en erf 

gelegen aan de westzijde van de Gooistraat, belend Z voor Aart Pietersz. Mol en achter Adriaan van der 

Mij en N voor Pieter Bomert en achter de kinderen en erfgenamen van Jan Huijbrechtsz. van Rhee, 

strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, voor 500 gld in gereed geld ontvangen. 

264. 01-05-1694. Jan Jansz. Montfoort mr kuiper wonende alhier verkoopt Jacobus Fockendijk een 

huis en erf gelegen in de Gooistraat, belend Z Cornelis de Hoij en N ‘s-heren steeg, strekkende voor 

van de straat tot achter aan op de Haven, voor 600 gld in gereed geld ontvangen. 

264v. 01-05-1694. Mathijs Pietersz. van Beeck wonende Maaslantsluijs verkoopt Coenraat Jacobsz. 

Ruijgaart een huis en erf gelegen in de Taansteeg, belend O Jan van Houk en W Arij Jansz., strekkende 

voor van de straat tot achter tegen het huis van Theunis Poort, voor 159 gld in gereed geld ontvangen. 

265. 01-05-1694. De voorsz. Van Beeck verkoopt Cornelis Pleunenz. wonende Vlaardingen een huis 

en erf gelegen aan de Lange Achterweg, belend N Claas Dircksz. en Z de kinderen en erfgenamen van 

Aaltgen Goyersdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeek, voor 310 gld in gereed 

geld ontvangen. 

265. 01-05-1694. Maria Juijst weduwe van Dirck Somhoff wonende alhier verkoopt Bartholomeus Pelt 

mr kleermaker een tuin met een tuinhuisje gelegen in het Land van Beloften, bekend O Trijntgen 

Cornelisdr. weduwe en W de weduwe van Pieter van der Mij, strekkende voor van de straat tot achter 

aan zekere gang toekomende niet ingevuld, voor 70 gld in gereed geld ontvangen. 

266. 01-05-1694. Jan Braam de jonge brouwer in de brouwerij van de Winthont gehuwd met Aaltgen 

Isaacksdr. dochter van Isaack van der Test verkoopt Maarten Couwenhoven de oude een huis en erf 

gelegen aan de noordzijde van de Dam, belend O de koper en W Mr Gregorius Blaauw, strekkende 

voor van de straat tot achter aan de tuin of erf van de heer Blaauw, hebbende het voorsz. huis een 

gemene uitgang tot achter op de Schie, voor 315 gld in gereed geld ontvangen. 

 266v. 01-05-1694. Job Willemsz. stierman verkoopt Jacob Jacobsz. van der Linden mr timmerman een 

huis en erf met een uitgang daar bezijden gelegen in de Crepelstraat, belend N Steven Willemsz. en Z 

Willem Pauwelsz. ‘t Hart, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude 

waarbrief van 09-09-1689 alsmede zeker akte van 09-05-1693, voor 131 gld in gereed geld ontvangen. 

267. 01-05-1694. De huisvrouw van Huijbrecht Woutersz. verkoopt aan de voorsz. Van der Linden een 

huis en erf gelegen in de Raamsteeg, belend N Willem Jansz. Rotteveen en Z Grietgen Claasdr., 

strekkende voor van de straat tot achter tegen het huis van de erfgenamen van Pieter Hoijer, voor 61 gld 

in gereed geld ontvangen. 

267v. 08-05-1694. Jan Hemeltekan luitenant van de burgerij verkoopt Neeltgen Willemsdr. een huis en 

erf gelegen aan de Korte Achterweg, belend N Cornelis Augustijnsz. en W de wediwe van Jan van 

Putten, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Marcus Marcusz., voor 90 gld, 

waarvan 30 gld gereed en 60 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte, te 

lossen met 20 gld per jr. 

268v. 08-05-1694. Sara Tijckmaker bejaarde dochter als erfgename van haar zuster Maria Tijckmaker 

kinderen en erfgenamen van Hillegont Gerritsdr. hun moeder verkoopt Catharina Besemer en vermits 

de.absentie van die aan Maartgen Cornelisdr. van der Boom die de gift is ontvangende van een huis en 

erf gelegen aan de Gooistraat, belend Z Jan Gillisz. Vogel  (hebbende het voorsz huis een gemene uit- 

en ingang) en N Jan Crijnenz. Heerman, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf vasn de 
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voorsz. Heerman, voor 500 gld in gereed geld ontvangen. 

269. 08-05-1694. Aaltgen Hartog weduwe wonende alhier verkoopt Pieter de Hoij oud kapitein van de 

burgerij twee huizen en erven gelegen op de Schie aan de Coningstraat annex de andere, belend O 

Jacob Pietersz. en W de koper zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 

700 gld in gereed geld ontvangen. 

269v. 08-05-1694. Jacques Lavernij verkoopt Jan Crijnenz. Heerman mr timmerman een huis en erf 

met tuin, hebbende het huis een gemene gang gelegen aan de Gooistraat, belend N Ds Jacques Galant 

Frans predikant en Z Sara Tijckmaker, komende de voorsz. gang naast het huis van Jan Gillisz. Vogel, 

strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 750 gld in gereed geld ontvangen. 

270. 08-05-1694. Adriaan van der Meer nts en procureur binnen dezer stede als de administratie 

hebbende van de kinderen van Andries Ramp verkoopt Abraham Jansz.. van der Graaff en vermits 

diens absentie aan zijn huisvrouw die de gift is aannemende van een huis en erf gelegen in de 

Breestraat, belend O Karel Philipsz. Verhagen en W Pieter Ouwendijck, strekkende voor van de straat 

tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 25-04-1676, voor 180 gld in gereed geld 

ontvangen. 

270v. 08-05-1694. Jan Hulshorst mr chirurgijn wonende alhier als lasthebber van Francoijs Pietersz. 

zijn zwager verkoopt Tobias Willemsz. een huis en erf aan de westzijde van de Gooistraat, belend N 

Jan Braam de jonge en Z Corstiaan Jacobsz, strekkende voor van de straat tot achter met een gemene 

uit- en ingang tot op de Haven, belast met 15 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 190 gld in gereed 

geld boven de belasting ontvangen. 

271. 08-05-1694. Jacob Jansz. Ballaster. gehuwd met de weduwe van Jan Willemsz. van Wijck 

verkoopt Hendrick Steenman brandewijnbrander een huis en erf gelegen op het Kleijn Watertje met een 

uitgang daar bezijsden, belend W de koper en O Lijsbeth Arijensz., strekkende voor van de straat tot 

achter op de Schie, voor 800 gld in gereed geld ontvangen. 

 

                                                                                                                               Spijkenisse mei 2008.  


