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Uit 't sevende register met de Roode Leeuw, 
betreffende de verkopingen van de Grafelijke goederen

gelegen in de Zuijd Hollandschen Polder, folionummers 162-175



Uitleg: * De nummers (No ..) in deze verkopingen zijn de nummers die in 1669 waren toegekend aan ieder benoemd 
perceel bij de landmeting, die voorafging aan de inpoldering van de ZH-polder.
Zie voor deze nummers de publicatie beschikbaar op onze website: http://www.seesink-vanderpluijm.nl
Hier op de volgende bladzijde is uit die publicatie een overzichtskaart met de plaatsen van de nummers 
in het gebied, ter referentie.
* De verkoping-kavels krijgen achtereenvolgens de letters van het alfabet. Na de Z begint men opnieuw met 
A-Z, maar dan krijgt elke letter zijn nummer in het alfabet toegevoegd: dus A.1 en B.2
* Kolom 3 is toegevoegd om het zoeken naar #(familie)namen te vergemakkelijken
* Andere toevoegsels zijn steeds  tussen [    ], bijvoorbeeld maten bij oppervlaktes (mergen en roeden)
* 1 mergen = 600 roeden [vergelijkbaar met een hectare]

Begrippen:
trekgeld:

opgehangen / afgeslagen:

makelaar:
ut supra:
erfpacht:

geïnnundeerde zeedijk:
uitputten:
insolventie:

Uit Middel-Nederlands woordenboek:
Premie in geld voor dengene die bij een openbare verkooping, bepaaldelijk een in twee of meer zittingen, (bij 
de eerste zitting) het hoogste bod doet; strijkgeld, plokgeld.
Een veiling bij afslag of afslag bij afmijning is een veiling waarbij op een te hoge prijs wordt ingezet  
(“opgehangen”), waarna de prijs daalt totdat iemand akkoord gaat.
Tusschenhandelaar, persoon die optreedt tusschen kooper en verkooper
latijn voor: als voren
De erfpachter heeft in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar. Hij 
mag de grond in erfpacht voorzien van een opstal en de erfpachter heeft het recht het erfpachtrecht (inclusief 
de opstal) te verkopen.
Doorgebroken zeedijk door het water
Grond opscheppen uit de bodem
Onvermogendheid tot betalen

http://www.seesink-vanderpluijm.nl/




Trekgeld 2
bij Corstiaen Govertse van 
Dijck op 1100
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 50 

De eerste partije in de kavel A op de kaerte gemaeckt Folio 162r
bij de Landmeters van Nispen en de Roij in den jare 1679
getekent No 1 en No 45, aen wederzijden van de nieuwe 
steegh beginnende aen den ouden dijck van den grooten waard
van Zuijd Holland in het oosten, den Nieuwen dijck in het 
zuijden, de particuliere eijgenaers in het noorden, wesende 
het overschot van de Goepoort, te samen groot vier mergen 
vijf honderd seven en veertigh roeden, heeft Corn: Adriaen [4m – 547r]
Schalcken laest in pagte gehad om 32 guldens en gekoght bij 
Elisabeth Marchand Wed: Matthijs van Son, voor de somme van xic: l L

Borgen {Simon van Son en Dirk Spruijt} 
Rest? hier aff? in sijne xii Reeck d' Ao 1722 fo: 109

#van-dijck
#schalken
#marchand
#van-son
#spruijt

Trekgeld 2
bij Arend van der Hoeven 
op 1520
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 120 

De tweede partije in de voors: kavel A getekent No 46 en
47, aen de voorgaende kavel in het oosten, de volgende partije
in het westen, de nieuwe steegh in het zuiden, ende de particuliere 
eijgenaers in het noorden, te samen groot aght mergen veertigh [8m – 40r]
roeden, heeft Michiel Lammerts de Bruijn laest in pagte 
gehad om 94 guldens en gekoght bij de makelaers van 
Rijck voor hare Meesters Adriaen Bout en Adam Halffwas- 
senaer voor de somme van xvic: xl: L

Borgen {Adam Halffwassenaer en Willem Haensbergen} ut supra fol 109v 

#van-der-hoeven
#de-bruijn
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#haensbergen

Trekgeld 2
bij Anthonij Rombouts 
op 900
opgehangen op 600
afgeslagen tot 150 

De derde partije in de voors: kavel A getekent No 48 en 49, 
de voorgaende parthije en de particuliere eijgenaers in het 
oosten, de volgende parthije in het westen, de nieuwe steegh in 
het zuiden en het oude straetje in het noorden, te samen 
groot vijf mergen twee honderd seven roeden, heeft Giel Joppen [5m – 207r]
Verschoor laest in pagte gehad om 62 guldens en gekoght bij 
de makelaers van Rijck voor haer Meesters Adriaen Bout en 
Adam Halfwassenaer voor de somme van im: l L

Borgen {als voren} ut supra fol 109v 

#rombouts
#verschoor
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#haensbergen



Trekgeld 2
bij Mosis Mosesse
Grou op 920
opgehangen op 500
afgeslagen tot 50 

De vierde partije aldaer getekent No 50, de voorgaende Folio 162v
parthije in het oosten, de volgende in het westen, de nieuwe 
steegh in het zuiden en het oude straetje in het noorden, 
groot drie mergen twee honderd negen en seventigh roeden, [3m – 279r]
heeft de Wed: Cornelis Wouterse van Dongen laest in 
pagte gehad om 58 guldens en gekoght bij Adriaen Samuels 
Pistorius voor de somme van ixc: lxx L

Borgen {Hendrik Verploegh en Adriaen de Leeuw} ut supra fol 109v 

#la-grouw
#van-dongen
#pistorius
#verploegh
#de-leeuw

Trekgeld 2
bij Mosis Mosesse La
Grou op 960
opgehangen op 500
afgeslagen tot 60 

De vijfde partije aldaer geteijkent No 51, hebben de 
voorgaende in het oosten, Pleunen Steegh in het westen, de 
nieuwe steegh in het zuijden en het oude straetje in het 
noorden, groot drie mergen honderd ses en tagtigh roeden, [3m – 186r]
heeft Jan Claesse Donckersloot laest in pagte gehad om 
68 guldens en gekoght bij Adriaen Pistorius voor de 
somme van im: xx L

Borgen {als voren} ut supra fol 109v 

#la-grouw
#donkersloot
#pistorius
#verploegh
#de-leeuw

Trekgeld -
bij Mosis Mosesse La
Grou op 1000
opgehangen op 600
afgeslagen tot 50 

De sesde partije sijnde in den kavel B geteijkent met 
No 52 en 53, beginnende aen Pleunen Steegh in het oosten, 
de volgende parthije in het westen, den nieuwe steegh in het 
zuijden en het oude straetje in het noorden, groot drie 
mergen vier honderd negen en t negentigh roeden, heeft [3m – 499r]
Aert Bastiaense Thient laest in pagte gehad om 72 
guldens en gekoght bij Hendrik van Barnevelt voor de 
somme van im: l L

Borgen {Leendert en Martinus van Barnevelt} ut supra fol 110 

#la-grouw
#thient
#van-barnevelt

Trekgeld 2
bij Antonij Rombouts
op 1510

De sevende parthije aldaar geteijkent No 54 en 55, beginnende 
aan de voors: parthije in het oosten, de volgende parthije in het 
westen, den nieuwe steegh in het zuijden en het oude straetje met 

#rombouts
#van-crimpen
#donkersloot



opgehangen op 1000
afgeslagen tot 90 

nogh een gedeelte van de particuliere eijgenaers in het noorden, 
te samen groot vijf mergen honderd negen en t negentigh [5m – 199r]
roeden, heeft Jacob Antonise van Crimpen laest in paghte 
gehad om 60 guldens en gekogt bij Pieter Claesse Donckersloot 
voor de somme van xvic: L

Borgen {Huijbert van Dijck en Willem van Dijck} ut supra fol 110v 

#van-dijck

Trekgeld 2
bij Antonij Rombouts
op 1240
opgehangen op 600
afgeslagen tot 40 

De aghste partije aldaer geteijkent No 56 en 57, hebbende de Folio 163r
voorgaende parthije in het oosten, de volgende in het westen, 
de nieuwe steegh in het zuiden en het oude straetje in het noorden, 
te samen groot vier mergen tagtigh roeden, heeft Jan Adriaense [4m – 80r]
Boot laest in pagte gehad om 68 guldens en gekoght bij 
Hendrik van Barnevelt voor de somme van xiic: lxxx L

Borgen {als voren} ut supra fol 110v 

#rombouts
#boot
#van-barnevelt
#van-dijck

Trekgeld 2
bij Jan Cornelisse Geene
op 1000
opgehangen op 600
afgeslagen tot 10 

De negende partije aldaer geteijkent No 58 en 59, de voor- 
gaende in het oosten, de nieuwe steegh in het zuiden en het 
oude straetje in het noorden, te samen groot drie mergen 
twee honderd acht en dertigh roeden, heeft Cornelis Janse van [3m – 238r]
Nederveen laest in pagte gehad om 56 guldens en gekoght bij 
Corstiaen Govertse van Dijck voor de somme van im: x L

Borgen {Pieter Donckersloot en Huijbert van Dijck} ut supra fol 110v 

#geene
#van-nederveen
#van-dijck
#donkersloot

Trekgeld 2
bij Adriaen Verzeijl
op 1650
opgehangen op 600
afgeslagen tot 0:0:0

De tiende partije aldaer getekent No 60 en 61, hebbende de 
voorgaende parthije in het oosten, de volgende in het westen, 
de nieuwe steegh in het zuiden en het oude straetje in het 
noorden, te samen groot vier mergen honderd vijf en sestigh [4m – 165r]
roeden, heeft Arien Willemse van de Looij laest in pagte 
gehad om 70 guldens en gekoght bij Adriaen Verzeijl 
voor de somme van xvic: l L

Borgen {Gijsbert en Jacobus Verzeijl} ut supra fol 111 

#verzeijl
#van-de-looij



Trekgeld 2
bij Jan Cornelisse Geene
op 2010
opgehangen op 500
afgeslagen tot 0:0:0

De elfde partije sijnde de laeste in de Kavel B 
geteijkent No 62, hebbende de voorgaende in het oosten, 
den Langen kamp met een stukje westwaerts van denselven 
Langen kamp gelegen in het westen, de nieuwe steegh in 
het zuijden, het oude straetje in het noorden, sijnde daer 
in gereeckent het stuckje tusschen de kreek en Nieuwe Steegh 
groot vijf mergen vier roeden, heeft Michiel C: Donckersloot [5m – 4r]
laest in pagte gehad om 90 guldens en gekoght bij 
Cornelisse Geene en Dirk van der Hoek voor de somme van iim: x L

Borgen {Wouter Geene en Dirk van der Hoek} ut supra fol 111 

#geene
#donkersloot
#van-der-hoek

Trekgeld 2
bij Bastiaen Aerdse
Kint op 1350
opgehangen op 500
afgeslagen tot 50 

De twaelfde partije sijnde de kavel C. getekent No 2. 3. en  Folio 163v
4, hebbende Pleunen Steegh in het oosten, de volgende parthije 
in het westen, den nieuwen dijck in het zuiden en de nieuwe 
steegh in het noorden, te samen groot vier mergen drie [4m – 399r]
honderd negen en t negentigh roeden, heeft Bastiaen Janse 
Koeckkoek laest in pagte gehad om 56 guldens en gekoght bij 
Adriaen Pistorius voor de somme van xiiiic: L

Borgen {als voren} ut supra fol 111 

#'t-kint
#koeckoeck
#pistorius
#geene
#van-der-hoek

Trekgeld 2
bij Antonij Rombouts
op 1400
opgehangen op 500
afgeslagen tot 100 

De dertiende partije aldaer getekent No 5. 6. beginnende 
aan de voorgaende in het oosten, de volgende in het westen, 
den nieuwen dijck in het zuiden en de nieuwe steegh in het 
noorden, te samen groot vier mergen negen en twintigh roeden, [4m – 29r]
heeft Michiel Lammertse de Bruijn laest in pagte gehad om 
64 guldens en gekoght bij Cornelis Adriaense Ockerse voor de 
somme van xvc: L

Borgen {Pieter Ockerse en Cornelis Geene} ut supra fol 111v

#rombouts
#de-bruijn
#ockerse
#geene

Trekgeld -
bij Willem Marcusse
Lievaerd op 1380
opgehangen op 500

De veertiende partije aldaer geteijkent No 7 en 9 de voorgaende Wouter Roubos
parthije in het oosten, Wevelinkhoven in het Staackhen en 
een gedeelte van den volgenden in het westen, den nieuwen 
dijck in het zuiden, en nieuwe steegh in het noorden, begrijpende 

#liervaert
#van-wevelinkhoven
#roubos
#van-dijck



afgeslagen tot 200 de eijndekens tusschen de kreek en nieuwe steegh gelegen, te 
samen groot vier mergen vijf honderd seventien roeden [4m – 517r]
heeft Wouter Teunis Roubos laest in pagte gehad om 40 
guldens en gekoght bij Corstiaen Govertse van Dijck voor de 
somme van xvc: lxxx L

Borgen {als voren} ut supra fol 111v

#ockerse
#geene

Trekgeld -
bij Hendrik Adriaense de
Roij op 1750
opgehangen op 500
afgeslagen tot 30 

De vijftiende partije aldaer geteijkent No 8 en 10 hebbende 
den nieuwen dijck in het zuijden, den volgende parthije in het 
westen, het Staecksken of particulieren in het noorden en oosten, 
en de kreecke met een gedeelte van de nieuwe steegh in het 
noorden ten deele, van outs genaemt Berkenhoek, te samen 
groot vijf mergen honderd drie en vijftig roeden, heeft [5m – 153r]
Wouter Adr. Teulingh laest in pagte gehad om 60 guldens en 
gekoght bij Giel Willemse de Bruijn voor de somme van xviic: lxxx L

Borgen {Anthonij Verschoor en Dirk Wildeman} fol 112

#de-roij
#teulingh
#de-bruijn
#verschoor
#wildemans

Trekgeld -
bij Dirk Wildeman Dirxse
op 750
opgehangen op 500
afgeslagen tot 60 

De sestiende partije aldaer geteijkent No 11, de voorgaende  Folio 164r
parthije in het oosten, de volgende kavel geteijkent D 
in het westen, den nieuwen dijck in het zuijden en de 
nieuwe steegh in het noorden, groot drie mergen drie honderd [3m – 366r]
ses en sestigh roeden, heeft Jan Willemse Roubos laest in 
pagte gehad om 58 guldens en gekoght bij Hendrik van 
Barnevelt voor de somme van viiic: x L

Borgen {als voren}  fol 112

#wildemans
#roubos
#van-barnevelt
#verschoor

De seventiende parthije sijnde den 
geheelen kavel D, getekent No 12. 13. 14. 15 en 16 
beginnende aan de voorgaende  parthije in het oosten, 
No 17 in het westen, den nieuwen dijck in het zuijden 
en de nieuwe steegh in het noorden, te samen groot 
twee en twintigh mergen honderd vier en sestigh [22m – 164r]
roeden, heeft Peeter Brouwer in pagte gehad en nu 

#brouwer



gesmaldeelt in de volgende vijf parthijen:

Trekgeld -
bij Willem Marcusse
Liervaerd op 1230
opgehangen op 500
afgeslagen tot 0:0:0

Het eerste deel van de voors: seventiende parthije in den 
voorl: kavel D, geteijkent No 12, beginnende in het oosten aen 
de parthije getekent No 11, in het westen No 13, in het zuijden 
den nieuwen dijck, en in het noorden den nieuwe steegh, groot 
vier mergen negen en twintigh roeden, heeft Crijn Cuijnderts [4m – 29r]
't Kind laest in pagte gehad om 52 guldens en gekoght bij 
Willem Marcusse Liervaerd voor de somme van  xiic: xxx L

Borgen {Marcus en Jan Liervaert}  fol 112v

#liervaert
#'t-kint

Trekgeld -
bij Jan Wouterse Roubos 
op 1060
opgehangen op 500
afgeslagen tot 140

Het tweede deel van de voors: seventiende parthije in den 
voorl: kavel D, geteijkent No 13, beginnende in het oosten aen 
het voorl: eerste deel No 12, in het westen het volgende No 14, 
in het Zuijden den nieuwen Dijck en in het Noorden den 
nieuwe steegh, groot drie mergen vier honderd aght [3m – 438r]
en dertigh roeden, heeft Hendrik Ant. Roubos laest in 
pagte gehad om 50 guldens en gekoght bij Jan Cornelise 
Nederveen voor de somme van  xiic: L

Borgen {Marcus en Jan Liervaert}  fol 112v

#roubos
#van-nederveen
#liervaert

Trekgeld 2
bij Dirk Dirkse Wildeman 
op 900
opgehangen op 500
afgeslagen tot 70

Het derde deel van de voors: seventiende parthije in de  Folio 164v
voorl: kavel D, geteijkent No 14, beginnende in het oosten 
aen het voorgaende tweede deel No 13, in het westen het volgende 
No 15, in het zuijden den nieuwen dijck, en in het noorden de 
nieuwe steegh, groot drie mergen vijf honderd twaelf roeden, [3m – 512r]
heeft Aerd van de Kolf laest in paghte gehad om 70 guldens 
en gekoght bij Hendrik van Barnevelt voor de somme van ixc: lxx L

Borgen {als voren}  fol 112v

#wildemans
#van-de-kolf
#van-barnevelt
#liervaert

Trekgeld 2
bij Dirk Dirkse Wildeman 
op 1100
opgehangen op 500
afgeslagen tot 100

Het vierde deel van de voors: seventiende parthije in den voorl: 
kavel D, geteijkent No 15, beginnende in het oosten aen het 
voorgaende derde deel No 14, in het westen No 16, in het zuijden 
den nieuwen dijck, en in het noorden de nieuwe steegh, groot 
vijf mergen honderd seven en vijftigh roeden, heeft Lambert Dielisse [5m – 157r]

#wildemans
#goethart
#van-der-kolf 
#crillaerts
#donkersloot



Goethart laest in paghte gehad om 62 guldens en gekoght bij 
Aerd van der Kolf voor de somme van xiic: L

Borgen {Adriaen Criellaert en Michiel Donckersloot}  fol 113

Trekgeld 2
bij Jan Wouterse Roubos 
op 1410
opgehangen op 500
afgeslagen tot 10

Het vijfde en laeste deel van de voors: seventiende parthije 
in den voorl: kavel D, geteijkent No 16, beginnende in het 
oosten aen het voorgaende derde deel No 15, in het westen 
de volgende aghtiende partije, in het zuijden den nieuwen dijck, 
en in het noorden de nieuwe steegh, groot vijf mergen twee honderd [5m – 210r]
tien roeden, heeft Krijn Lamberts Vos laest in paghte gehad om 70 
guldens en gekoght bij Jan Wouterse Roubos voor de somme van xiiiic: xx L

Borgen {Willem Liervaerd en Bastiaen Kind}  fol 113

#roubos
#vos
#liervaert
#kind

Trekgeld 4
bij Hendrik van Barnevelt
op 5500
opgehangen op 6000
afgeslagen tot 1100

De aghtiende partije sijnde de kavel E, geteijkent No 17. 18. 19. en 20, 
beginnende in het oosten aen het voorgaende eerste deel No 16, de 
partije getekent No 21 in het westen, den nieuwen dijck in het zuijden, 
en de nieuwe steegh in het noorden, te samen groot vier en twintigh 
mergen vijf honderd een en veertigh roeden, waer van anno 1680 tot 
het maken van enen wegh afgegraven is, vijf honderd twee en sestigh 
roeden, blijft derhalven nogh groot drie en twintigh mergen [23m – 579r]
vijf honderd negen en seventigh roeden, heeft Wouter ter Tonisse 
Roubos laest in paghte gehad om 400 guldens en gekoght bij 
Hendrik van Barnevelt voor de somme van vim: vic: L

Borgen {Willem Liervaerd en Bastiaen Kind}  fol 113v

#van-barnevelt
#roubos
#liervaert
#kind

Trekgeld 4
bij Wouter Dirkse de Both
op 7280
opgehangen op 5000
afgeslagen tot 200

De negentiende partije sijnde de kavel F, geteijkent No 21. 22.  Folio 165r
en 23. beginnende aen de voorgaende kavel geteijkent No 20 in het 
oosten, het Peerboomsche gat in het zuijdlijk eijndeken van de  
Cordveldsche steegh, in het westen den nieuwen dijck in het zuijden, 
en de nieuwe steegh in het noorden, sijnde het stukje tusschen het 
Peerboomsche gat en de voorl: steegh daer inne begrepen, samen 
groot vijf en twintigh mergen elf roeden, heeft Adriaentje [25m – 11r]
Leenderts van Boxel, wed: de Both laest in paghte gehad om 
294 guldens en gekoght bij Catharina van Stoltsenbergh vrouwe 
van den Bregadier Joost Adam van Stoltsenbergh voor de somme van ixm: iic: lxxx L

#de-bot
#van-boxel
#stoltenbergh
#van-dinteren
#kraen



Borgen {Aert van Dinteren en Abraham Kraen}  fol 113v

Trekgeld 2
bij Evert Hijmense Toet- 
huijs op 750
opgehangen op 500
afgeslagen tot 60

De twintigste partije sijnde in den Kavel G geteijkent 
No 63. 64. 65. 66 en 73, hebbende de nieuwe steegh in het 
zuijden, de particuliere in het noorden en oosten, de volgende 
partije in het westen en ten deelen het oude straetje in het 
noorden, te samen groot vijf mergen dertigh roeden, waar van 
bij appointement van den 21e Junij 1680 aen den Heer Johan 
van Wevelinkhoven verkoght is No 63 en 64 te samen groot 
twee honderd drie roeden, sulx dese partije nogh groot blijft 
vier mergen vier honderd seven en twintigh roeden, heeft [4m – 427r]
Cornelis Janse van Nederveen laest in paghte gehad om 84 guldens 
en gekoght bij Hendrik van Barnevelt voor de somme van viiic: x L

Borgen {Aert van Dinteren en Abraham Kraen}  fol 114

#toethuijs
#van-wevelinkhoven
#van-nederveen
#van-dinteren
#kraen

Trekgeld 2
bij Anthonij Joppe Verschoor 
op 1610
opgehangen op 500

De een en twintighste partije in den Kavel G get. No 67. 
68. 74, hebbende de voorgaende in het oosten, de volgende in 
het westen, de nieuwe steegh in het zuijden en het oude straetje in 
het noorden, te samen groot seven mergen vijf honderd seven en seventig  [7m – 577r]
roeden, heeft Maerten Wouterse van Dongen laest in paghte gehad 
om 64 guldens en gekoght bij Pieter Claasse Donckersloot voor 
de somme van xviiic: xc L

Borgen {als voren}  fol 114

#verschoor
#van-dongen
#donkersloot
#van-dinteren
#kraen

Trekgeld 2
bij Antonij Janse Rombouts 
op 1930
opgehangen op 500
afgeslagen tot 0:0:0

De twee en twintighste partije in den Kavel G geteijkent No 
75. 76. en 77, hebbende haren uijtwegh naer het oude straetje, 
belent de voorgaende parthije in het oosten, den kleijnen Peerboom 
in het zuijden, het oude straetje in het noorden en stuijtende tegens 
de kreecke en particuliere eijgenaers in het westen, te samen groot 
negen mergen seven en dertigh roeden, heeft Maerten Wouterse van  [9m – 37r]
Dongen laest in paghte gehad om 90 guldens en gekoght bij Anthonij 
Janse Rombouts voor de somme van xixc: xxx L

Borgen {Wouter Lensvelt en Anthonij Stael}  fol 114

#rombouts
#van-dongen
#lensvelt
#staal

Trekgeld 2
bij Adriaen Adriaense 

De drie en twintigste partije in den Kavel G geteijkent Fol 165v
No 69 en 78. hebbende de Kreecke en No 68 in het Oosten,   

#crillaerts
#van-den-andel



Crillaerd op 1010
opgehangen op 600
afgeslagen tot 110

den kleijnen Peerboom in het westen, de nieuwe steegh in het 
zuijden en No 48 in het noorden, samen groot aght mergen 
twee honderd negen en vijftigh roeden, heeft Stoffel van den [8m – 259r]
Andel laest in paghte gehad om 68 guldens en gekoght bij 
Hendrik van Barnevelt voor de somme van xic: xx L

Borgen {Wouter Lensvelt en Anthonij Stael}  fol 114v

#van-barnevelt
#lensvelt
#staal

De 24e: partije, sijnde den geheelen 
kleijnen Peerboom getekent H met No 70. 71. 72. 79. 
80. 81. 82. 83. 84. hier in de eijndekens van 
Hooghwerf die bij noorden de nieuwe steegh gelegen 
sijn, beginnende aan de voorgaende parthije in het oosten, 
de Kordveldsche steegh in het westen, de nieuwe steegh 
in het zuijden, en van Neel van Dijkswerf met een 
deel van de particulieren in het noorden, te samen groot 
vijf en twintigh mergen vier honderd ses roeden, heeft [25m – 406r]
Frans Brouwer en Corn: Corn: Camp in pagte gehad en 
is gesmaldeelt in de twee navolgende parthijen 

#van-dijckswerf
#brouwer
#camp

Trekgeld 4
bij Dirk Cornelisse Spruijt 
op 4200
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 200

Het eerste deel van de voorl: vier en twintighste partije in den 
kleijnen Peerboom getekent H met No. 70. 71, 72. 79. 80. en 84 
beginnende in het oosten aan No 69. en 78. in het westen No
81. in het Noorden Neel van Dijkswerf, en een deel van de part- 
culieren en in het zuijden de nieuwe steegh, te samen groot twaelf [12m – 40r]
mergen veertigh roeden, heeft Anthonij Janse Rombouts laest in 
paghte gehad om iic: L guldens en gekoght bij Hendrik van 
Barnevelt voor de somme van iiiim: iiiic: L

Borgen {Wouter Lensvelt en Anthonij Stael}  fol 115

#spruijt
#van-dijckswerf
#rombouts
#van-barnevelt
#lensvelt
#staal

Trekgeld 4
bij Dirk Cornelisse Spruijt 
op 5200
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 400

Het tweede deel van de voorl: vier en twintighste parthije 
in den kleijnen Peerboom geteijkent H met No. 81, 82. en 83 
beginnende in het oosten aan No 80, in het westen de Kordveldsche 
steegh, in het noorden Neel van Dijkswerf, en in het zuijden 
No 72 en de nieuwe steegh, samen groot dertien mergen drie  [13m – 366r]
honderd ses en sestigh roeden, heeft Jan Pieterse de Leeuw laest 
in paghte gehad om 280 guldens en gekoght bij Catharina 

#spruijt
#van-dijckswerf
#de-leeuw
#bussij-de-babutin
#stoltenbergh
#lensvelt
#staal



Bussij de Babutin huisvr: van Joost Adam van Stoltenbergh voor 
de somme van vm: vic: L

Borgen {Wouter Lensvelt en Anthonij Stael}  fol 115

De vijf en twintigste partije,  Fol 166r
sijnde den geheelen kavel J en een gedeelte van den 
grooten Peerboom get: No 24. 25. en 26 beginnende 
aen het Peerboomsche gat in het oosten, den nieuwen 
dijck in het zuijden, de nieuwe steegh in het noorden 
en de partije getekent No. 27 in het westen, groot 
ses en twintigh mergen drie honderd vier en vijftigh 
roeden, sulx dese partije sedert maer groot blijft 
ses en twintigh mergen drie honderd negentien [26m – 319] 
roeden, en door het vollen van de kreeck aen No 24 
en een gedeelte daer van gevallen aen de volgende ses 
en twintigste partije oversulx maar groot blijft
ses en twintigh mergen honderd roeden, en is nu [26m – 100r]
gesmaldeelt in de volgende twee partijen.

Trekgeld 4
bij Dirk Cornelisse Spruijt 
op 5700
opgehangen op 2400
afgeslagen tot 400

Het eerste deel van de voorl: vijf en twintighste partije sijnde 
de gedeeltens van No 24. 25. en 26 beginnende aen het Peerboomsche 
gat in het oosten, den Middelsloot in het zuiden, de nieuwe steegh 
in het noorden en in het westen een gedeelte van No 27 groot 
vijftien mergen twee honderd negen en dertigh roeden, waer van 
in het jaer xvic: 't negentich afgegraven is honderdtien roeden, 
het welke aan den Heer Claijpole in erfpagt is uijtgegeven 
sulx dat dese parthije nogh groot blijft vijftien mergen [15m – 129r]
honderd negen en twintigh roeden, heeft Jacob Antonissen 
van Crimpen laest in paghte gehad om 300 guldens en gekoght 
bij de makelaers van Rijck voor hare meesters Adriaen 
Bout en Adam Halffwassenaer voor de somme van vim: ic: L

Borgen {Wouter Lensvelt en Anthonij Stael}  fol 115v

#spruijt
#claijpole
#van-crimpen
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#lensvelt
#staal

Trekgeld 4
bij Dirk Cornelisse Spruijt 
op 2250

Het tweede deel van de voorl: vijf en twintighste partije 
sijnde het resterende van No 25en 26, beginnende aen het 
Peerboomse gat in het oosten, den nieuwen dijck in het zuijden, 

#spruijt
#wildemans
#walraven



opgehangen op 2000
afgeslagen tot 500

den Middelsloot in het noorden en No 27 in het westen, groot 
tien mergen vier honderd een en t sestigh roeden, heeft Dirk [10m – 461r]
Dirkse Wildeman laest in paghte gehad om 90 guldens 
en gekoght bij Dirk Dirkse Wildeman voor de somme van iim: viic: l L

Borgen {Oth Walraven en Michiel de Bruijn}  fol 116

#de-bruijn

De ses en twintigste partije,  Fol 166v
sijnde de kavel K geteijkent No 27 hebbende de 
voorgaende vijf en twintigste partije in het oosten, 
de volgende seven en twintigste partije in het westen, den 
nieuwen dijck in het zuijden, en de nieuwe steegh 
in het noorden, groot negentien mergen honderd vijf 
en twintigh roeden, waer van in het voorjaer 1682 uijt 
No 27 tot het maken van den geinnundeerden zeedijck 
is afgegraven en uijtgeput honderd negen en twintig 
roeden, sulx dese partije sedert maer groot blijft 
aghtien mergen vijf honderd sestigh roeden en nu 
door het bijkomen van een gedeelte van No 24 en 
verleggen van slooten, groot twintigh mergen [20m – 40r]
veertigh roeden, is nu gesmaldeelt in de volgende twee 
partijen.

Trekgeld 2
bij Dirk Cornelisse Spruijt 
op 1000
opgehangen op 600
afgeslagen tot 340

Het eerste deel van de voorl: ses en twintighste partije 
sijnde een gedeelte van No 27 beginnende aen het eerste deel 
van de voorl: vijf en twintighste partije in het oosten, den 
Middelsloot in het zuiden, de nieuwe steegh in het noorden 
en in het westen een gedeelte van No 28 groot seven [7m – 37r]
mergen seven en dertigh roeden, heeft Cornelis Janse van Nederveen 
laest in paghte gehad om 104 guldens en gekoght bij Jan 
Cornelisse Nederveen voor de somme van xiiic: xl L

Borgen {als voren}  fol 116v

#spruijt
#van-nederveen
#walraven
#de-bruijn

Trekgeld 3
bij Evert Toethuijs 
op 2100
opgehangen op 2000

Het tweede deel van de voorl: ses en twintighste partije 
sijnde het resterende van No 27, beginnende in het oosten 
aen het tweede deel van de voorl: vijf en twintighste partije, 
in het zuijden den nieuwen dijck, in het noorden den Middel- 

#toethuijs
#roubos
#de-bruijn
#walraven



afgeslagen tot 200 sloot en in het westen een gedeelte van No 28, groot dertien 
mergen drie roeden, heeft Wouter Janse Roubos laest in [13m – 3r]
paghte gehad om 100 guldens en gekoght bij Michel 
Wouterse de Bruijn voor de somme van iim: iic: L

Borgen {Oth Walraven en Michiel de Bruijn}  fol 116v

Trekgeld 6
bij Evert Toethuijs 
op 6050
opgehangen op 3000
afgeslagen tot 400

Het seven en twintighste partije sijnde den kavel L, Fol 167r
hebbende de voorgaende ses en twintighste partije in het oosten, 
de volgende in het westen, den nieuwen dijck in het zuijden 
en de nieuwe steegh in het noorden, begrijpende No 28. 29. en 30, 
te samen groot dertigh mergen vier honderd twintigh roeden, 
waer van in het voorjaer 1682 uijt No 28 tot het maken 
van den geinnundeerden zeedijck is afgegraven en uijtgeput 
twee ne t seventigh roeden, oversulx dese partije sedert maer 
groot blijft dertigh mergen drie honderd aght en veertigh [29m]
roeden en nu door het verleggen van de sloten, negen en 
seventigh mergen, heeft Dirk Dirkse Wildeman laest in 
paghte gehad om 360 guldens en gekoght bij Hendrik van 
Barnevelt voor de somme van vim: iiiic: l L

Borgen {als voren}  fol 116

#toethuijs
#wildemans
#van-barnevelt
#walraven
#de-bruijn

De acht en twintigste partije, 
sijnde den geheelen kavel M geteijkent No 31 en 32 
sijnde een gedeelte van den Langewerf, beginnende 
van de voorgaende in het oosten, den nieuwen dijck in 
het zuijden en de nieuwe steegh in het noorden,
te samen groot ses en twintigh mergen honderd vijf 
en twintigh roeden, waer van in het voorjaer 1682 
tot het maken van den geinnundeerden zeedijck is afge- 
graven en uijtgeput twee honderd tien en een 
vierde roeden, sulx dese partije groot vijf en 
twintigh mergen vijf honderd veertien en drie [25m 514 3/4r]
vierde roeden, is in de volgende drie partijen 
gesmaldeelt.

Trekgeld 3 Het eerste deel van de voorl: aght en twintighste #toethuijs



bij Evert Toethuijs voor de
erfgenamen van Maria Riet-
veld op 1725
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 0:0:0

partije sijnde een gedeelte van No 31. en 32. beginnende in 
het oosten aen No 30, in het westen een gedeelte van 
No 33, in het zuijden de Middelsloot, en in het noorden 
aan de nieuwe steegh, groot negen mergen honderd roeden [9m – 100r]
heeft Adriaen Rombouts laest in paghte gehad om 182 
guldens en gekoght bij Evert Toethuijs voor de Erfgenamen 
van Maria Rietvelt voor de somme van xviic: xxv L

Borgen {Bastiaen Kind en Moses la Grou}  fol 117

#rietveld
#rombouts
#kind
#la-grouw

Trekgeld 2
bij Aert van Dinteren 
op 775
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 200

Het tweede deel van de voorl: aght en twintighste partije Fol 167v
sijnde het resterende gedeelte van No 31, beginnende in het 
oosten aen den Rijpad van No 28, ten westen het volgende derde 
deel, ten zuijden den nieuwen dijck, en ten noorden de Middelsloot, 
groot negen mergen twee honderd roeden, heeft Jan Claesse Doncker- [9m – 200r]
sloot laest in paghte gehad om 90 guldens en gekoght bij 
Wouter Dirkse de Both voor de somme van ixc: lxxv L

Borgen {Bastiaen Kind en Adriaen Carel van Wouw}  fol 117v

#van-dinteren
#donkersloot
#de-bot
#kind
#van-wouw

Trekgeld 2
bij Evert Toethuijs 
op 1075
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 200

Het derde deel van de voorl: aght en twintighste partije 
sijnde het resterende van No 32, beginnende in het oosten aen 
het voorgaende tweede deel, ten westen een gedeelte van No 33, 
ten zuijden den nieuwen dijck, ten noorden de Middelsloot, groot 
acht mergen honderd een en drie vierde roeden, heeft Wouter [8m – 101 3/4r]
Simonse Lensvelt laest in paghte gehad om 50 guldens en 
gekoght bij Hendrik van Barnevelt voor de somme van xiic: lxxv L

Borgen {Bastiaen Kind en Adriaen Carel van Wouw}  fol 117v

#toethuijs
#lensvelt
#van-barnevelt
#kind
#van-wouw

De negen en twintigste partije, 
sijnde mede van den voorl: Langenwerf, den geheelen 
kavel N geteijkent No 33. 34. en 35 beginnende 
aen de voorgaende parthije in het oosten, de volgende in 
het westen, den nieuwen dijck in het zuijden en de 
nieuwe steegh in het noorden, te samen groot vijf 
en dertigh mergen vijf honderd een en twintigh 
roeden, waer van in het voorjaer 1682 uijt No 33 
34. en 35 tot het maken van den geinnundeerden 



zeedijck is afgegraven en uijtgeput 476 ½ roeden, 
sulx dese partije maer groot blijft vijf en dertigh [35m 44,5r]
mergen vier en veertigh en een halve roeden en is 
nu gesmaldeelt in de volgende ses partijen.

Trekgeld 2
bij Evert Toethuijs 
op 650
opgehangen op 600
afgeslagen tot 100

Het eerste deel van de voorl: negen en twintighste partije 
sijnde een gedeelte van No 33, beginnende in het oosten aen 
het eerste deel van de acht en twintighste partije, in het westen 
het volgende tweede deel, in het zuijden de Middelsloot, en 
in het noorden de nieuwe steegh, groot vijf mergen honderdt [5m – 120r]
twintigh roeden, heeft Jan Willemse Roubos laest in paghte 
gehad om 70 guldens en gekoght bij Hendrik van Barnevelt 
voor de somme van viic: v L

Borgen {als voren}  fol 118

#toethuijs
#roubos
#van-barnevelt
#kind
#van-wouw

Trekgeld 2
bij Aard van Dinteren
op 680
opgehangen op 500
afgeslagen tot 60

Het tweede deel van de voorl: negen en twintighste partije Fol. 168r
sijnde een gedeelte van No 34, beginnende in het oosten 
aen het voorgaende deel, in het westen het volgende 
derde deel, in het zuijden de Middelsloot, en in het noorden 
de nieuwe steegh, groot vijf mergen twee honderd vier en [5m – 224r]
twintigh roeden, heeft de Wed: Jan Wouterse Oldenburgh aen 
de Dusse laest in paghte gehad om 76 guldens en gekoght bij 
de makelaers van Rijck voor hare meesters Adriaen Bout en 
Adam Halffwassenaer voor de somme van viic: xl L

Borgen {als voren}  fol 118

#van-dinteren
#oldenburgh
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#kind
#van-wouw

Trekgeld 2
bij Arend van der Hoeven
op 670
opgehangen op 600
afgeslagen tot 70

Het derde deel van de voorl: negen en twintighste partije 
sijnde een gedeelte van No 33, beginnende in het oosten aen 
het voorgaende tweede deel, in het westen een gedeelte van 
No 36, in het zuijden de Middelsloot, en in het noorden de 
nieuwe steegh, groot vijf mergen vier honderd aght en [5m – 468r]
sestigh roeden, heeft Willem Marcus Liervaert laest in pagte 
gehad om 70 guldens en gekoght bij de makelaers van Rijck 
voor hare meesters Adriaen Bout en Adam Halffwassenaer 
voor de somme van viic: xl L

#van-der-hoeven
#liervaert
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#kind
#van-wouw



Borgen {als voren}  fol 118v

Trekgeld 2
bij Arend van der Hoeven
op 700
opgehangen op 500
afgeslagen tot 100

Het vierde deel van de voorl: negen en twintighste partije 
sijnde het resterende van No 33, beginnende aen No 32 in het 
oosten, het volgende vijfde deel in het westen, den nieuwen 
dijckin het zuijden, en de Middelsloot in het noorden, groot 
ses mergen ses en seventigh roeden, heeft Wouter Janse Roubos [6m – 76r]
laest in paghte gehad om 34 guldens en gekoght bij 
Wouterse Dirkse de Both voor de somme van viiic: L

Borgen {als voren}  fol 118v

#van-der-hoeven
#roubos
#de-bot
#kind
#van-wouw

Trekgeld 2
bij Arend van der Hoeven
op 550
opgehangen op 500
afgeslagen tot 70

Het vijfde deel van de voorl: negen en twintighste partije 
sijnde het resterende van No 34, beginnende aen het 
voorgaende vierde deel in het oosten, in het westen aen het vol- 
gende sesde deel, in het zuijden den nieuwen dijck, en in het 
noorden de Middelsloot, groot ses mergen dertigh roeden, [6m – 30r]
heeft laest in paghte gehad Willem Corn: Vinck om 36 guldens 
en gekoght bij de makelaers van Rijck voor hare meesters Adriaen 
Bout en Adam Halffwassenaer  voor de somme van vic: xx L

Borgen {als voren}  fol 118v

#van-der-hoeven
#vinck
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#kind
#van-wouw

Trekgeld 2
bij Aert van Dinteren
op 400
opgehangen op 500
afgeslagen tot 50

Het sesde deel van de voorl: negen en twintighste partije Fol. 168v
sijnde het resterende van No 35, beginnende aen het voorgaende 
vijfde deel in het oosten, een gedeelte van No 36 in het westen, den 
nieuwen dijck in het zuijden, en de Middelsloot in het noorden, 
groot ses mergen drie honderd ses en twintigh en een half  [6m – 326,5r]
roeden, heeft Jan Wouterse Oldenburgh wed: laest in paghte 
gehad om xl guldens en gekoght bij de makelaers van Rijck 
voor hare meesters Adriaen Bout en Adam Halffwassenaer voor 
de somme van iiiic: l L

Borgen {als voren}  fol 119

#van-dinteren
#oldenburgh
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#kind
#van-wouw

Trekgeld 4
bij Dirk Dirkse Wildeman
op 5000
opgehangen op 4000

De dertighste partije sijnde den geheelen veertienden kavel O 
begrijpende No 36. 37. en 38, beginnende van de voorgaende 
negen en twintighste partije in het oosten, de volgende in het 
westen, den nieuwen dijck in het zuijden, en de nieuwe steegh 

#wildemans
#van-dinteren
#bussij-de-babutin
#stoltenbergh



afgeslagen tot 3300 in het noorden, te samen groot ses en twintigh mergen [26m – 293r]
twee honderd drie en 't negentigh roeden, waer van in het 
voorjaer 1682 uijt No 36. 37. en 38 tot het maken van den 
geinnundeerden zeedijck is afgegraven en uijtgeput vier 
honderd een en vijftigh roeden drie voeten, oversulx dese partije 
groot blijft vijf en dertigh mergen vier honderd een en veertig [35m – 441 3/4r]
en drie vierde roeden, heeft Cornelis Willemse van Dinteren 
laest in paghte gehad om 300 guldens en gekoght bij 
Catharina Bussij de Babutin huijsv: van Joost Adam van 
Stoltenbergh voor de somme van viiim: iiic: L

Borgen {als voren}  fol 119

#kind
#van-wouw

Trekgeld 2
bij Simon van Son
op 1650
opgehangen op 600
afgeslagen tot 250

De een en dertighste partije sijnde mede een gedeelte 
van den Langenwerf in de kavel P geteijkent No 39, 
belent in het zuijden en westen den nieuwen dijck, in het 
oosten de voorgaende partije en in het noorden wijfvlieth gat,
groot seven mergen twee honderd seven en seventigh roeden, [7m – 277r]
heeft Tonis A. Bestebier laest in paghte gehad om 100 guldens 
en gekoght bij de makelaers van Rijck voor hare meesters 
Adriaen Bout en Adam Halffwassenaer voor de somme van xixc: L

Borgen {als voren}  fol 119v

#van-son
#bestebier
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#kind
#van-wouw

Trekgeld 2 De twee en dertighste partije sijnde in den kavel P Get: Fol. 169r
No 40. 41 en 42 hebbende No 38 of den kavel O in het oosten, 
in het zuijden en westen Wijfvlieth gat en in het noorden de 
nieuwe steegh, te samen groot twaelf mergen drie honderd [12m – 329r]
negen en twintigh roeden, heeft Wouter Sijmense Lensvelt 
laest in paghte gehad om 80 guldens en gekoght bij Wouter 
Dirkse de Both voor de somme van iiiim: l L

Borgen {als voren}  fol 119v

#lensvelt
#de-bot
#kind
#van-wouw

Trekgeld 2
bij Michiel Donckersloot
op 660
opgehangen op 600
afgeslagen tot 250

De drie en dertighste partije sijnde de laeste van de kavel P 
geteijkent No 43. 44 en 116 hebbende Wijfvlieth gat in het 
oosten, de verlenghde nieuwen steegh in het noordwesten, den 
nieuwen dijck in het zuijdwesten en de particuliere eijgenaers 
in het noord oosten, komende met een hoekje get. No 116 

#donkersloot
#van-der-pluijm
#teuling
#de-bot
#kind



van dese partije is aen Adriaen 
van der Pluijm in erfpaght uijtge- 
geven met den jare 1722 het 
hoekje lands getekent No 116,
groot 300 roeden oversulx dese 
partije maer groot blijft 3 mergen 
423 roeden

over de nieuwe steegh, te samen groot vier mergen honderd [4m – 123r]
drie en twintigh roeden, heeft Wouter A: Teulingh laest in 
paghte gehad om 30 guldens en gekoght bij Wouter Dirkse 
de Both voor de somme van ixc: x L

Borgen {als voren}  fol 120

#van-wouw

Trekgeld 2
bij Gijsbert Verzeijl
op 2600
opgehangen op 800
afgeslagen tot 110

De vier en dertighste partije sijnde in den Verckensjaght onder de 
kavel Q geteijkent No 87, de Kordveldsche steegh in het oosten, de 
navolgende partije in het westen, de nieuwe steegh in het zuijden 
en den grooten Brasser in het noorden, groot ses mergen seven en [6m – 37r]
dertigh roeden, heeft Lucas Bilderbeek laest in paghte gehad om 
30 guldens en gekoght bij de makelaers van Rijck voor hare 
meesters Adriaen Bout en Adam Halffwassenaer voor de somme van iim: viic: x L

Borgen {als voren}  fol 120v

#verzeijl
#bilderbeek
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#kind
#van-wouw

Trekgeld 2
bij Dirk Dirkse Wildeman 
op 3200
opgehangen op 800
afgeslagen tot 350

De vijf en dertighste partije sijnde in den voorsz: kavel Q 
geteijkent No 88 en 89, belent de voorgaende partije in 
het oosten, den grooten Brasser in het noorden, de nieuwe 
steegh in het zuijden en de volgende partije in het westen, te 
samen groot negen mergen honderd drie en seventigh roeden, [9m – 173r]
heeft Willem Cornelisse Vinck laest in paghte gehad om 68 
guldens en gekoght bij Dirk van den Hoek en Wouter 
Cornelisse Geene voor de somme van iiim: viic: xxx L

Borgen {Cornelis Ockerk en Wouter Cornelisse Geene}  fol 120v

#wildemans
#vinck
#van-der-hoek
#geene
#ockerk

Trekgeld 2
bij Aert van Dinteren 
op 1625
opgehangen op 600
afgeslagen tot 180

De ses en dertighste partije sijnde in den voorl: kavel Q Fol. 169v
geteijkent No 90, de voorgaende partije in het oosten, de 
volgende in het westen, de nieuwe steegh ten deelen in het 
zuijden en den grooten Brasser in het noorden, groot vijf 
mergen twee honderd seven en seventigh roeden, heeft Jan  [5m – 277r]
Willemse Roubos laest in paghte gehad om 40 guldens en 
gekoght bij Maria Anna van Wevelinkhoven wed: Cornelis van 
Wevelinkhoven voor de somme van xviiic: v L

Borgen {Cornelis Ockerk en Wouter Cornelisse Geene}  fol 120v

#van-dinteren
#roubos
#van-wevelinkhoven
#ockerk
#geene



Trekgeld 2
bij Gijsbert Verseijl 
op 3050
opgehangen op 600
afgeslagen tot 210

De seven en dertighste partije in den voorl: kavel Q geteijkent 
No 91. 92. en 98, sijnde de twee stukjes van den grooten 
Peerboom bij noorden de nieuwe steegh, belent deselve steegh 
in het zuijden, den grooten Brasser in het noorden, de voor- 
gaende partije in het oosten, en de volgende in het westen, 
te samen groot seven mergen honderd negen en veertigh roeden, [7m – 149r]
heeft Willem Marcus Liervaert laest in paghte gehad om 44 
guldens en gekoght bij de makelaers van Rijck voor hare 
meesters Adriaen Bout en Adam Halfwassenaer voor de somme van iiim: iic: lx L

Borgen {Cornelis Ockerk en Wouter Cornelisse Geene}  fol 121

#verzeijl
#liervaert
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#ockerk
#geene

Trekgeld 2
bij Michiel Donckersloot
op 830
opgehangen op 500
afgeslagen tot 0:0:0

De aght en dertighste partije in den voorl: kavel Q geteijkent 
No 39. en 99, sijnde het laeste van de Verckensjaght belent 
in het oosten de voorgaende partije, in het westen de volgende, 
in het zuijden de nieuwe steegh en in het noorden den groten 
Brasser, te samen groot drie mergen vier honderd een en twintigh [3m – 421r]
roeden, heeft Jan Claasse Donckersloot laest in paghte gehad om 
80 guldens en gekoght bij Michiel Donckersloot voor 
de Hr. Caspar van Hoeij voor de somme van viiic: xxx L

Borgen {Cuijndert Verzeijl en Cuijndert Schouten}  fol 121

#donkersloot
#hoeij
#verzeijl
#schouten

Trekgeld 2
bij Arend van der Hoeven
op 750
opgehangen op 500
afgeslagen tot 160

De negen en dertighste partije sijnde den kavel R de eerste in 
het Kortveld geteijkent No 94 en 100, belent de nieuwe steegh 
in het zuijden, den grooten Brasser in het noorden, de voorgaende 
acht en dertigste partije in het oosten, en de volgende in het 
westen, te samen groot vijf mergen drie honderd twee en [5m – 362r]
sestigh roeden, heeft Wouter Sijmon Lensvelt laest in paghte 
gehad om 50 guldens en gekoght bij Hendrik van Barnevelt 
voor de somme van ixc: x L

Borgen {als voren}  fol 121v

#van-der-hoeven
#lensvelt
#van-barnevelt
#verzeijl
#schouten

Trekgeld 2
bij Evert Toethuijs
op 1100
opgehangen op 500
afgeslagen tot 280

De veertighste partije aldaer geteijkent No 95. 101 en 102, Fol. 170r
de nieuwe steegh in het zuijden, de kreek in het noorden, de 
voorgaende partije in het oosten, en de volgende in het westen, 
te samen groot ses mergen twee honderd veertien roeden [6m – 214r]
heeft Wouter Simonse Lensvelt laest in paghte gehad om 70 

#toethuijs
#lensvelt
#donkersloot
#van-hoeij
#verzeijl



guldens en gekoght bij Michiel Donckersloot voor de somme van xiiic: lxxx L

Borgen {als voren}  fol 121v

#schouten

Trekgeld 3
bij Evert Toethuijs
op 3450
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 650

De een en veertighste partije aldaer geteijkent No 96. 
97. 103. 104. en 105, sijnde de laeste van het Kordvelt, 
de voorgaende partije in het oosten, de nieuwe steegh in het 
zuijden, en de kreek tusschen een Rietveld en Kortveld in het 
noorden, streckende tot den hoek van de verlengde nieuwe 
steegh, te samen groot twaelf mergen honderd vier en [12m – 184r]
tagtigh roeden, heeft Michiel Lammerts de Bruijn 
laest in paghte gehad om 140 guldens en gekoght bij Anna 
Maria van Wevelinkhoven wed: Cornelis van Wevelinkhoven 
voor de somme van iiiim: ic: L

Borgen {als voren}  fol 121v

#toethuijs
#de-bruijn
#van-wevelinkhoven
#verzeijl
#schouten

Trekgeld 3
bij Adriaen Crielaert
op 1550
opgehangen op 700
afgeslagen tot 150

De twee en veertighste partije in den kavel S, geteijkent 
No 106. en 107, hebbende den kleijnen Brasser in het oosten, 
de volgende partije in het westen, de kreek in het zuijden, 
en den Kamersteegh in het noorden, zijnde een deel van den 
Rietwerf en roode Camer, te samen groot aght mergen [8m – 130r]
honderd dertigh roeden, heeft Crijn Lammerts Vos laest in 
paghte gehad om 100 honderd guldens en gekoght bij Hendrik 
van Barnevelt voor de somme van xviic: L

Borgen {als voren}  fol 122

#crillaerts
#vos
#van-barnevelt
#verzeijl
#schouten

Trekgeld 3
bij Simon van Son
op 2150
opgehangen op 800
afgeslagen tot 150

De drie en veertighste partije getekent No 108. en 109, hebbende 
de voorgaende in het oosten, de volgende in het westen, de 
kreek in het zuijden, en Kamersteegh in het noorden, samen 
groot tien mergen honderd drie en t negentigh roeden, heeft [10m – 193r]
Willem Cornelisse Vinck laest in paghte gehad om 192 guldens 
en gekoght bij de makelaers van Rijck voor hare meesters Adriaen 
Bout en Adam Halfwassenaer voor de somme van iim: iiic: L

Borgen {als voren}  fol 122

#van-son
#vinck
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#verzeijl
#schouten

Trekgeld 3 De vier en veertighste partije aldaer getekent No 110. en Fol. 170v #van-son



bij Simon van Son
op 3000
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 0:0:0

111, de voorgaende in het oosten, de volgende in 
het westen, de kreek in het zuijden, en de Kamersteegh in 
het noorden, te samen groot elf mergen honderd vier en [11m – 174r]
seventigh roeden, heeft Hendrik Willemse Barende laest in 
paghte gehad om 160 guldens en gekoght bij Elisabeth 
Marchand wed: Matthijs van Son voor de somme van iiim: L

Borgen {als voren}  fol 122

#van-son
#barende
#marchand
#verzeijl
#schouten

Trekgeld 3
bij Corstiaen Govertse van 
Dijck op 1600
opgehangen op 500
afgeslagen tot 0:0:0

De vijf en veertighste partije aldaer geteijkent No 112. 
sijnde de laeste van de Roode Camer, hebbende de voorgaende 
in het oosten, Stakenburgh in het westen, de kreek in het 
zuijden, en de Kamersteegh in het noorden, groot seven mergen [7m – 14r]
veertien roeden, heeft Wouter Janse Roubos laest in paghte 
gehad om 120 guldens en gekoght bij Corstiaen Govertse 
van Dijck voor sijn meester d' Hr. Caspar van Hoeij voor 
de somme van im: vic: L

Borgen {Pieter Donckersloot en Huijbert van Dijck}  fol 122

#van-dijck
#roubos
#van-dijck
#van-hoeij
#donkersloot

Trekgeld 2
bij Evert Toethuijs 
op 1750
opgehangen op 600
afgeslagen tot 100

De ses en veertighste partije sijnde een deel van Stakenburgh 
geteijkent in den kavel T No 113, hebbende de voorgaende 
parthije in het oosten, den nieuwen dijck in het noordwesten, 
groot vier mergen vijf honderd aght en 't negentigh roeden, [4m – 598r]
heeft Wouter Sijmonse Lensvelt laest in paghte gehad 
om 34 guldens en gekoght bij Wouter Sijmonse Lensvelt 
voor de somme van xviiic: l L

Borgen {Hendrik en Martinus van Barnevelt}  fol 122v

#toethuijs
#lensvelt
#van-barnevelt

Trekgeld 2
bij Dirk Cornelisse  
Spruijt op 2400
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 50

De seven en veertighste partije sijnde de rest van Stakenburgh 
ende spuije van Wijfvliet in den voorl: kavel T geteijkent [ook No.114]
No 115, belent de kreek in het noordwesten en Cornelis den 
Ruijmen in het zuijden, te samen groot negen mergen [9m – 201r]
twee honderd een roeden, heeft  Marcus Cuijnderts Schouten 
laest in paghte gehad om 100 guldens en gekoght bij Dirk 
Cornelis Spruijt voor de somme van iim: iiiic: l L

Borgen {Cornelis Spruijt en Lucas Bilderbeek}  fol 123

#spruijt
#den-ruijmen
#schouten
#bilderbeek



Trekgeld 2
bij Michiel Donckersloot 
op 2600
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 400

De aght en veertighste partije sijnde de Waerdekens bij Fol. 171r
westen Jan Pieters Sloot in de Corn in de kavel V, de twee 
eerste partijkens geteijkent No 149 en 150, den Ommeloop 
in het zuijden, de Cornse Gantel in het noorden, de 
volgende parthije in het westen, te samen groot agt mergen [8m – 384r]
drie honderd vier en 't agtigh roeden, heeft Hendrik 
Willemse Barende laest in pagte gehad om 160 guldens 
en gekoght bij Pieter Donckersloot en Huijbert van 
Dijck voor de somme van iiim: L

Borgen {als voren}  fol 123

#donkersloot
#barende
#van-dijck
#schouten
#spruijt
#bilderbeek

Trekgeld 2
bij Adriaen Criellaerd 
op 550
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 550

De negen en veertighste partije sijnde aldaer geteijkent 
No 151 en 152, belent den Omloop in het zuijden, de voor- 
gaende partije in het oosten, de volgende in het westen en 
den voorn: Gantel in het noorden, te samen groot negen 
mergen drie honderd dertigh roeden, heeft Marcus Willemse [9m – 330r]
Liervaert laest in pagte gehad om 40 guldens en 
gekoght bij Marcus Willemse Liervaert voor de somme 
van im: ic: L

Borgen {als voren}  fol 123

#crillaerts
#liervaert
#spruijt
#bilderbeek

Trekgeld 2
bij Sebastiaen Leerse
op 660
opgehangen op 1600
afgeslagen tot 500

De vijftighste partije sijnde de laeste aldaer getekent 
No 153, belent de voorgaende partije in het oosten, de 
Boskoij in het westen, den Omloop in het zuijden en de 
Cornsche Gantel in het noorden, groot ses mergen vijftig [6m – 50r]
roeden, heeft Marcus Willemse Liervaert laest in paghte 
gehad om 40 guldens en gekoght bij Marcus Willemse 
Liervaert voor de somme van im: ic: lx L

Borgen {als voren}  fol 123

#leerse
#liervaert
#spruijt
#bilderbeek

[marge:] dese [lees voorgaande] parthije is, vermits de insolventie van dese koper op den 22 
julij op ordre deser Camere nevens nog 10 andere parthije omme deselve voors: redenen 
wederom verkogt ende worde voors: parthijen bij den Rentmr: in Reck: verantwoort volgens 
de rolle geregt: hier agter fo 207



Trekgeld 2
bij Jan Marcusse Liervaert
op 170
opgehangen op 300
afgeslagen tot 130

De een en vijftighste partije genaemt Croonenhoeven geteijkent 
W en No 154, leggende aan de wederzijden de Calversteegh uijt den 
zuijden, van den Middelt af noordwaerts en tot het land van 
Pieter Gerrits Decker toe, en het Hr. Ga?sthuijs in het westen, 
groot vijf honderd vier en sestigh roeden, heeft Hendrik A:  [564r]
Camp laest in paghte gehad om 4 guldens en gekoght bij 
Bastiaen Leerse voor de somme van iiic: L

Borgen {Arij Hendrikse Camp en Michiel Donckersloot}  fol 124

#liervaert
#decker
#camp
#donkersloot

Trekgeld 3
bij Willem Marcusse Liervaert
op 2800
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 150

De twee en vijftighste partije sijnde de kavel X in Fol. 171v
Baijenpoel geteijkent No 137 en 155, aen de wederzijden de 
Calversteegh komende uijt den zuijdwesten van den Middelt, 
en lopende met een speije tegen de Cornse Gantel, belent 
in het westen Breghte xl mergen en in het oosten Slobbenburg, 
te samen groot twaelf mergen vier honderd seven en 't agtigh [12m – 487r]
roeden, heeft Bastiaen Janse Koeckoek laest in paghte gehad 
om 190 guldens en gekoght bij Elisabeth Marchand wed: 
Matthijs van Son voor de somme van iim: ixc: l L

Borgen {als voren}  fol 124

#liervaert
#koeckoeck
#marchand
#van-son
#camp
#donkersloot

Trekgeld 3
bij Dirk Cornelisse Spruijt
op 1500
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 100

De drie en vijftighste partije sijnde in de kavel Z 
geteijkent No 85 en 86, wesende het zuijdelijkste deel van 
Neel van Dijckswerf tusschen den eijgenaer in het oosten, 
de Kordveldsche steegh in het westen, den kleijnen Peerboom in 
het zuijden en het oude Straetje in het noorden, groot agt 
mergen vijf honderd ses en seventigh roeden, heeft Maerten  [8m – 576r]
Wouterse van Dongen laest in paghte gehad om 120 guldens 
en gekoght bij Dirk Cornelisse Spruijt voor de somme van im: vic: L

Borgen {als voren}  fol 124

#spruijt
#van-dijckswerf
#van-dongen
#spruijt
#camp
#donkersloot

Trekgeld 3
bij de Heer van Dussen
op 2000
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 300

De vier en vijftighste partije geteijkent No 117 en 118, in den 
voorl: kavel Z, sijnde het resterende deel van Neel van 
Dijkswerf, belent het oude straetje in het zuijden, Hillekens 
gat in het noorden, Breghte veertigh mergen in het oosten, 
ende de nieuwe gemaeckte steegh in 't westen, 't samen groot 
elf mergen drie honderd vier en sestigh roeden, heeft Maijke  [11m – 364r]

#heer-van-dussen
#van-dijckswerf
#groenevelt
#donkersloot
#hagoort
#couwenbergh



Groenevelt, wed: Roelof Donckersloot laest in paghte gehad 
om 150 guldens en gekoght bij de Heer van Dussen voor de somme 
van iim: iiic: L

Borgen {de Heer van Hagoort en Pieter Couwenbergh}  fol 124v

Trekgeld 2
bij Arend van der Hoeven
op 1200
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 150

De vijf en vijftighste partije sijnde de kavel A.1 genaemt het 
overschot van den grooten Brasser ende afsnijdingh van het 
Raamsdonksche Veer geteijkent No 119. 120, beginnende aan de particu- 
liere eijgenaers in het zuijden, Hillekens gat in het noorden, in het 
oosten de nieuwe geleijde steegh en Jan Reijerveld ofte het overschot 
van den kleijnen Brasser in het westen, 't samen groot negen mergen 
vier honderd seven en dertigh roeden, heeft Philip Cornelis Dolo [9m – 437r]
laest in paghte gehad om 100 guldens en gekoght bij Rochus Zegerse 
Holeman en Laurens 't Hooft voor de somme van im: iiic: l L

Borgen {Maerten van Dongen en Dirk Huijbertse Schouten}  fol 124v

#van-der-hoeven
#dolo
#holman
#'t-hooft
#van-dongen
#schouten

De ses en vijftighste partije, seven en Fol. 172r
vijftighste, agt en vijftighste, negen en vijftighste, 
sestighste en een en sestighste partijen, sijnde de 
kavel B.2 en C.3, wesende een gedeelte van den 
Rietwerf en geheele Jan Reijerveld getekent 
No 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
132 133 134 135 en 136, te samen groot 62 mergen 
drie honderd aght en dertigh roeden, heeft de Heer 
Hendrik van Nispen in paghte gehad, en is nu 
gesmaldeelt in de navolgende drie partijen.

#van-nispen

Trekgeld 3
bij Simon van Son
op 1500
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 850

Het eerste deel van de voorl: 56ste, 57ste, 58ste, 59ste, 60ste en 61ste 
partijen in den kavel B.2, geteijkent No 121, 122 en 123, belent 
in het oosten het Raamsdonksche veer en het overschot van den 
kleijnen Brasser, in het westen het volgende deel No 124 
in het zuijden den kleijnen Brasser, in het noorden Hillekens 
gat, groot dertien mergen vier honderd twee en twintigh [13m – 422r]
roeden, heeft Oth Willemse Walraven laest in paghte gehad om 
114 guldens en gekoght bij Oth Willemse Walraven voor de 
somme van iim: iiic: l L

#van-son
#walraven
#holster
#donkersloot



Borgen {Cornelis Holster en Pieter Donckersloot}  fol 125

Trekgeld 3
bij Simon van Son
op 1800
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 200

Het tweede deel van de voorl: 56ste, 57ste, 58ste, 59ste, 60ste 
en 61ste partijen in den voorl: kavel B.2, belent in het oosten 
het voorgaende eerste deel, in het westen het volgende derde 
in het zuijden de Camersteegh, en in het noorden Hillekensgat,
zijnde getekent No 124, 125, 135 en 136, te samen groot 
dertien mergen twee honderd 't negentigh roeden, heeft Marcus [13m – 290r]
Cuijndertse Schouten laest in paghte gehad om 120 guldens en 
gekoght bij Adriaen Hallingh voor de somme van iim: L

Borgen {Jan Hallingh en Garrit Leeuwen}  fol 125

#van-son
#schouten
#hallinck
#leeuwen

Trekgeld 6
bij Michiel Donckersloot
op 5000
opgehangen op 6000
afgeslagen tot 2000

Het derde deel van de voorl: 56ste, 57ste, 58ste, 59ste, 60ste en 61ste 
partijen in den voorsz: kavel B.2 en C.3, geteijkent No 126 
127 128 129 130 131 132 133 en 134, belent in het oosten 
het voorgaende tweede deel, in het westen den nieuwen dijck, 
in het zuijden de Camersteegh, en in het noorden Hillekens- 
gat, te samen groot vijf en dertigh mergen twee honderd ses [35m – 226r]
en twintigh roeden, heeft Oth Willemse Walraven laest in 
paghte gehad om iiiic: guldens en gekoght bij Michiel Donckersloot 
voor sijn meester d' Hr Caspar van Hoeij voor de somme van viim: L

Borgen {als voren}  fol 125

#donkersloot
#walraven
#hoeij
#hallinck
#leeuwen

Trekgeld 2
bij Arend van der Hoeven
op 1000
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 50

De twee en sestighste partije in den kavel D.4 geteijkent Fol. 172v
No 138, belent Breghte veertigh mergen in het oosten, de 
volgende partije in het westen, uijt den zuijden van Hillekens 
gat noordwaerts over de Middelt tot de Kalversteegh toe, 
groot vijff mergen drie honderd twee en twintigh roeden, [5m – 322r]
heeft Stoffel van Andel laest in paghte gehad om 86 guldens 
en gekoght bij Arend van der Hoeven voor de somme van im: l L

Borgen {als voren}  fol 125v

#van-der-hoeven
#van-den-andel
#van-der-hoeven
#hallinck
#leeuwen

Trekgeld 2
bij Aert van Dinteren
op 2050

De drie en sestighste partije in den voorl: kavel D.4 gete- 
kent No 139 en 140, hebbende de voorgaende in het oosten, 
de volgende in het westen, Hillekens gat in het zuijden en 

#van-dinteren
#walraven
#hallinck



opgehangen op 2000
afgeslagen tot 100

streckende over de Middelt tot aen den Kalversteegh in het 
noorden, te samen groot negen mergen drie honderd twee [9m – 382r]
en 't agtigh roeden, heeft Ot Willemse Walraven laest in 
paghte gehad om 100 guldens en gekoght bij Oth Willemse 
Walraven voor de somme van iim: ic: l L

Borgen {als voren}  fol 126

#leeuwen

Trekgeld 3
bij Antonij Janse Stael
op 1625
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 150

De vier en sestighste partije in den voorl: kavel B.4 gete- 
kent No 141 en 142, streckende van Hillekens gat in het zuijden 
over de Middelt tot de Calversteegh in het noorden en in het 
oosten de voorgaende en in het westen de volgende partije, 
te samen groot negen mergen vijf honderd een en twintigh [9m – 521r]
roeden, heeft Antonij Janse Stael laest in paghte gehad om 
190 guldens en gekoght bij Hendrik van Barnevelt voor 
de somme van im: viic: lxxv L

Borgen {als voren}  fol 126

#staal
#van-barnevelt
#hallinck
#leeuwen

Trekgeld 3
bij Wouter Dirkse de 
Both op 1925
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 0:0:0

De vijf en sestighste partije aldaer getekent No 143, belent 
de voorgaende in het oosten, de nieuwe Kordveldsche steegh in 
het westen, Hillekens gat in het zuijden en streckende over 
de Middelt tot de Calversteegh in het noorden, groot ses 
mergen drie honderd ses en 't negentigh roeden, heeft Hendrik  [6m – 396r]
Willemse Barende laest in paghte gehad om 82 guldens 
en gekoght bij Wouter Dirkse de Both voor de somme 
van im: ixc: xxv L

Borgen {als voren}  fol 126

#de-bot
#barende
#hallinck
#leeuwen

Trekgeld 3
bij Adriaen Crillaerd 
op 1300
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 300

De ses en sestighste partije in den kavel E.5, geteijkent Fol. 173r
No 156 en 157, hebbende Breghte veertigh mergen in het oosten, 
de volgende partije in het westen, de Calversteegh in het 
zuijden, en de Cornse Gantel in het noorden, te samen groot 
tien mergen vijf honderd negen en dertigh roeden, heeft   [10m – 539r]
Michiel P: Donckersloot laest in paghte gehad om 154 
guldens en gekoght bij Maria Anna van Wevelinkhoven 
wed: van Cornelis Pieter Wevelinkhoven voor de somme 
van xvic: L

#crillaerts
#donkersloot
#van-wevelinkhoven
#leeuwen
#hallinck
#leeuwen



Borgen {als voren}  fol 126v

Trekgeld 3
bij Willem Marcusse
Liervaerd op 1100
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 50

De seven en sestighste partije in den kavel E.5, getekent 
No 158 en 159, hebbende de voorgaende in het oosten, de 
volgende in het westen, de Kalversteegh in het zuijden en de 
Cornsche Gantel in het noorden, te samen groot seven mergen 
vier honderd vier en 't aghtigh roeden, heeft Willem Marcus [7m – 484r]
Liervaert laest in paghte gehad om 188 guldens en gekoght 
bij de makelaers van Rijck voor hare meesters Adriaen Bout 
en Adam Halffwassenaer voor de somme van xic: l L

Borgen {als voren}  fol 126

#liervaert
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#hallinck
#leeuwen

Trekgeld 1
bij Aert van Dinteren 
op 725
opgehangen op 600
afgeslagen tot 200

De aght en sestighste partije in den voorl: kavel E.5, 
getekent No 160 en 161, hebbende de voorgaende in het oosten, 
de Calversteegh in het zuijden, de nieuwe steegh in het westen 
en de Cornsche Gantel in het noorden, groot vijf mergen 
twee honderd seven en veertigh roeden, heeft Cornelis Cornelisse [5m – 247r]
Camis aan de Dussen laest in paghte gehad om 28 guldens 
en gekoght bij Elisabeth Marchand wed: Matthijs van Son 
voor de somme van ixc: xxv L

Borgen {als voren}  fol 126v

#van-dinteren
#camis
#marchand
#van-son
#hallinck
#leeuwen

Trekgeld 2
bij Dirk Cornelisse Spruijt 
op 1500
opgehangen op 1500
afgeslagen tot 300

De negen en sestighste partije in den kavel F.6, No 144, 
hebbende de nieuwe steegh in het oosten, de volgende partijen in t 
westen, van Hillekens gat in het zuijden, voorwaerts over de 
Kalversteegh tot de Kornsche Gantel in het noorden, groot aght 
mergen vijf honderd negen roeden, heeft Hendrik Gerritse [8m – 509r]
Teulingh laest in paghte gehad om 124 guldens en gekoght bij 
Elisabeth Marchand wed: Mathijs van Son voor de somme 
van im: viiic: L

Borgen {als voren}  fol 127

#spruijt
#teuling
#marchand
#van-son
#hallinck
#leeuwen

Trekgeld 2
bij Dirk Cornelisse Spruijt 
op 1500

De seventighste partije in den kavel F.6, getekent  Fol. 173v
No 145, hebbende de voorgaende in het oosten, de volgende in 
het westen, Hillekens gat in het zuijden, en streckende over 

#spruijt
#bestebier
#marchand



opgehangen op 1500
afgeslagen tot 200

Breghte Geut tot de Calversteegh in het noorden, groot ses 
mergen vier honderd ses en dertigh roeden, heeft Tonis A Bestebier [6m – 436r]
laest in paghte gehad om 90 guldens en gekoght bij Elisabeth 
Marchand wed: Mathijs van Son voor de somme van im: viic: L

Borgen {als voren}  fol 127

#van-son
#hallinck
#leeuwen

Trekgeld 2
bij Dirk Cornelisse Spruijt 
op 1750
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 250

De een en seventighste partije in den voorl: kavel 
F.6, getekent No 146 en 148, hebbende de voorgaende in 
het oosten, de volgende in het westen, de Calversteegh en 
Cornse Gantel in het noorden en noordwesten, en Hillekens 
gat in het zuijden, t samen groot seven mergen vijf honderd [7m – 528r]
aght en twintigh roeden, heeft Marcus Tonis van Pelt laest 
in paghte gehad om 120 guldens en gekoght bij de makelaers 
van Rijck voor hare meesters Adriaen Bout en Adam Half- 
wassenaer voor de somme van iim: L

Borgen {als voren}  fol 127v

#spruijt
#van-pelt
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#hallinck
#leeuwen

Trekgeld 2
bij Pieter Claesse Doncker-
sloot op 1900
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 650

De twee en seventighste partije getekent No 147, 
hebbende de voorgaende in het oosten en noorden, Hillekens 
gat in het zuijden, ende Zuijdvliet in het noordwesten, 
groot seven mergen drie en 't agtigh roeden, heeft Adriaen [7m – 83r]
Stevense Crillaerts laest in paghte gehad om 114 guldens 
en gekoght bij Willem Otto Walraven voor de somme 
van iim: vc: l L

Borgen {Ot Walraven en Cornelis Holster}  fol 127v

#donkersloot
#crillaerts
#walraven
#holster

Trekgeld 2
bij Willem Otto Walraven 
op 1100
opgehangen op 600
afgeslagen tot 300

De drie en seventighste partije sijnde den tweeden kavel 
van den Boerenverdriet, hebbende de voorgaende in het zuijden, 
de volgende in 't westen, de Cornsche Gantel in het oosten, en 
den nieuwen dijck in het westen, begrijpende twee partijkens 
in den kavel G.7. getekent No 174, t samen groot aght mergen [8m – 99r]
negen en 't negentigh roeden, heeft Gijsbert Prs de Hoogh 
laest in paghte gehad om 50 guldens en gekoght bij Elisabeth 
Marchand wed: Matthijs van Son voor de somme van im: iiiic: l L

Borgen {als voren}  fol 128

#walraven
#de-hoogh
#marchand
#van-son
#holster



Partij 73 (zijnde de 1ste kavel en 74 de 2de kavel) werden samen vermeld onder partij 73, zie 
de kaart van Kevelaer 1749 waar partij 73 en 74 afzonderlijk worden getoond.

Trekgeld 2
bij Aert van Dinteren 
op 1550
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 500

De vijf en seventighste partije in den voorl: kavel G.7 Fol. 174r
getekent No 175, hebbende de voorgaende in t zuijden, de vol- 
gende in het noorden, streckende uijt den oosten van de 
Cornsche Gantel noord op tot den nieuwen dijck, begrijpende 
twee partijkens, groot seven mergen vijf honderd negen en [7m – 549r]
veertigh roeden, heeft Andries Dirkse Groenevelt laest in 
paghte gehad om 68 guldens en gekoght bij Hendrik Adriaense 
de Roij voor de somme van iim: l L

Borgen {Adriaen de Leeuw en Adriaen Pistorius}  fol 128

#van-dinteren
#groenevelt
#de-roij
#de-leeuw
#pistorius

Trekgeld 2
bij Corstiaen Govertse van 
Dijck op 1700
opgehangen op 1500
afgeslagen tot 400

De ses en seventighste partije in den voorl: kavel H.8 getekent No 
176, hebbende de voorgaende inhet zuijden, de volgende in 't 
noorden, den nieuwen dijck in het westen, ende de Cornse 
Gantel in het oosten, begrijpende twee partijkens, te samen 
groot aght mergen vijf honderd twee en vijftigh roeden, [8m – 552r]
heeft Pieter Lammerts Vos laest in paghte gehad om 40 
guldens en gekoght bij de makelaers van Rijck voor hare 
meesters Adriaen Bout en Adam Halfwassenaer voor de somme 
van iim: ic: L

Borgen {als voren}  fol 128v

#van-dijck
#vos
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#de-leeuw
#pistorius

Trekgeld 2
bij Dirk Cornelisse Spruijt 
op 2000
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 200

De seven en seventighste partije in den voorl: kavel H.8 
geteijkent No 177, begrijpende twee partijen hebbende den 
nieuwen dijck in 't westen, de Cornse Gantel in het oosten, 
de voorgaende partije in het zuijden en de volgende in het 
noorden, te samen groot aght mergen vijf honderd twee en [8m – 552r]
vijftigh roeden, heeft Jan Barende Lichtenbergh laest in paghte 
gehad om 132 guldens en gekoght bij Adriaen Pistorius voor 
de somme van iim: iic: L

Borgen {als voren}  fol 128v

#spruijt
#lichtenbergh
#pistorius
#de-leeuw

Trekgeld 2
bij Adriaen Crillaerd

De aght en seventighste partije sijnde de sevende van den 
Boerenverdriet in de kavel H.8 getekent No 178, bestaende 

#crillaerts
#van-dongen



op 1700
opgehangen op 2000
afgeslagen tot 500

mede in twee partijen hebbende de voorgaende in het zuijden, 
den nieuwen dijck in 't westen, den Cornsen Gantel in het oosten 
en zuijdoosten, ende het gescheij van Zuijd Holland en Althena 
in 't noorden, te samen groot negen mergen drie honderd [9m – 300r]
roeden, heeft Maerten Wouterse van Dongen laest in pagte gehad 
om 100 guldens en gekoght bij Elisabeth Marchand wed: Matthijs 
van Son voor de somme van iim: iic: L

Borgen {als voren}  fol 129

#marchand
#van-son
#de-leeuw
#pistorius

Trekgeld 2
bij Willem Otto Walraven 
op 700
opgehangen op 700
afgeslagen tot 500

De negen en seventighste partije sijnde de aghste van Fol. 174v
den Boerenverdriet in den kavel J.9 getekent No 179, 
beginnende van het gescheij van Zuijd Holland in het zuijden, 
den Gijsbert in het noorden, en streckende uijt den oosten 
met een triangel van de steegh door den Boerenverdriet west 
op tot den tweeden sloot toe, groot ses mergen 't agtigh roeden, [6m – 80r]
heeft Maerten Wouterse van Dongen laest in pagte gehad om 
60 guldens en gekoght bij Maerten Wouterse van Dongen voor 
de somme van im: iic: L

Borgen {Rochus Holman en Cornelis Holster}  fol 129

#walraven
#van-dongen
#holman
#holster

Trekgeld 2
bij Elisabeth Marchand wed: 
Matt: van Son op 1500
opgehangen op 1500
afgeslagen tot 200

De taghtighste partije sijnde de negende partije van den  
Boerenverdriet, getekent No 180, hebbende de voorgaende 
partije in 't oosten, den neuwen dijck in het noorden en 
westen en het gescheij tusschen Zuijd Holland en Althena in het 
zuijden, groot seven mergen vijf honderd negen en vijftigh roeden, [7m –559r]
heeft Stoffel van den Andel laest in pagte gehad om 50 guldens 
en gekoght bij Elisabeth Marchand wed: Matthijs van Son voor 
de somme van im: viic: L

Borgen {als voren}  fol 129

#marchand
#van-son
#van-den-andel
#holman
#holster

Onder Althena
Trekgeld 2
bij Willem Pieterse Dubbelt 
op 650
opgehangen op 1000

De een en taghtighste partije sijnde in den Kavel K.10 de
eerste van den Gijsbert, hebbende den Althenasen Dijck in het 
oosten, de volgende partije in het westen, streckende van de 
Emmickhovense uijtwateringe in het noorden zuijd op, tot 

#dubbelt
#van-dongen
#van-barnevelt
#holman



afgeslagen tot 250 de kreecke toe, getekent No 164, groot ses mergen honderdt 
aght en seventigh roeden, waarvan bij appointement van 
hare Ed: Mog: van den dertigsten November 1696 aen 
Maerten Wouterse van Dongen in eijgendom geaccordeert en 
afgegraven is honderd vijftigh roeden, soo dat dese partije nogh 
groot blijft ses mergen aght en twintigh roeden, heeft [6m –28r]
Maerten Wouterse van Dongen laest in paghte gehad om 42 
guldens en gekoght bij Hendrik van Barnevelt voor de 
somme van ixc: L

Borgen {als voren}  fol 493v

#holster

Trekgeld 2
bij Willem Pieterse Dubbelt 
op 400
opgehangen op 1000
afgeslagen tot 750

De twee en taghtighste partije sijnde de tweede van den Fol. 175r
Gijsbert of cavel K.10, getekent No 165, hebbende de 
voorgaende in het oosten, de volgende in het westen, zuijden 
de kreeck en noorden de Emmickhovense uijtwateringe, groot 
vijf mergen vijftien roeden, heeft Maerten Wouterse van Dongen [5m –15r]
laest in paghte gehad om 40 guldens en gekoght bij Maerten 
Wouterse van Dongen voor de somme van xic: l L

Borgen {als voren}  fol 494

#dubbelt
#van-dongen
#holman
#holster

Trekgeld 2
bij Willemse Otto Walraven
op 800
opgehangen op 1500
afgeslagen tot 450

De drie en taghtighste partije sijnde den derde in den 
Gijsbert getekent No 166, hebbende de voorgaende in 
het oosten, de volgende in het westen, uijt den zuijden 
van de kreeck noord op tot de uijtwateringe, groot 
vijf mergen honderd dertien roeden, heeft Maerten Wouterse [5m –113r]
van Dongen laest in paghte gehad om 40 guldens en 
gekoght bij de makelaers van Rijck voor hare meesters 
Adriaen Bout en Adam Halffwassenaer voor de somme 
van xiic: l L

Borgen {als voren}  fol 494

#walraven
#van-dongen
#van-rijck
#bout
#halffwassenaer
#holman
#holster

Trekgeld 2
bij Johannes van Ouwerkerk
op 800
opgehangen op 1500
afgeslagen tot 450

De vier en taghtighste partije sijnde de derden in den 
Gijsbert getekent No 167, hebbende de voorgaende in het oosten, 
de volgende in het westen, in het noorden de kreeck, en in 
het zuijden de Emmikhovense Gantel, groot vijf mergen 
honderd aght roeden, heeft Maerten Wouterse van Dongen [5m –108r]

#van-ouwerkerk
#van-dongen
#van-barnevelt
#holman
#holster



laest in paghte gehad om 40 guldens en gekoght bij Hendrik 
van Barnevelt voor de somme van xiic: l L

Borgen {als voren}  fol 494

Trekgeld 2
bij Willem Pieterse Dubbelt
op 600
opgehangen op 1500
afgeslagen tot 300

De vijf en taghtighste partije sijnde de laeste in den 
Gijsbert getekent No 168, beginnende van de voorgaende 
partije en voorts de voorl: uijtwateringe en kreecke in 't 
norden en zuijden, groot vier mergen twee honderd [4m –200r]
roeden, heeft Maerten Wouterse van Dongen laest in paghte 
gehad om 34 guldens en gekoght bij Maerten Wouterse 
van Dongen voor de somme van ixc: L

Borgen {als voren}  fol 496v

#dubbelt
#van-dongen
#holman
#holster

Trekgeld 6
bij Pieter Claesse Dinckersloot
op 5400
opgehangen op 5000
afgeslagen tot 2000

De twee volgende partijen
sijn hier onder begrepen

De ses en taghtighste partije sijnde de eerste van den Fol. 175v
Bleekwaerd in de kavel L.11, hebbende den dijck van den 
Althenasen Polder in het oosten, de Emmickhovense uijtwateringe 
in het zuijden, den nieuwen dijck in het noorden en in het westen 
tot den eersten sloot toe, getekent No 172, groot tien mergen [10m –180r]
honderd tagtigh roeden, heeft Stoffel van den Andel laest in 
paghte gehad om 66 guldens.

De seven en taghtighste partije sijnde den tweeden in den 
Bleekwaerd, streckende uijt den zuijden van de voorl: uijtwateringe 
van Emmickhoven noord op tot den dijck toe, in het oosten 
de voorgaende en in het westen de navolgende partije, getekent 
No 171, groot vijf mergen sestigh roeden, heeft Stoffel van den [5m –60r]
Andel laest in paghte gehad om 50 guldens.

De aght en taghtighste partije sijnde de laeste van den 
Bleekwaerd, getekent No 170 en 169, streckende van de 
voorgaende partije in het oosten, zuijdwaerts op tot de sluijs 
toe, tusschen den Emmikhovensen Gantel in het zuijden en den 
dijck in het noorden, groot seven mergen vier honderd aght [7m –478r]
en t seventigh roeden, heeft Stoffel van den Andel laest 
in paghte gehad om 66 guldens en is dese met de twee bovenstaende 
partije gekoght bij de makelaers van Rijck voor hare meesters 

#dubbelt
#van-dongen
#holman
#holster



Adriaen Bout en Adam Halffwassenaer voor de somme van viim: iiiic: L

Borgen {als voren}  fol 568v

Renderen de verkogte partije 
deser Rolle de Somma van fl 
202.375,- 

Aldus opgeveijlt en verkoght in de Castelenije 
van den Hove van Holland binnen 's Hage, den 16e en 17e januarij deses jaers 1722, 
ten overstaen van de Ed: Mog: Heeren Commissarissen van den Heeren Gecommitteerde Raeden
van de Heeren Staten van Holland ende Westvriesland soo van het zuijder als noorder 
quartier, mitsgaders uijt de Camere van de Reeckeningen, desen onderteijkent hebbende den 
17e januarij 1722 (wel getekent) Corn: Spiering van Spieringshoek 1722 Egidius van den 
Biempden? Van Oude Steijn, A. Coninck W. Sluijsken en A. van Hoeij 


