Rechterlijk Archief van Lisse
inv.no. 1
door
H.J. van der Waag
Naast dit eerste deel bevinden zich in het archief van Lisse nog enkele fragmenten van delen,
welke dezelfde periode beslaan als dit deel. Bij vergelijking bleek, dat de fragmenten alle
voorkomen in de bestaande reeks, zodat deze niet apart zullen worden bewerkt. Zoals
gebruikelijk, is zoveel mogelijk getracht eenzelfde spelling aan te houden, zulks ivm
indexering. Voor de juiste schrijfwijze raadplege men het originele register.
1. 7-3-1577. Frans Franszn. brouwer, poorter van Leiden als procuratie hebbende van
Cornelis Hugenszn. en Aelbert Symonszn. burger te Haarlem voor hem zelve en als voogd
van Catharina Jacobsdr. zijn moeder en Cornelia Jacobsdr. zijn moeie als naaste vrunden en
voogden van de kinderen van Huygh Adriaenszn. bij Hase Jacobsdr. beiden z.g. volgens de
procuratie verleden op 26-2-1577 voor een ongenoemde notaris te Haarlem verkopen Dirck
Dirckszn. bakker te Leiden een huis en erf met boomgaard, belend ZW Pieter Adriaenszn.
bakker broer van Huygh Adriaenszn. voorsz. en NO Wouter Lenaertszn. alias van Calcker en
Cornelis Joriszn., strekkende voor van de Heerweg tot achter aan de Berchout toe, belast met
35 st per jr erfpacht en is papelijke prove en 46 st erfpacht per jr tbv Warnaer van der Does.
Voldaan met een schuldbrief van 160 gulden.
2. 17-5-1577. Cornelis Pieterszn. draagt op aan Willem Corneliszn. en Cornelis Claeszn. zijn
zwagers de woning daarop verkoper plach te wonen alsmede het weiland gelegen achter de
woning met de helft van de croft, belend in zijn geheel Z Hubert Hendrickszn., W de
Heerweg, N Catharina Jansdr. weduwe van Hendrick Corneliszn. en Cornelis Dirckszn. en O
’s-Gravenwater en zij beloven Cornelis Pieterszn. hun (schoon)vader levenslang te
onderhouden alsmede ook te onderhouden Pieter Janszn. en Aechje Adriaensdr. nagelaten
weeskinderen van Aechje Cornelisdr. en Niesge Cornelisdr. hun huisvrouwen za. zusters tot
hun 18e jr tegen opbrengst van de goederen van de weeskinderen, mitsgaders nog het
onderhoud van Jacob Janszn. en Jannetge Jansdr. mede nagelaten weeskinderen van de
voorsz. Aechje Cornelisdr. en Jan Hendrickszn. nagelaten weeskind van Hendrick Corneliszn.
hun huisvrouwen za broer tot zijn 18e jaar en zullen dan aan allen uitreiken 10 gulden.
3. 16-7-1577. Maritge Willemsdr. weduwe Jan Corneliszn. binnen Jager met Wouter
Lenaertszn. van Calcker haar gekoren voogd verwijst naar testament met haar man van 12-51564 voor Pieter Adriaenszn. Storm notaris te Leiden waarbij de langstlevende de lijftocht
kreeg van alle goederen en waarbij zij vermaakt hadden aan Arentge Dircksdr. haar huis en
erf met hof en twee morgen land gelegen bij de Kerk van Lisse met bargen en schuren en dat
voor haar trouwe dienst aan hen bewezen; zij doet afstand van de lijftocht ivm de vele
schulden, mits dat Arentge de reparatie van het huis voor haar rekening neemt. Deze moet ook
betalen aan Frans Franszn. brouwer te Leiden 150 gulden voor geleverd bier en aan Maritge
uitreiken elk jaar 6 gulden, hetwelk aanvaardt wordt door Jacob Floriszn. gehuwd met de
voorsz. Arentge.
4. 31-8-1577. Cornelis Dirckszn. wonende Hoochmade man en voogd van Haesge Gerritsdr.,
Jan Matthijszn. wonende Rijpwetering man en voogd van Maritge Gerritsdr, gezusters, mede
erfgenamen van Adriaen Gerritszn. hun za broer, Jan Franszn., Maritge Fransdr. en Jannetge
Fransdr. met de voorsz. Cornelis Dirckszn. hun oom en gekoren voogd voor hen zelve en als
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actie hebbende van Gerrit Franszn. haar broer, kinderen van Frans Willemszn. en Geertge
Gerritsdr. van Langeraer beiden z.g. in die kwaliteit mede-erfgenamen van Adriaen Gerritszn.
hun za oom, Jacob Jacobszn. Ouwelant wonende Hoochmade man en voogd van Grietge
Pietersdr. zuster van Cornelis Pieterszn. als in huwelijk gehad hebbende Annetge Gerritsdr.
beiden z.g. en zuster van de voorsz. Adriaen Gerritszn. en Catharina Anthonisdr. weduwe van
Pieter Jacobszn. van Hoochmade vader van de voorsz. Cornelis Pieterszn. met Adriaen
Adriaenszn. van Crimpen haar gekoren voogd mede erfgename van de voorsz. Adriaen
Gerritszn. ter eenre en Jan Pieterszn. wonende Voorhout gehuwd met Maritge Lourisdr.
weduwe van Symon Pieterszn. voor hem zelve en namens de kinderen van zijn vrouw bij de
voorsz. Symon Pieterszn., welke kinderen mede erfgenamen waren van Alytge Pietersdr. de
voorsz. Adriaen Gerritszn. huisvrouw en Niesge Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn. met
Cornelis Willemszn. molenaar voorsz. haar gekoren voogd, zuster en mede-erfgename van
Aeltge Pietersdr. ter andere delen de boedel. Cornelis Dirckszn. met zijn mede erfgenamen
een woning als huis, barg en schuur mitsgaders 14 hond land gelegen aan de Quadeweg, 6 1/2
hond land genaamd de Smalle Camp gelegen aan de Broekweg; Jan Pieterszn. en Niesge
Pietersdr. tezamen 3 morgen broekland gelegen in Lisserbroek en 14 hond land gelegen als
voren, belast met 5 st.’s-Graven erfhuur.
5. 17-9-1577. Cornelis Dirckszn wonende Hoochmade en Jan Matthijszn. wonende
Rijpwetering verkopen Jan Dirckszn. een huis en erf met twee ent vogeler alsmede twee oude
brieven. Voldaan met een schuldbrief van 200 gulden.
5v. 28-10-1577. Jacob Jacobszn. Ouwelant wonende Hoochmade, Jan Franszn. wonende
Langeraer, Maritge Fransdr. en Ymmetge Fransdr. ongehuwde personen met Cornelis
Dirckszn. wonende Hoochmade hun oom en beider voogd en Catharina Anthonisdr. weduwe
van Pieter Jacobszn. met Cornelis Willemszn. molenaar wonende Lisse haar gekoren voogd
verkopen Niesge Pietersdr. weduwe Cornelis Joriszn. 14 hond broekland gelegen in de
Lisserbroek, belend ZO ’s-Gravenwater, ZW Adriaen van der Does, NW de Quadeweg en NO
Jr Johan van Mathenesse, welk land verkopers aanbestorven is bij dode van Adriaen
Govertszn. wonende Lisse.
6. 15-2-1578 stilo novo. Huybert Hendrickszn. schuldig aan Hendrick Egbertszn. brouwer te
Leiden 6 gulden per jr met hypotheek op 1/2 morgen teelland, belend ZO de Heerweg, NW
Rochus Claeszn., ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NO de voorsz. Abdij. Borg Symon
Gerritszn. van Rijnsburg zijn schoonvader.
7. 31-3-1578. Jan Mourijnszn. verkoopt Pieter Mourijnszn. zijn broer een woning met huis
alsmede 3 1/2 morgen land, belend Z Gerrit Jacobszn. Coppen, W de Heerweg, N de
erfgenamen van Gerrit Garrebrantszn. en ZO ’s-Gravenwatering alsmede 4 1/2 morgen land
gelegen in Roversbroek, belend Z de Abdij van Egmond, W Gerrit Jacobszn. Coppen en O de
Kerk te Lisse, belast met 26 gulden 5 st per jr tbv de erfgenamen van Jacob van der
Bouckhorst, 16 1/2 gulden tbv Maerten Symonszn. Dou, 6 gulden per jr tbv de Kerk van
Sassenheim, 6 gulden 5 st per jr tbv een man in Amsterdam zonder zijn naam te kennen, 3
gulden per jr tbv Gerritge Cornelisdr. ongehuwd persoon de voorsz. Pieter Mourijnszn.
huisvrouwen zuster, 30 st per jr tbv Maritge Florisdr. te Leiden, 22 1/2 st per jr uit een
erfpacht van 4 1/2 gulden per jr tbv Karel Dominicuszn. te Leiden en 1/4 van 7 1/2 st per jr
tbv de Pastorie van Lisse.
7v. 4-3-1578. Wouter Dirckszn. 54 jr, Floris Corneliszn. 44 jr en Gerrit Claeszn. 40 jr
attesteren tvv Anthonis Vranckenzn. eerst de voorsz. Wouter Dirckszn. dat Dirck Willemszn.
diens bestevader tot zijn overlijden toebehoord heeft een akker geestland groot 1/2 hond,
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belend NW de Heerweg, NO Claes Corneliszn., ZO Pieter Pijnss en ZW Joris van Treslong, 1
1/2 hond geestland, belend ZW de Heerweg en ZO, NW en NO Vranck Dirckszn. zijn vader,
2 hond geestland, belend NW de Heerweg en NO, ZW en ZO Wouter Dirckszn. de requirant
zelf welke geruild zijn met een ander weer land, belend NW de Heerweg, NO Frans
Dirckszn., ZO Pieter Pijnss en ZW Joris van Treslong en getuigde dat Dirck Willemszn.
achtergelaten heeft een akker geestland genaamd de Vyersteegh, belend ZO de Heerweg, NO
het Convent van Leeuwenhorst, NW Adriaen Corneliszn. en ZW het laantje van Pieter Pijnss,
welke Vyersteegh geruild is met 1 hond van Leeuwenhorst, belend NW de Heerweg. NO
wijlen Vranck Dirckszn. en ZO en ZW de erfgenamen van Dirck Willemszn. Floris
Corneliszn. stelt dat Dirck Willemszn. nagelaten heeft een camp lageveen land groot 11 hond,
belend NW de Vaart, NO Adriaen Corneliszn., ZW de heer van Benthuysen en ZW de
erfgenamen van Does Claeszn. en Cornelis Claeszn. getuigde dat Dirck Willemszn.
toebehoord heeft 4 hond geestland gelegen bij Gerrit de Witte woning, welke 4 hond deze
Witte geruild heeft om gelijke 4 hond, belend ZW, NW en NO Gerrit de Witte en ZW de
Heerweg.
8. 6-5-1578. Cornelis Dirckszn. is schuldig aan Cornelis Dirck Lourisznzn. wonende
Hoochmade 3 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf groot 1 hond, belend N de
Lisserbeek, O de Pastorie van Lisse en Z de Broekweg, 2 morgen 4 hond land, belend O de
Abdij van Leeuwenhorst, Z Jr Johan van Mathenesse, W het St Elisabeth Gasthuis te Haarlem
en N de Broekweg.
8v. 6-5-1578. Dezelfde is schuldig aan Jan Matthijszn. wonende op de Rijpwetering 3 gulden
per jr zonder onderpand.
9. 23-5-1578. Floris Corneliszn. en Cornelis Corneliszn. broers wonende Lisse en Jacob
Hugenzn. man en voogd van Machtelt Cornelisdr. wonende Catwijk verkopen Anthonis
Vranckenzn. 1 morgen land met huis, belend ZW Speckelaan, NW en NO Adriaen
Corneliszn. en ZO de Lijdweg, belast met 3 gulden 10 st erfpacht alsmede 5 duit per jr tbv de
Koninklijke Majesteit.
9v. los vel gedateerd 25-5-1578. Cornelis Hugenzn. draagt op aan zijn drie zwagers Jeroen
Dammaszn. man en voogd van Duyfge Cornelisdr., Pancras Dammaszn. man en voogd van
Lijsbeth Cornelisdr. en Daniel Janszn. van Tetroede man en voogd van Annetge Cornelisdr.
wonende Noordwijkerhout alles dat hij lestmaal met Geertge Florisdr. zijn huisvrouw
gebruikt heeft en daarvoor zij hem elk vierendeels jaars 2 gulden 10 st zullen betalen, alsmede
hem levenslang zullen onderhouden.
9v. 6-12-1570. Frans Joriszn. verkoopt Adriaen Willemszn. een brief van 10-12-1569
betreffende 2 morgen land gelegen in de Westgeest, belend NO de Heerweg, ZO en ZW
Pieter Hugenzn. en ZW Joris Floriszn. Borg Joris Floriszn. voorsz. zijn vader.
10. 15-6-1578. Cornelis Doedeszn. wonende Lisse, Dirck Dirckszn. man en voogd van
Grietge Doedesdr. wonende Haarlem, Jan Dirckszn.wonende Lisse man en voogd van
Jannetge Doedesdr. en Grietge Doedesdr., Maritge Doedesdr. en Crijntge Doedesdr.,
ongehuwde personen met Cors Claeszn. wonende Voorhout en Cornelis Floriszn. jonge Cock
wonende Lisse hun omen en gekoren voogden allen erfgenamen van Doe Claeszn. en
Pancratia Florisdr. hun vader en moeder zijn schuldig aan Maritge Philipsdr. weduwe
Cornelis Hendrickszn. wonende Leiden en Maritge Cornelisdr. haar weeskind 18 gulden per jr
met hypotheek op 2 morgen 1 hond land, belend NO de Heerweg, ZW Jan Dirckszn. voorsz.
met 3 morgen 2 hond land gekomen van de boedel van de voorsz. Doe Claeszn. en Pancratia
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Florisdr. en NW de Lijdweg alsmede op 3 1/2 hond land, belend NO de voorsz. boedel, ZO
Cornelis Huygenzn., ZW de weduwe van Cornelis Adriaenszn. en NW de Lijdweg.
11. 13-7-1578. Op verzoek van Adriaen Corneliszn. eertijds koster van Noordwijk man en
voogd van Anna Jorisdr. eerst weduwe van Willem Severtszn. schoemaker is gepand een huis
en erf laatst bezeten door Cornelis Janszn. Ruygeneel daar nu in woont Pieter Aelbrechtszn.
bakker en is hem toegeschat voor 50 gulden eertijds gebruikt door de voorsz. schoemaker
Cornelis Janszn. daarop nog renten verschuldigd waren van 10 gulden over 1572.
11v. 13-7-1578. Cornelis Mouwerijnszn. man en voogd van Maritge Gerritsdr. verkoopt
Jeroen Dirckszn. een erfpacht van 6 morgen 4 hond land gelegen aan drie percelen hem
opgestorven van zijn huisvrouwen vader en moeder Gerrit van Tiel en Toontge Mattheusdr.
als eerst 3 morgen land in Roversbroek, belend NO ’s-Gravenwater, ZO de Kerk van Lisse,
ZW Pieter Adriaenszn. backer en NW de erfgenamen van Gerrit van Tiel voorsz., 4 hond land
gelegen daarnaast, belend als boven en 17 hond land gelegen in Hillegom en Vennep, belend
NO de Molensloot, ZO de Abdij van der Lee, ZW de Kerk van Lisse en NW de weduwe van
Pouwels Aelbrechtszn., belast met 12 gulden die Cornelis Mouwerijnszn. zal lossen tbv
Pouwels Reynenzn.
12. 17-9-1578. Gerrit Jacobszn. Coppen wonende Sassenheim is schuldig aan de erfgenamen
van Machtelt Pietersdr. in haar leven wonende Sassenheim 15 gulden 10 st per jr met
hypotheek op de helft van 4 morgen land gelegen in Roversbroek, belend in zijn geheel NO
Cornelis Dirckszn. en Mattheus Pieterszn., NW Cornelis Dirckszn. voorsz., ZW Gerrit
Dammaszn. van Sassenheim en ZO de Meer.
13. 1-10-1578. Nicolaes van der Laen poorter van Haarlem schuldig aan Jan van der Laen zijn
neef 34 gulden per jr met hypotheek op zijn woning in de Hogeveen met 30 morgen land,
belend ZO de wildernis van Nyenrode, ZW de erfgenamen van Cornelis Janszn. Ruygeneel,
NW de vaart en NO de laan welke Willem Joriszn. lest heeft toebehoord.
14. 26-10-1578. Pieter Mouwerijnszn. is schuldig aan Cornelis van der Bouckhorst 9 gulden
per jr met hypotheek op zijn verbrande hofstede met 2 morgen land, belend ZW Jan
Pieterszn., NW Jeroen Dammaszn., NO Dirck van Heusden en ZO de Heerweg, belast met 6
gulden per jr.
14v. 16-11-1578. Jan Dirckszn. man en voogd van Jannetge Doedesdr., Gerritge Doedesdr.
met haar gekoren voogd, Cornelis Doedeszn. voor hem zelve en Maritge Doedesdr. en
Crijntge Doedesdr. met hun omen als gekoren voogden te weten Cors Claeszn. van Voorhout
haar za vaders broer en Cornelis Floriszn. haar za moeders broer delen de boedel van Doede
Claeszn. en Pancrasge Florisdr. hun ouders. Jan Dirckszn. 2 morgen 1 1/2 hond geestland
alsmede 1 morgen uit de croft daarnaast liggende genaamd de Bijl, belend NW en NO
Gerritge Doedesdr., ZO de Heerweg, ZW Maritge en Crijntge Doedesdrs. voorsz. en de
erfgenamen van Cornelis Hugenzn., Gerritge met Cors Claeszn. haar oom 2 morgen 1 hond
land, belend NW de Lijdweg, NO Cornelis Doedeszn. haar broer, ZO de Heerweg en ZW Jan
Dirckszn. haar zwager, 5 1/2 hond land gelegen in de Lagevenen gemeen met Maritge en
Crijntge Doedesdrs., belend NW de vaart, NO de erfgenamen van Vranck Dirckszn., ZO de
heer van Benthuysen en ZW Jr Adriaen van der Does, Cornelis Doedeszn. bakker 2 morgen 2
1/2 hond teelland, belend NW de Lijdweg, NO de Papelijke prove van Sonnevelt, ZO de
Heerweg en ZW Gerritge Doedesdr., 5 1/2 hond land gemeen met Maritge en Crijntge zijn
zusters, belend NW de vaart, NO de erfgenamen van Vranck Dirckszn., ZO de heer van
Benthuysen en ZW Jr Adriaen van der Does; Maritge en Crijntge tezamen een weide met werf
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groot 3 morgen, belend NW de Keukenduin, NO Cornelis van der Laen, ZO de Lijdweg en
ZW de erfgenamen van za Cornelis Symonszn., 8 hond weiland, belend NW de Lijdweg met
de brug, NO en ZO Cornelis van der Laen en ZW de papelijke prove van Sonnevelt voorsz.,
11 hond land gelegen in de Lagevenen, belend NW de vaart, NO de erfgenamen van Vranck
Dirckszn. voorsz., ZO de heer van Benthuysen en ZW Jr Adriaen van der Does, 4 hond land
genaamd de Bijl, belend NW de Lijdweg, NO Jan Dirckszn. voorsz., ZO de erfgenamen van
Cornelis Hugenzn. en ZW Maritge en Crijntge Doedesdrs. voorsz., 2 morgen 1 hond land
genaamd de Ven, belend NW de Heerweg met de brugge, NO de erfgenamen van Jacob van
der Bouckhorst, ZO de Poel, ZW Cornelis van der Laen, 1 morgen weiland gelegen aan de
Quadeweg, belend NW Gerrit de Witte, NO de erfgenamen van Dirck van Berckenrode, ZO
dezelfde en ZW Adriaen van der Bouckhorst met de poel, 26 hond land belend NW de
Lijdweg, NO Maritge en Crijntge Doedesdrs., ZO de erfgenamen van Cornelis Hugenzn en
ZW de weduwe van Cornelis Adriaen Hugenznzn. en 4 morgen 5 hond pachtland, belend NW
Jr Adriaen van der Does, NO de heer van Benthuysen, ZO de Keukenduin en ZW het St
Lijsbetten gasthuis te Haarlem.
16. 24-12-1578. Dirck Dirckszn. verkoopt jonge Adriaen Corneliszn. een afgebrande woning
met werf en 6 morgen land, belend NO Johan van Brouckhoven met de erfgenamen van Hase
Willemsdr., ZO de Berchout met de erfgenamen van za Gerrit Gerritszn., ZW de koper met
Johan van Brouckhoven voorsz. en NW de Keukenduin, belast met 25 st per jr
houtvesterserfhuur, 43 gulden 15 st per jr tbv de erfgenamen van Adriaen Stalpert, 12 gulden
per jr tbv de erfgenamen van Jr Gijsbrecht van Nyenrode, 6 gulden per jr tbv de voorsz.
erfgenamen van Nyenrode, 12 gulden 11 st per jr tbv dezelfde erfgenamen van Nyenrode als
actie hebbende van Cornelis Bam, 12 gulden per jr tbv Jacob Symonszn. zwager van de
verkoper die schuldig was aan de erfgenamen van Willem Claeszn. te Hillegom en welke
verkoper op zich genomen heeft te betalen, 6 gulden per jr tbv Pieter Michielszn. en de koper
neemt alle renten op zich, en stelt daartoe tot waarborg zijn hofstede met 8 morgen teelland,
belend N Adriaen Corneliszn. ’s-Gravelant met Jr Johan van Mathenesse, Z de voorsz. Johan
van Mathenesse, de Abdij van Leeuwenhorst met Niesge Pieter Jeroensznsdr. weduwe van
Cornelis Joriszn., W St Lijsbetten Gasthuis te Haarlem met Anthonis Vranckenzn. en de
verkoper stelt tot waarborg 11 hond land gelegen in de Lisserbroek, belend N Jr Johan van
Mathenesse, O de Quadeweg, Z Jr Adriaen van der Does en W het Aelmoesland. Borgen
Cornelis Dirckszn. en Jacob Dirckszn. broers en Jacob Symonszn. en Cornelis Jacobszn. als
zonen en zwagers van jonge Dirck Dirckszn. voorsz.
17. 24-12-1578. Dezelfde verkoopt Cornelis Dirckszn. zijn zoon eerst een huis en erf met barg
en schuur alsmede 1 hond land zoals de koper nu bewoont, belend NO de Lisserbeek, ZO de
Pastorie van Lisse en ZW de Lisserbroekweg, 1/2 morgen land, belend NW en NO de Kerk
van Lisse, ZO de Broekweg en ZW Cornelis van der Laen, 11 hond land genaamd de
Geestcamp, belend ZO Willem Janszn., ZW het St Lijsbetten gasthuis te Haarlem, NW de
Broekweg en NO de vrouwe van Leeuwenhorst, 5 hond land, belend NO Willem Janszn., ZO
de Pastorie van Lisse, ZW het Lijsbetten Gasthuis voorsz. en NW Cornelis Dirckszn. en de
verkoper.
17v, 18 en 19 blanco.
20. 14-1-1579 na gemeen schrijven. Anthonis Symonszn. wonende Noordwijk,
Bartholomeeus Pieterszn. wonende Voorhout en Lenaert Pieterszn. wonende Wassenaer
bestorven voogden over het weeskind van Cornelis Symonszn. in zijn leven wonende te Lisse
genaamd Crijn Corneliszn. zijn schuldig aan de erfgenamen van Jan Gijsbrechtszn. van Lisse
9 gulden 7 1/2 st per jr met hypotheek op een verbrande hofstede met 14 hond land, belend
5

ZO de Lijdweg, ZW Maritge IJsbrantsdr. weduwe van Cornelis Adriaen Hugenznzn., NW de
Keukenduin en NO Maritge Doedesdr. en Crijntge Doedesdr. Afgelost door de weduwe van
Adriaen Corneliszn.
21. 14-1-1579. Jan Dirckszn. man en voogd van Jannetge Doedesdr., Cornelis Doedeszn.,
Cors Claeszn. van Voorhout en Cornelis Floriszn. jonge Cock wonende te Lisse als omen en
bestorven voogden over Gerritge Doedesdr., Maertge Doedesdr. en Crijntge Doedesdr. en
Dirck Dirckszn. bakker poorter van Haarlem man en voogd van Maritge Doedesdr., allen
erfgenamen van Doede Claeszn. hun vader verkopen Aernt Pieterszn. Deyman burger van
Haarlem een verbrande.hofstede met 21 morgen land, bestaande uit verscheidene percelen als
eerst de verbrande hofstede met 3 morgen weiland, belend NW de Keukenduin, NO Cornelis
van der Laen, ZO de Lijdweg en ZW de erfgenamen van Cornelis Symonszn., 1 morgen 2
hond weiland, belend NW de Lijdweg met de brug en NO en ZO Cornelis van der Laen, ZW
de Papelijke proven van Sonnevelt, 4 croften land gelegen aan elkander tezamen 8 morgen 4
1/2 hond, belend NW de Lijdweg, NO de voorsz. papelijke proven, ZO de Heerweg, ZW de
erfgenamen van Cornelis Hugenzn. met Maritge IJsbrantsdr. weduwe van Cornelis Adriaen
Hugenznzn., 3 morgen 4 hond weiland gelegen in de Lagevenen, belend NW de vaart, NO de
erfgenamen van Vranck Dirckszn., ZO de heer van Benthuysen en ZW Jr Adriaen van der
Does, 2 morgen 1 hond weiland genaamd de Ven, belend NW de Heerweg met de brug, NO
de erfgenamen van Jacob van der Bouckhorst, ZO ‘s-Gravenwater en ZW Cornelis van der
Laen, 1 morgen weiland gelegen aan de Quadeweg in Lisserbroek, belend NW Jr Franchois
de Viry, NO en ZO de erfgenamen van Dirck van Berckenrode en ZW Adriaen van der
Bouckhorst met ‘s-Gravenwater, belast met 11 gulden per jr tbv de erfgenamen van Jacob van
der Bouckhorst en 10 gulden per jr tbv dezelfden.
22. 10-2-1579. Adriaen Corneliszn. verkoopt Cornelis Pieterszn. bakker een huis en erf
gelegen op het Dorp, belend ZO de Pastorie van Lisse, ZW Jacob Maertenszn. timmerman,
NW de Heerweg en NO Adriaen Corneliszn. tot Catwijk met Pieter Aelbrechtszn. bakker,
belast met 4 st per jr s’-Graven erfhuur.
23. 18-4-1579 met schepenen van Voorschoten. Aelbrecht Dirckszn. van Rodenburch en
Maritge Dircksdr. van Rodenburch zijn zuster met Aelbrecht haar gekoren voogd wonende
Leiden schuldig aan Mr Gerard Meliszn. van Hogheveen pensionaris van Leiden 18 gulden
per jr met hypotheek op een grote looster van 3 morgen 3 hond land gelegen in de Hogeveen,
belend ZO nieuwe rodens duin alsmede Dirck Dirckszn. en Adriaen Dirckszn. broers, ZW de
Delftweg en NO de boedel van Jacob Corneliszn., 1 morgen land genaamd de Laechte
gelegen in de Lageveen, belend Z en ZW de erfgenamen van Adriaen Willemszn., NW
dezelfde erfgenamen en Pieter Willemszn. bakker te Leiden en NO de Delftweg, 1 1/2
morgen land gelegen in Voorschoten, belend O de Abdij van Rijnsburg, Z de Dobbe watering,
W Dirck van der Bouckhorst en N St Stevens klooster te Leiden. Borg Jacob Willemszn. van
der Burch poorter van Leiden.
24. 18-4-1579. Floris Corneliszn. verkoopt Aelbert Dirck Jacobsznzn. van Rodenburch en
Maritge Dirck Jacobsznsdr. van Rodenburch wonende Leiden de voorsz. grote looster van 3
morgen 4 hond gelegen in de Hoge venen, alles volgens de oude brief. Borg Niesge Pietersdr.
weduwe van Cornelis Joriszn. met Mr Gerard Hoochstraten haar gekoren voogd. Het
onroerend goed is belast met een losrente van 21 gulden 17 1/2 st volgens de brief van 10-31572 door Floris Corneliszn. gepasseerd tbv Joris Claeszn. van Venhuysen en door Joris
Claeszn. overgedragen aan Dirck Jacobszn. van Rodenburch.
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25. 18-4-1579. Niesge Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn. met Mr Gerard Hoochstraten
schuldig aan Mr Geard Meliszn. van Hogheveen pensionaris van van Leiden 24 gulden per jr
met hypotheek op een kleine looster van 3 morgen gelegen in de Lagevenen, belend ZO de
Keukenduin, NW Hendrick Croesinck in den Haag en de erfgenamen van Adriaen
Willemszn., ZW de Laechte en NO de Delftweg, 16 hond geestland zijnde een garstcamp
gelegen op de Lisserbroek, belend ZW Cornelis van der Laen, ZO Dirck Symonszn. en
Wouter Dirckszn., NO de erfgenamen van Syburch van Loo te Haarlem en NW de Broekweg.
Borg Jr Johan van Mathenesse. Afgelost 19-2-1591.
26. 18-4-1579. Mr Gerard van Hogheveen verkoopt Aelbrecht Dirckszn. van Rodenburch en
Maritge Dircksdr. van Rodenburch 1 morgen land genaamd de Laechte gelegen in de
Hogeveen, belend Z en ZW de erfgenamen van Adriaen Willemszn., NW dezelfde
erfgenamen mitsgaders de boedel van Jacob Corneliszn. en NO de Delftweg door verkoper op
5-4-1578 van Hendrick Nachtegael als curator van de boedel van Joris Claeszn. van Venhuyse
gekocht. Voldaan met een rentebrief van 18 gulden per jr.
26v. 18-4-1579. Hendrick Nachtegael als curator van de boedel van Joris Claeszn. van
Venhuysen verkoopt Mr Gerard Meliszn. van Hogheveen 2 morgen 3 hond land genaamd de
cleyne looster gelegen in de Lage venen, belend ZO de laan van de hofstede van de voorsz.
Van Venhuysen, ZW de voorsz. boedel en de erfgenamen van Adriaen Willemszn. en NO de
Delftweg, 1 morgen genaamd de Laechte voorsz. voor 235 gulden, daarin begrepen de koop
van de verbeteringe van de pacht van 8 hond duinland aan de Wildernis door de voorsz. Van
Venhuysen op 12-10-1561 voor 24 pond gedaan.
27. 18-4-1579. Mr Gerard van Hogheveen verkoopt Niesge Pietersdr. weduwe Cornelis
Joriszn. 2 1/2 morgen land genaamd de cleyne looster door verkoper op 5-4-1578 van de
curator van de boedel van Joris Claeszn. van Venhuysen gekocht als hiervoor vermeld.
27v. 18-4-1579. De voorsz. curator verkoopt Adriaen Gerritszn. Gaeu te Haarlem meester van
de Heilige Geest aldaar en vervangende de andere meesters 3 morgen toegemaakt veen
gelegen in de Lageveen, gekomen van Jan Willemszn. Tromper en Wouter Gerritszn., belend
N de voorsz. wijlen Jan Willemszn. Tromper, ZW Cornelis Corneliszn. alias jonge Neel met
het St Elisabeth Gasthuis te Haarlem, ZO Mr Anthonis van Dijck en NW de vaart, voor 233
gulden.
28. 18-4-1579. Dezelfde verkoopt Aelbrecht Corneliszn. van Leeuwen 4 1/2 morgen
toegemaakt land gelegen in de Lageveen te weten de Koecamp en de Middelweide, belend
ZO de kleine looster gekomen van Mr Gerard van Hogheveen, Z en NW de voorsz. boedel en
NO de erfgenamen van Adriaen Willemszn., voor 350 gulden.
28v. 18-4-1579. Doorverkoop aan Jr Cornelis heer van Dorp en Gerrit Claeszn. van
Venhuysen.
29. 19-5-1579. Dirck Symonszn. oom en bestorven voogd van de weeskinderen van Symon
Pieterszn. verkoopt Cornelis Willemszn. een windkorenmolen met huis op de Graft.
30. 19-5-1579. Volgt schuldbrief van 900 gulden met hypotheek op het gekochte.
31. 7-6-1579. Pancras Dammaszn. Clucht schuldig aan Claes Gerritszn. lijndraaier te
Noordwijk 3 gulden 2 1/2 st per jr met hypotheek op al zijn bezittingen.
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31v. 7-6-1579. Dezelfde is schuldig aan de nagelaten kinderen van Pancras Pieterszn.
wonende te Noordwijk op Zee met Jacob Jacobszn. hun gekoren voogd 3 gulden 2 1/2 st per
jr met hypotheek op al zijn goederen.
32. 9-6-1579. Adriaen Corneliszn. en Claes Corneliszn. broers hebben in erfpacht
aangenomen en ontvangen van Jr Hendrick Croesinck heer van Benthuysen 2 loosters groot 5
morgen gelegen aan elkander in de Lage veen daar eerst de hofstede van Joris Claeszn.
Venhuysen op heeft gestaan, belend ZO de Keukenduin, ZW Johan van Brouckhoven, NW
dezelfde Brouckhoven en de boedel van Joris Claeszn. voorsz. en NO dezelfde met Niesge
Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn., nog een looster van 2 1/2 morgen gelegen in de
Hoge Veen, belend ZO de Wildernis, ZW de Kerk van Lisse, NW de boedel van Symon
Andrieszn. en NO de erfgenamen van Engebrecht Huybrechtszn., 2 1/2 morgen land gelegen
als voren, belend ZO de Wildernis, ZW de boel van Jacob Corneliszn., NW de boel van
Symon Andrieszn. voorsz. en NO de Kerk van Lisse, een looster van 4 morgen land gelegen
in de Lageveen, belend ZO de Keukenduin, ZW de weduwe van Dammas Gerritszn. Clucht
en NW en NO Cornelis van der Laen, tezamen de 5 percelen 14 morgen, waarvan Adriaen
Corneliszn. de eerste twee loosters zal hebben en de andere behoren aan Claes Corneliszn. en
Adriaen zal voor zijn portie per jr betalen 45 gulden en Claes 51 gulden, met waarborg door
de erfpachters van 4 morgen toegemaakt land, belend ZO de heer van Benthuysen, ZW de
erfgenamen van Vranck Dirckszn., NW de vaart en NO het St Elisabeth Gasthuis te Haarlem.
33. 16-6-1579. Adriaen Corneliszn. schoemaker eertijds koster te Noordwijk man en voogd
van Annetge Jorisdr. weduwe van Willem Syvertszn. wonende Catwijck verkoopt Pieter
Aelbrechtszn. bakker een huis en erf gelegen op het Dorp, belend NO de erfgenamen van
Catharyna Symonsdr., ZO de Pastorie, ZW de verkoper met Cornelis Pieterszn. en NW de
Heerweg, belast met 20 st per jr tbv mijn vrouwe van Lisse.
33v. 2-7-1579. Maritge Aelbertsdr. weduwe van Mattheus Jacobszn. met Cornelis Willemszn.
molenaar haar gekoren voogd stelt dat haar zwager Pieter Corneliszn. alle na te noemen
goederen gelegen op haar woning daar zij nu samen wonen zal hebben waaronder het vee.
34. 16-6-1579. Pieter Aelbrechtszn. bakker schuldig aan Adriaen Corneliszn. schoemaker 300
gulden met hypotheek op het huis en erf hiervoor onder 33 genoemd. Afgelost 29-6-1588.
34v. 14-7-1579. Huybrecht Hendrickszn. wonende aan de Poel verkoopt Jeroen Dammaszn.
alias Clucht 3 morgen land genaamd de Hellecamp gelegen in Sassemerbroek, belend ZO de
erfgenamen van Dirck Jacobszn. van Leyden, ZW Jan Willemszn. tot Sassenheim, NW heer
Jasper te Haarlem en NO ‘s-Gravenwater, belast met 15 gulden per jr tbv Jacob van der
Bouckhorst als transport hebbende van de erfgenamen van Ancommertge Hendricksdr.
35. 14-7-1579. Catharyna Floris Hugenznsdr. weduwe van Hendrick Hugenzn. met Huygh
Hendrickszn. haar zoon en gekoren voogd als erfgename van Ancommertge Hendricksdr. haar
dochter verkoopt de gemene erfgenamen van Jacob van der Bouckhorst een bezegelde brief
van 15 gulden per jr verzekerd op de Hellecamp groot 3 morgen gelegen op het Hellegat,
hiervoor vermeld.
35v. 29-9-1579. Hubert Hendrickszn. schuldig aan Jan Adriaenszn. de Wilde en Gijsbrecht
Dirckszn. Gool poorter van Leiden 1 gulden 5 st per jr met hypotheek op 1 1/2 hond land,
belend ZW de Abdij van Leeuwenhorst, NW Rochus Claeszn., NO de voorsz. Abdij en ZO de
Heerweg.
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36. 9-10-1579. Jan Pieterszn. wonende Huichsloot in de ambacht van Alckemade verkoopt Jr
Johan van Mathenesse 2 hond geestland liggende gemeen met de koper in 1 morgen waarvan
de rest aan de koper toebehoort, belend in zijn geheel NO Wouter Dircksn., ZO de Lijdweg,
ZW de Kon. Maj. als graaf van Holland en NW Jr Gijsbrecht van Duvenvoorde. Borg Jan
Jacobszn. Doncker.
36v. 30-10-1579. Jr Gijsbrecht van Duvenvoorde verkoopt Jr Johan van Mathenesse zoon van
Jr Nicolaes van Mathenesse zijn neve een duintje genaamd de Berchout, belend NO de Beek,
ZW Adriaen Cornelis Corstensznzn. en goede Gerrit met Brechtje zijn vrouw beiden z.g. en
NW de goederen van Cornelis Dirckszn. Langevelt anders genaamd Neel Lieven Heer die Mr
Anthonis van Dijck advocaat in den Hage gekocht heeft, welk duintje ter leen wordt gehouden
van de Kon. Maj. als graaf van Holland.
37v. 1-11-1579. Matthijs Gerritszn. van Tiel en Gerrit Gerrritszn. van Tiel verkopen Adriaen
Corneliszn. elk 1/6 van 6 morgen 3 hond land gelegen in twee percelen als in 3 morgen 4
hond land gelegen in de Roversbroek, belend ZW de boel van Jacob Corneliszn., NW de Poel,
NO de Grevelingen en ZO de Kerk van Sassenheim alsmede in 2 morgen 5 hond land gelegen
in de Bulten, belend ZW de boedel van Adriaen Willemszn. met de Kerk van Lisse, NW de
boel van Aelbrecht Janszn. en NO de Mollensloot en ZO de Abdij van Leeuwenhorst, belast
met 12 gulden per jr tbv Pouwels Reynerszn. zoals verkregen bij dood en overlijden van hun
ouders.
38. 30-11-1579. Maritge Cornelisdr. weduwe van Aelbrecht Janszn. met Pieter Aelbrechtszn.
bakker haar voogd verkoopt Jan Dirckszn. haar zwager als vader en voogd van Machtelt
Jansdr. en Pouwels Janszn. gewonnen bij Maritge Pouwelsdr. alle erfenis als verkoopster bij
het overlijden van Annetge Cornelisdr. in haar leven wonende te Sassenheim aanbestorven is.
38v. 2-12-1579. Gerrit Hendrickszn. eertijds wonende te Lisse en nu te Haarlem verkoopt Jan
Dirckszn. een verbrande huysinge en erf met de opstal van steen gelegen op het Dorp, belend
NO Jacob Maertenszn. Langevelt, ZO de Pastorie van Lisse, ZW de kinderen van Gerrit
Dirckszn. van Tiel en NW de Heerweg, belast met 3 gulden per jr tbv Jr Johan van
Mathenesse, 20 st per jr tbv Claertge Michielsdr. weduwe van Jan snijer te Noordwijk en 15
1/2 st per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst. Borgen Huygh Pieterszn. en Adriaen
Hendrickszn. eertijds buurmannen te Lisse.
39v. 14-12-1579. Hillegont Gerritsdr. van Tiel, Jannetge Gerritsdr. van Tiel en Dirckje
Gerritsdr. van Tiel met Pieter Aelbrechtszn. bakker haar gekoren voogd verkopen Jeroen
Dammaszn. Cluft elk 1/6 van 6 morgen 3 hond land als hiervoor vermeld, hen aangekomen
bij overlijden van hun ouders Gerrit Dirckszn. en Anthonia Maertensdr. zoals vermeld onder
37v.
40. 26-12-1579. Reynoult Corneliszn. wonende Jacobswoude als oom en Lenaert Willemszn.
wonende in de Kage neef en bloedvoogden over Willeboort Willemszn. 18 jr, nagelaten
weeszoon van Willem Diertszn. en Aeltge Cornelisdr. in hun leven wonende op Hoochmade
zijn schuldig aan Jan Pieterszn. en Dirck Corneliszn. Heilige Geestmeesters van Jacobswoude
6 gulden per jr met hypotheek op 2 1/2 morgen land genaamd Santoom, belend Z de Abdij
van Leeuwenhorst, W de erfgenamen van Dirck Aelbertszn., N de erfgenamen van Jan
Gijsbrechtszn. en O ’s-Gravenwater, het weeskind aangekomen volgens de boedelscheiding
voor Samuel Lenaertszn. van der Woert notaris te Leiden van 15-4-1576. Borg Cornelis
Willemszn. wonende op Hoochmade, broer van het weeskind.
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41. 28-12-1579. Gerrit de Witte wonende den Haag draagt op aan zijn kinderen Cornelis de
Witte, Jhr Franchois de Viry als man en voogd van Jonkvr. Franchoise de Witte, Arnoult
Cleuling man en voogd van zijn huisvrouw alsmede het weeskind van Machtelt de Witte bij
Michiel Maertenszn. zekere woning als hofstede met huis, schuur en berg alsmede 51 morgen
land.
41v. 29-12-1579. De kinderen van Gerrit de Witte dragen over aan de voorsz. Jr Franchois de
Viry en Jan de Witte de voorsz. hofstede met 51 morgen land.
42. 4-1-1580. Maerten Janszn. predikant te Voorhout verkoopt Lenaert Adriaenszn. een
huiske met erf zoals Pieter Jacobszn. Kort in zijn leven lestmaal bezeten heeft gelegen aan de
Oostgeest, belend ZW de erfgenamen van Floris Pieterszn. Schalck, NW en NO Aernt van der
Hooch en ZO de Heerweg, belast met 20 st erfpacht per jr tbv de voorsz. Aernt van der
Hooch. Borg Dirck Janszn. van Voorhout zwager van de verkoper.
42v. 11-1-1580. Cornelis Vranckenzn., Anthonis Vranckenzn., Willem Vranckenzn. en
Maerten Vranckenzn. alle 4 broers en Claes Cornelis Corstensznzn. haar lieder zusters man
verkopen Jr Johan van Mathenesse, 2 percelen land als eerst een akker geestland groot 120
roe, belend ZO de Heerweg en ZW, NW en NO de koper en 1 1/2 hond geestland, belend ZO
de Heerweg, ZW en NO de koper en NW Adriaen Corneliszn.
43. 12-1-1580. Mr Pieter Coenraetszn. gezworen landmeter als procuratie hebbende van
Aefge Willemsdr. weduwe van Gerrit Pieterszn. wonende Haarlem verkoopt Jacob Floriszn.
een lijfrentebrief van 14 gulden met een coye caes verzekerd op 11 hond land volgens de brief
van 8-9-1565 tlv Symon Andrieszn. en ten lijve van Gerrit Pieterszn. za en Aefge Willemsdr.
43v. 13-1-1580 na gemeen schrijven. Dirck Dirckszn. bakker verkoopt Claes van Heusden
schout van Lisse een huis en erf met 1 1/2 hond land gelegen op het Dorp, belend NO Niesge
Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn. en Wouter van Calcker, ZO de Heerweg, ZW de
boedel van Pieter Adriaenszn. bakker en NW Jr Johan van Mathenesse. Voldaan met een
schuldbrief van 210 gulden.
44. 15-1-1580. Joseph Adriaenszn. snijder althans buurman van Lisse verkoopt Cornelis
Pieterszn. bakker een huis en erf gelegen op het Dorp, belend NO Pieter Aelbrechtszn.
bakker, ZO en ZW de koper en NW de Heerweg.
44v. l-2-1580 na gemeen schrijven. Johan Pieterszn. Rockinck rectoor van het Onze Lieve
Vrouwen convent van de Regularissen te Zijl binnen Haarlem verkoopt namens de
Conventualen aan Johan van Brouckhoven 10 hond land, belend NO de Grafelijkheid van
Holland, ZW en NW de koper en de Berchout.
45. 14-2-1580 na gemeen schrijven. Cornelis Engelszn. schuldig aan Claes Gerritszn.
lijndraaier te Noordwijk 2 gulden 19 st 15 p 1 duit per jr met hypotheek op 2 morgen weiland
gelegen in de Roversbroek, belend ZO de erfgenamen van Maerten Floriszn. van Warmond,
ZW Mattheus Pieterszn., NW de erfgenamen van Pieter Hugenzn. en NO Maerten Pieterszn.
45v. 14-2-1580 na gemeen schrijven. Dezelfde is schuldig aan de onmondige weeskinderen
van Pancras Pieterszn. wonende Noordwijk op Zee met Jacob Jacobszn. haar gekoren voogd 5
gulden 11 st 8 p en 2 duit per jr met hypotheek op hetzelfde onroerend goed.
46. 14-2-1580. Cornelis Engelszn. man en voogd van Weyntge Pietersdr. voor hem zelve en
als actie hebbende van de nagelaten weeskinderen van Jan Pieterszn. Schalck, Claes
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Gerritszn. lijndraaier enige zoon van wijlen Gerrit Pieterszn. Schalck, Catharina Gerritsdr.
weduwe van Floris Pieterszn. Schalck met de voorsz. Claes Gerritszn. haar gekoren voogd,
Jacob Jacobszn. wonende Noordwijk op Zee oom en bestorven voogd over de onmondige
weeskinderen van Pancras Pieterszn. mitsgaders Michiel Pieterszn. allen als erfgenamen van
Pieter Corneliszn. alias Schalck en Hilligje Dircksdr. haar schoonvader en bestevader en
bestemoeder zulks als schuldeisers van de onbeheerd verklaarde boedel van Adriaen
Ockerszn. verkopen Pieter Willemszn. een huis en erf met schuur alsmede 2 1/2 hond land als
de koper gebruikt gelegen op het Dorp, belend NW Jr Johan van Mathenesse, NO de
erfgenamen van Jacob Jacobszn. Doncker, ZO de Heerweg en ZW de onbeheerde boedel van
Reyn Wouterszn. met waarborg door Cornelis Engelszn. van zijn woning met 11 hond land
genaamd de Engel, belend NW Rochus Claeszn., NO Jeroen Dammaszn., ZO de Heerweg en
ZW de boedel van Willem Floriszn., 3 hond land gekomen van Jan Pieterszn. Schalck, belend
ZW en NW de voorsz. Jeroen Dammaszn., NO Pieter Mourijnszn. en ZO de Heerweg en nog
2 morgen land gelegen in de Roversbroek, belend NW de desolate boedel van Pieter
Hugenzn., NO Maerten Pieterszn. te Warmond, ZO Aechtge Florisdr. en ZW Mattheus
Pieterszn. Voldaan met een schuldbrief van 188 gulden welke door Pieter Willemszn. op
heden gepasseerd is.
47. 10-3-1580. Jacob Maertenszn. Langevelt timmerman verkoopt Jan Dirckszn. zekere
geruineerde of verbrande huis en erf met schuur en barg gelegen in het Dorp, belend NO de
koper, ZO de Papelijke proven van Lisse, ZW de verkoper en NW de Heerweg, met waarborg
een verbrand huis en erf, belend NO de koper, ZO de Pastorie van Lisse, ZW de erfgenamen
van Anthonia Mattheusdr. van Tiel en NW de Heerweg.
47v. 10-3-1580. Jan Dirckszn. verkoopt Jacob Maertenszn. Langevelt een verbrand huis met
erf met waarborg het voorsz. door hem gekochte huis en erf.
48. 30-3-1580. Aeltge Banendr. weduwe van Gerrit Stevenszn. met Wouter van Calcker haar
gekoren voogd schuldig aan Ancommertgen Symonsdr. althans wonende te Haarlem 6 gulden
10 brabantse stuivers per jr staande op Ancommertgens lijf met waarborg 13 hond land
gelegen in de Lisserbroek, belend NO Niesge Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn., ZO St
Elisabeth Gasthuis te Haarlem, ZW de erfgenamen van Cornelis Jacobszn. koekebakker te
Noordwijk en NW Pieter Corneliszn. wonende ter Leeuwenhorst.
48v. 1-5-1580. Jan Hendrickszn. rietdekker te Lisse en Willeboort Jacobszn. wonende Leiden
in zijn privé en als oom en voogd van de weeskinderen van Huygh Adriaenszn. nl Floris
Hugenzn. en Wolwijn Hugenzn. verkopen Maritge IJsbrantsdr. weduwe Cornelis Adriaenszn.
elk hun aandeel in 4 percelen land als eerst Jan Hendrickszn. 1/4, Willem Jacobszn. in zijn
privé 1/10 en als oom 1/10 van 2 morgen land gelegen in de Lageveen, belend in zijn geheel
NO de kinderen van Cornelis Hugenzn., ZO de boedel van Gerrit Garbrantszn., ZW Huybert
Hendrickszn. en NW de voorsz. boedel, nog elk hoofd voor hoofd 1/6 dus tezamen 3/6 van 2
hond afgecart teelland, belend in zijn geheel NO Aernt Pieterszn. Deyman, ZO Cornelis
Hugenzn. kinderen, ZW Jr Johan van Mathenesse en NW de Lijdweg, 3/6 van 3 1/2 hond
hoge geestland gelegen in de Westgeest, belend in zijn geheel NO de Kerk van Sassenheim,
ZO de Zijp, ZW de Kerk van Lisse en NW de Lijdweg, 3/6 van 2 hond hoge geestland, belend
in zijn geheel NO Jr Johan van Mathenesse, ZO de Lijdweg, ZW Anthonis Vranckenzn. en
NW Jr Johan van Mathenesse, van al welke percelen de koper het restant reeds toekomt.
Voldaan met een losrente van 10 1/2 gulden per jr.
49. 1-5-1580. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte waarbij Maritge vergezeld
wordt door Anthonis Vranckenzn. haar gekoren voogden schuldig is aan Jan Hendrickszn. 7

11

gulden 10 st, aan Willeboort Jacobszn. 30 brabantse stuivers en de voorsz. Floris en Wolwijn
Hugenzn. tezamen 30 brabantse stuivers per jr. Zij stelt ook nog tot zekerheid haar verbrande
woning met 7 morgen 3 hond land, belend NO de erfgenamen van Cornelis Symonszn. Knap,
ZO de Lijdweg, ZW de erfgenamen van heer Pons van Boshuysen en Jr Johan van
Mathenesse en NW de Keukenduin.
50. 14-6-1580. Adriaen Corneliszn. schoemaker eertijds koster te Noordwijk verkoopt
Cornelis Pieterszn. lijndraaier te Lisse een huis en erf met schuur gelegen op het Dorp volgens
de schatbrief, nu belend NW de Heerweg, NO Pieter Aelbertszn. bakker en ZO en ZW de
koper. Voldaan met een schuldbrief van 75 gulden.
50v. 14-6-1580. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
51. 23-7-1580. Cornelis Pieterszn. lijndraaier verkoopt Joseph Adriaenszn. snijer een huis en
erf met schuur gelegen op het Dorp, alles volgens de oude brief van 15-1-1580. Voldaan met
een schuldbrief van 75 gulden.
51v. 26-7-1580. Reyer Gerritszn. kleermaker wonende Leiden man en voogd van Maritge
Cornelisdr. voor hem zelve en als procuratie hebbende van Jan Gerritszn. wonende
Valckenbrug ook voor hem zelve en vervangende Henrickge Gerritsdr. en Niesge Gerritsdr.
zijn zusters en als hem comparant ome en moeie, ongehuwde personen, allen erfgenamen van
Gerrit Gerritszn. en Brechte Claesdr heurlieder vader en bestevader, moeder en bestemoeder
volgens procuratie gepasseerd op 24-7-1580 voor Samuel Lenaertszn. van der Woert notaris
te Leiden verkoopt Cornelis Pieterszn. 3/4 van een huiske met erf waarvan koper 1/4 toekomt
met 3 hond geestland, belend NO de Kerk van Lisse en Jr Johan van Mathenesse en ZO, ZW
en NW Adriaen Corneliszn.
52. 9-8-1580. Wouter Lenaertszn. van Calcker als gemachtigde van Pieter Pynss en Pieter
Aelbertszn. als curator van de boedel van Jan Garbrantszn. te Lisse verkoopt tbv de gemene
schuldeisers aan Aeltge Banendr. zekere woning als huis, schuur met erf gelegen aan de Graft,
belend NO de Graftweg en ZO, ZW en NW de Pastorie van Lisse, belast met 15 brabantse
stuivers per jr tbv de Kerk van Lisse (afgelost 15-12-1683), een rente van 6 gulden 5
brabantse st per jr tbv Hendrick Egbertszn. brouwer (afgelost 25-5-1601) en een rente van 20
brabantse stuivers (mede afgelost 25-5-1601) door Jan Dirckszn. Klinckenbergh tbv de Kerk
van Lisse, die Wolwijn Hugenzn. onmondig weeskind van Huygh Adriaen Hugenznzn. was.
52v. 19-8-1580. Lenaert Danielszn. van Tetroede, Claes Cornelis Corstensznzn. en Cornelis
Dirckszn. kerkmeesters van de Kerk van Lisse hebben op 17-3-1579 in erfpacht uitgegeven
aan Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse 2 percelen hoog geestland als 4 hond en 1/2 hond
het ene belend NO de Kerk van Lisse, ZO de Heerweg, ZW de erfpachter en NW de Lijdweg
en het andere belend ZO de Heerweg en ZW, NW en NO de erfpachter, met waarborg door de
kerk van 3 morgen 2 1/2 hond land gelegen in Lisserbroek, belend NO de voorsz. Van
Mathenesse en Aeltge Banendr. of de erfgenamen van Adriaen Dirck Arisznzn., ZO Jhr
Hendrick Croesingh heer van Benthuysen, ZW Pieter Pynss en NW Niesge Pieter
Jeroensznsdr. en de voorsz. Van Mathenesse, voor 45 st per jr.
Nog compareerden Anthonis Vranckenzn. 42 jr, Adriaen Corneliszn. 37 jr, beiden gezworen
mannen van Rijnland en Wouter Dirckszn. 60 jr die stellen dat de Kerk van Lisse die stukken
land daar heeft liggen en aan huur minder waard zijn dan 45 st per jr.
53v. 19-8-1580. Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse verkoopt Maerten Vranckenzn. en
Niesge Vranckendr. een akker land van 90 roe genaamd Mau Catten acker, belend NO, ZO en
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ZW de erfgenamen van Dirck Willemszn. en NW de Heerweg, 1 hond weiland gelegen in de
Lageveen gemeen met de erfgenamen van Dirck Willemszn. voorsz. in 2 morgen weiland,
belend in zijn geheel ZW de erfgenamen van Doe Claeszn., NW de vaart, NO Adriaen
Corneliszn. en Jr Johan van Mathenesse voorsz. en ZO de heer van Benthuysen.
54. 19-8-1580. Dezelfde verkoopt Claes Cornelis Corstensznzn. 1 1/2 of 2 hond land, belend
NO zeker proven land van Lodewijck van Treslong, ZO Pieter Pynss c.s., ZW de erfgenamen
van Dirck Willemszn. en NW de Heerweg, 1/2 morgen land gelegen in de Oostgeest gemeen
met de erfgenamen van Dirck Willemszn. in 7 hond, belend in zijn geheel NO de weduwe van
Aelbert Janszn., ZO en ZW de erfgenamen van Mr Gerrit van der Laen en NW de Heerweg.
54v. 1-9-1580. Jan van Hout secretaris van Leiden als gemachtigde van Jhr Adriaen van der
Does schildknaep verkoopt Jr Johan van der Does heer tot Noordwijk zijn neef 2/3 van de
Grevelingencamp daarvan de koper 1/3 deel toekomt, hen beiden aangekomen bij overlijden
van Jhr Warner van der Does hun oom. Voldaan door in mindering brengen van 900 gulden
de voorsz. koper toekomende uit de gemene en onverdeelde goederen van de voorsz. Jr
Warner van der Does.
55v. 1-9-1580. Wouter Dirckszn., Claes Corneliszn. en Adriaen Corneliszn. broers attesteren
tbv Jr Johan van der Does heer te Noordwijk om de omvang van de Grevelinger camp te
preciseren welke nu in gebruik is bij Cornelis Engelszn. en zij schatten elke morgen op 90
gulden.
56. 9-9-1580 met schepenen van Sassenheim. Gerrit Claeszn. verkoopt IJsbrant Dammaszn.
wonende jegenwoordig te Leiden 2 morgen daarvan het merendeel is gelegen in Sassenheim,
belend ZW Jan Corneliszn. Paets, ZW Cornelis Mouwerijnszn., NO Claes Gerritszn. en NW
het Convent van Leeuwenhorst, Claes Claeszn. en Cornelis Meeuszn.
56v. 20-9-1580. Jhr Amelis van der Bouckhorst welke uit kracht van afstand van zeker huis
en erf alsmede 5 morgen land door Jan Gerritszn. op 5-5-1579 opgedragen tbv verkoper
wegens jaren verlopen rente verkoopt de voorsz. Jan Gerritszn. het huis en erf met de 5
morgen land gelegen op de Oostgeest, belend NW en NO Nyenrodensduin, ZO Jr Franchois
de Viry met Niesge Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn., ZW Gerrit Claeszn. alias betge,
belast met 5 1/2 st erfhuur per jr en 4 pond groot vlaems per jr tbv de verkoper.
57. 20-9-1580. Volgt rentebrief van 15 gulden per jr met hypotheek op het gekochte alsmede
op 11 hond land gelegen in de Hogeveen, belend NW de vaart, NO Cornelis IJsbrantszn., ZO
Claes Corneliszn. van Noordwijkerhout en ZW de Delftweg. Borg Andries Janszn. Schot
poorter van Leiden. Afgelost 20-10-1633.
58. 12-10-1580. Aernt Gerritszn. lakenbereider poorter van Haarlem verkoopt Aernt
Pieterszn. Deyman poorter van Haarlem 17 hond weiland gelegen in de Lagevenen, belend
NO Jan Pouwelszn. weduwe te Noordwijkerhout en Pieter Floriszn. Coster te Sassenheim, ZO
dezelfde Pieter en ZW Dirck Gerritszn. te Noordwijkerhout, nazaat van Cornelis Hendrickszn.
Lodder aldaar. Voldaan met een schuldbrief, welke is tenietgedaan op 2-6-1590.
58v. 16-10-1580. Floris Corneliszn. stelt dat hij zekere jaren voor de troubelen verkocht had
aan Alijt Corsdr. en draagt nu op aan Pieter Jacobszn. van Oort man en voogd van Jannetge
Corsdr. dochter en erfgename van Alijt Corsdr. een vierkant hoekje land eertijds gekomen uit
de croft die nu toekomt Huygh Corneliszn. en door deze verkregen door koop van Floris
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Corneliszn., gelegen in de Westgeest, belend NO en ZO Huygh Corneliszn., ZW de Voorden
en NW de Lijdweg.
59. 1-11-1580. Gerrit Janszn. verkoopt Dirck Adriaenszn Robol 3 morgen geestland gelegen
in de Oostgeest, belend NO Jan Gerritszn. Hits, ZO Niesge Pietersdr. weduwe Cornelis
Joriszn., Franchois de Viry en Jaecques de Cabellau in Henegouwen, ZW dezelfde Cabellau
en NW Nyenrodensduin, belast met 7 1/2 st per jr houtvesterserfhuur, 30 st per jr tbv de
Leprozen te Leiden, 2 gulden per jr tbv Neeltje Jacobsdr. coster Jannen weduwe en 3 gulden
per jr tbv Cornelis van der Laen.
59v. 27-11-1580. Pieter Jacobszn. van Oort kleermaker verkoopt Cornelis Reyerszn. een erfge
daar eertijds een huisje op heeft gestaan.
60. 25-12-1580 met schepenen van den Haag. Adriana Gerritsdr. weduwe van Huygh in ’t
Bosch wonende den Haag met Wouter Lenaertszn. van Calcker bode alhier haar gekoren
voogd verkoopt Adriaen Corneliszn. 2 1/2 hond land genaamd de Horntges gelegen in de
Lisserbroek, belend NO Pancras Dammaszn. Cluft en de boedel van Cornelis Janszn., ZO
Reynout van Sonnevelt en Jr Franchois de Viry, ZW de Poel en NW de Poel met Pancras
Cluft onder waarborg van 14 hond land genaamd de Vuercamp in den Haag, belend Z de
landscheidingswatering, W Jonfr. Halman, N een laantje en O de erfgenamen van Mr Jan de
Ouwen.
60v. 28-12-1580. Gerrit Hendrickszn., jonge Adriaen Hendrickszn. en Huygh Pieterszn.
broers als erfgenamen van Maritge Mattheusdr. weduwe van Hendrick Jeroenszn. verkopen
Pouwels Reynenzn. 13 hond land genaamd de Venne, belend NO de erfgenamen van
Hendrick van Wamelen, ZO Anthonis Vranckenzn., ZW Anna Jorisdr. en Adriana Jorisdr.
met Anthonis Vranckenzn. en NW Nyenrodensduin.
61. 28-12-1580 met schepenen van Overveen. Dezelfde verkopen Gerrit Adriaenszn. een huis
en erf met twee hond land, belend O de Pastorie van Lisse, Z de Lisserbeek en W en N
Pouwels Reynenzn., met waarborg door Huygh Pieterszn. van twee hond land, belast met 2
gulden erfpacht per jr tbv het Vrouwen Gilde binnen Lisse, belend NO de Kerk van Lisse, ZO
Pouwels Reynenzn., ZW de voorsz. Kerk en NW de Heerweg, door Adriaen Hendrickszn.
met 4 morgen teelland gelegen in Overveen, hetwelk hij verkregen heeft door Haesge Claesdr.
zijn vrouw, belend Z de erfgenamen van Mr Jannen te Haarlem, ZW Sperwouderduin, W Jan
Verwer te Haarlem en N en O Claes Maertenszn. en Cornelis Maertenszn. beiden van
Santfoort.
61v. 8-1-1581. Maritge IJsbrantsdr. weduwe van Cornelis Adriaenszn. met Gerrit Janszn. haar
gekoren voogd ter eenre en Cornelis Hugenzn. oud-oom en Willeboirt Jacobszn. oom en zulks
bloedvoogden van het onmondige weeskind Pietertge Cornelisdr. ter andere zijde. De moeder
behoudt alles en zal het kind 50 gulden uitreiken en bij hertrouwen nog eens 150 gulden. Met
waarborg haar woning met 7 1/2 morgen land, belend NO Aernt Pieterszn. Deyman en
Quirijn Cornelis Symonsznzn., ZO de boedel van Cornelis Jan Florisznzn. en de Lijdweg, ZW
de erfgenamen van heer Pons van Boshuysen met dezelfde boedel en NW de Keukenduin met
het erfge van Quirijn Ockerszn.
62. 28-1-1581. Anthonis Vranckenzn. verkoopt Mr Anthonis van Dijck 10 hond land
genaamd de Becamp gelegen in de Lisserbroek, belend NO Adriaen Willemszn. weduwe, ZO
de Broekweg, ZW de Bredeweg en NW de Lisserbeek, met waarborg door verkoper van een
venne land van 3 1/2 morgen gelegen op het Oosteinde, belend NO en ZO Mr Herbert Stalpert

14

van der Wiele, ZW Gerrit Wouterszn. en NW de boedel van Aelbert Janszn. Borg Claes
Cornelis Corstensznzn. met 14 hond land genaamd de Garstcamp gelegen in de Lisserbroek,
belend NO Maritge Pieter Jeroensznsdr. weduwe Adriaen jonge Dircken, ZO de Schouwsloot,
ZW de Quadeweg en NW de Broekweg.
62v. 13-4-1581. Aeltge Banendr. weduwe van Gerrit Stevenszn. met Anthonis Vranckenzn.
haar gekoren voogd schuldig aan Wollewijn Hugenzn. nagelaten weeskind van Huygh
Adriaenszn. alias grote Huygh en Haze Jacobsdr. beiden z.g.? 20 brabantse stuivers per jr met
hypotheek op haar woning als huis, barg, schuur, erf en boomgaard gelegen op de Graft,
belend NO de Graft- of buurweg, en rondom de Pastorie van Lisse. Afgelost 23-12-1595.
63. 13-4-1581. Anthonis Symonszn. wonende Noordwijk als oom, Barthelmeeus Pieterszn.
wonende Voorhout en Lenaert Pieterszn. wonende Wassenaar neven en overzulks
bloedvoogden over Quirijn Corneliszn. 18 jr nagelaten weeskind van Cornelis Symonszn. en
Annetge Aelbertsdr. verkopen Adriaen Cornelis Corstensznzn., 14 hond land daar de woning
van de voorsz. Cornelis Symonszn. op plach te staan, belend NO Aernt Pieterszn. Deyman,
ZO de Lijdweg, ZW Maritge IJsbrantsdr. weduwe van Cornelis Adriaen Hugenznzn. en NO
de Keukenduin, belast met 5 st ’s-Graven erfhuur per jr, 15 gulden per jr tbv de erfgenamen
van Jacob van der Bouckhorst, 9 gulden 7 1/2 st per jr tbv de erfgenamen van Jan Gijsbertszn.
Brebijl met waarborg door de verkoper van 10 hond land genaamd de Garst camp gelegen in
de Lisserbroek, belend NO de erfgenamen van Jan Corneliszn. binnen jager, ZO het St
Lijsbetten Gasthuis te Haarlem met de Kerk van Lisse, ZW Aernt van der Hooch en NW de
Brouckweg.
63v. 13-4-1581 Stilo commune. Dezelfden verkopen Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse 3
hond geestland gelegen in de Westgeest, strekkende voor van de Heerweg lopende dwars over
de oude banzijp tot aan de Lijdweg, belend NO Maritge IJsbrantsdr. weduwe Cornelis
Adriaenszn. met de koper en ZW Maritge van Sonnevelt te Leiden en de Abdij van
Leeuwenhorst, met waarborg de voorsz. 10 hond land.
64. 2-5-1581. Dirck Dirckszn. bakker poorter van Haarlem verkoopt Vryese Wipkens alias
Harmen de Vries een huis en erf met 1 1/2 hond land, belend ZW de boedel van Pieter
Adriaenszn. bakker, NW Jr Johan van Mathenesse, NO Niesge Pietersdr. weduwe van
Cornelis Joriszn. en Wouter Lenaertszn. van Calcker en ZO de Heerweg, belast met twee
partijen van renten.
Volgen enkele losse stukken.
Wouter van Calcker bode van Lisse als curator over de onbeheerde boedel van Symon
Andrieszn. verkoopt Cornelis Doeszn. en zijn mede kerkmeesters tbv de Kerk 2 morgen 1 1/2
hond land mitsgaders een woning, belend N en Z Claes Corsteman met erfpacht van de heer
van Benthuysen, O de Wildernis en W Ruychaver, belast met 9 gulden erfpacht tbv de Kerk
van Lisse mitsgaders 1 stuiver per morgen erfhuur, voor 200 gulden, te betalen op Baefmis
78, 79 en 80 elk met 1/3, belast met 9 gulden erfpacht per jr tbv de Kerk van Lisse.
Dezelfde als curator van de boedel van Jacob Corneliszn. Kist verkoopt Jan van Brouckhoven
reken- en rentmeester van Rijnland 3 morgen land genaamd de Zeddecamp, belend NO de
Vaartsloot van Pouwels Aelbertszn., ZO Aernt van der Hooch, ZW Aernt voorsz. en Maritge
Willemsdr., Jan Corneliszn. binnen jager weduwe en NW Maerten Pieterszn.
Beeckesteyntgen te Leiden, voor 780 gulden.
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Ter zelver instantie compareerde Pancras Dammaszn. Cluft en verkoopt deze rentebrief aan
Jan Hendrickszn. van Egmondt en Claes Corneliszn. Corsteman jegenwoordige Heilige
Geestmeesters.
Dezelfde als curator van dezelfde verkoopt Jan N Jacobszn. 3 morgen 4 hond land gelegen in
de Loosters, belend NO de heer van Benthuysen, ZO Nyenrodensduin, ZW de kinderen en
erfgenamen van Dirck Jacobszn. van Rodenburgh te Leiden en NW jonge Dirck Dirckszn.
Larum, belast met 4 duit obolis ‘s-Graven erfhuur per jr en 3 1/2 st per jr houtvesters erfhuur
voor 530 gulden, 2 hond land belend NO Adriaen Willemszn. cramer, ZO mijn heer de
houtvester, ZW de voorsz. houtvester en NW Niesge Pieter Jeroensznsdr., voor 18 gulden.
Dezelfde als curator van de boedel van Symon Aryszn. verkoopt Maerten Ruychaver 3
morgen weiland, belend NO Jr Johan van Mathenesse, ZO Claes Corneliszn. Corsteman en de
weduwe van Jan Gerritszn. met erfpacht van de Kerk van Lisse, ZW IJsbrant Starck met 2
morgen door het Hof van Holland uit de voorsz. boedel verkocht en NW Dirck Corneliszn.
van Langevelt, belast met 2 1/2 st erfpacht per jr tbv Claes van der Laen, voor 321 gulden.
Dezelfde als curator van de boedel van Pieter Adriaen Hugenznzn. bakker verkoopt Gerrit
Willemszn. van Veen een huis en erf met glazen ramen alsmede 2 hond land liggende in de
Vougen, belast met 2 gulden per jr tbv de Kerk van Lisse, 6 gulden per jr tbv Adriaen
Corneliszn. schoemaker te Catwijck en 3 gulden per jr tbv Jr Gijsbert van Nyenrode.
Id 5-5-1581. Michiel van ’t Roede secretaris van Haarlem als curator over de boedel van
Maritge Cornelisdr. weduwe van Pouwels Aelbrechtszn. en daarna van Aelbrecht Janszn.
verkoopt Anthonis Vranckenzn. de verbrande woning van Maritge met 6 morgen 1 1/2 hond
land, belend NO de koper, ZO de erfgenamen van Hendrick van Wamelen, de koper en Gerrit
Wouterszn., ZW Claes Corneliszn. Corsteman en NW de Heerweg, belast met 1 schelling 10
denier erfhuur per jr tbv de Grafelijkheid van Holland en 25 st per jr tbv de Kerk van Lisse,
15 st per jr tbv het Vrouwengilde, voor 1050 gulden, onder overhandiging van een brief van
30-9-155? van een noodweg.
65. 16-5-1581 met schepenen van Alckemade. Cornelis Dirck Lourisznzn. wonende op
Homade en Jan Thijszn. wonende op de Rijpwetering onder Alckemade verkopen Jr Johan
Nicolaeszn. van Mathenesse 6 1/2 hond toegemaakt land genaamd het Smalecampgen, belend
NO Maritge Pietersdr. weduwe van Arie jonge Dircken met haar kinderen, ZO de
Lisserbroekerweg, ZW Melis Adriaenszn. te Haarlem en NW de Pastorie van Lisse met een
camp land genaamd de Nesse met waarborg door Cornelis Dirckszn. van 2 1/2 morgen land
gelegen in Alckemade, belend N de heer van Poelgeest met Berckmansbosch, O Cornelis
Dirckszn. voorsz. met een eindje laan, Z de heer van Poelgeest en W Cornelis Dirck
Lourisznzn. voorsz. en door Jan Thijszn. met 3 morgen land gelegen op de Rijpwetering
onder Alckemade, belend N Cornelis Jan Gerritsznzn. den ouwen te Warmond, O de
erfgenamen van Gerrit Claes Dammaszn. weduwe, Z Louris Joostenszn. of Engeltje
Adriaensdr. zijn wijfs voordochter en W de Rijpweteringerdijk, belast met 1 pond groot
vlaems per jr tbv de Bagijnen paters te Warmond, onder overhandiging van een oude brief
van 6 1/2 hond van 2-5-1571.
65v. 16-5-1581. Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse verkoopt Bouwen Corneliszn. 1 1/2
hond land met een huis, belend NO de boedel van Pieter Adriaen Hugenznzn., ZO de
Heerweg, ZW de erfgenamen van Jan Corneliszn. Duycker in zijn leven binnen jager van de
Wildernis en NW de verkoper met zijn duintge genaamd de Berchout. Voldaan met een
custingbrief.

16

66. 16-5-1581. Annetge Symonsdr. weduwe van Pieter Corneliszn. Keyser met Wouter
Lenaertszn. van Calcker haar gekoren voogd, Joost Adriaenszn., Cornelis Adriaenszn. voor
hem zelve en als gemachtigde van de mede-erfgenamen van Catharina Symon Corneliszn.
weduwe volgens procuratie voor schepenen van den Haag van 14-5-1581 door Willeboort
Jacobszn. man en voogd van Neeltje Adriaensdr., Adriaen Evertszn. oom en voogd over
Jobge Willemsdr. en Cors Janszn. wonende Loosduinen vervangende Annetge Cornelisdr. als
mede-erfgenamen van Trijntge Symonsdr. verkopen Pieter Aelbertszn. bakker een huis en erf
gelegen op het Dorp, belend NO de kinderen van Gerrit van Tiel, ZO de Pastorie van Lisse,
ZW de koper en NW de Heerweg, belast met 10 st per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst.
66v. 21-5-1581 met schepenen van Leiderdorp. Cornelis Gerritszn. van der Laen verkoopt
Machtelt Gerrit Beuckelsznsdr. Buyteweg weduwe van Hendrick Duyst twee partijen land
gelegen aan elkander daarop een verloren steenplaats heeft gestaan met een halve brug te
Leiderdorp, tezamen 5 morgen 42 roe 6 voet en 10 duim, belend N St Catharynen Gasthuis te
Leiden, Dirck van Santen, Pieter Vincentenszn., Vincent Pieterszn. en Willem Symonszn., O
Pieter Vincentenszn., Vincent Pieterszn. en Willem Symonszn. voorsz , Z de Rijn en W
Cornelis Janszn. en de erfgenamen van Willem Dirckszn. en Cornelis Dirckszn., belast met 12
st, met waarborg door verkoper van 4 morgen land genaamd de Venne, belend NO Aernt
Pieterszn. Deyman, ZO de Poel, ZW Jeroen Dammaszn. en Wouter Dirckszn.en NW de
Heerweg.
Los stuk 12-6-1581. Jhr Franchois de Viry stelt Cornelis Corneliszn. schoolmeester aan tot
schoolmeester van Lisse.
67. 30-5-1581 met schepenen van Sassenheim. Reympge Jacobsdr. weduwe van Wouter
Stevenszn. met Pieter Jacobszn. Clinckenberch wonende Sassenheim haar zwager en gekoren
voogd verkoopt Aelbert Janszn. en Engel Adriaenszn. 5 morgen land gelegen in de
Lagevenen, belend NO de Delftweg, ZO Aeltge Banendr. weduwe van Gerrit Stevenszn. en
ZW en NW de vaart, met waarborg een huis en erf als woning met twee morgen land gelegen
in Sassenheim, belend NO Jacob Claeszn., ZO de Heerweg, ZW de voorsz. Jacob Claeszn. en
NW Pieter Clinckenberch met de verkoopster.
67v. 16-7-1581. Jeroen Dammaszn. is schuldig aan Nelletge Gerritsdr. weduwe van Gerrit
Bruynenzn. poorter van Leiden 12 gulden per jr met hypotheek op 5 morgen weiland, belend
ZW de Kerk van Catwijck en Jr Johan van Mathenesse, NW dezelfde Van Mathenesse, NO
Gerrit Dammaszn. broer van de schuldenaar en ZO ’s-Gravenwater.
68v. 22-8-1581. Claes Corneliszn., Dirck Symonszn. en Wouter Dirckszn. kerkmeesters van
Lisse verkopen Pieter Symonszn. man en voogd van Neeltge Lourisdr. eertijds weduwe van
Jan Gerritszn. Noorderman zekere woning als huis en barg met13 1/2 hond land genaamd de
Oost Loostercamp gelegen in de Mosveen zoals kerkmeesters op 1-7-1578 in het openbaar
gekocht hadden van de curator van de boedel van Symon Andrieszn. welk land de voorsz.
Symon Andrieszn. van de kerkmeesters in erfpacht had aangenomen, belend NO Claes
Corneliszn. met de erfpacht van Hendrick Croesingh, ZO Nyenrodensduin, ZW de voorsz.
Claes Corneliszn. en NW Maerten Ruychaver met 3 morgen land mede uit de boedel van
Symon Andrieszn. gekocht, belast met 9 gulden pacht per jr tbv de Kerk van Lisse.
69. 22-8-1581. Jeroen Dammaszn. Cluft schuldig aan Pietertge Jacobsdr, nagelaten weeskind
van Jacob Corneliszn. en Maritge Gerritsdr. beiden z.g. 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op
2 morgen toegemaakt land gelegen in de Lageveen, belend NO Gerrit Dammaszn. Cluft, ZO
de schuldenaar, ZW Jr Johan van Mathenesse en NW de vaart.
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69v. 25-8-1581. Wouter Dirckszn. verkoopt Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse 4 hond
hoog geestland, belend NO de errgenamen van Jan Corneliszn. Duycker binnen jager van de
Wildernis, ZO de Lijdweg, ZW de koper en NW de koper, met waarborg door verkoper van 2
hond afgecart land, belend NO de Kerk van Lisse, ZO en ZW de erfgenamen van Jacob van
der Bouckhorst en NW de Heerweg.
70. 25-8-1581. Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse verkoopt Claes Corneliszn. Corsteman 1
1/2 hond afgecart teelland, belend NO de Pastorie van Lisse, ZO de houtvester de Viry, ZW
Pouwels Reynenzn. c.s. zijn zwager en Dirck Claeszn. en NW de Heerweg.
70v. 20-9-1581. Joseph Adriaenszn. snijer verkoopt Bouwen Corneliszn. een huis en erf met
schuur, alles volgens de oude brief.
71. 24-9-1581. Bouwen Corneliszn. verkoopt Jan Gijsbertszn. van Slingelandt metselaar een
huis en erf met schuur alles volgens de oude brief.
71v. 28-9-1581. Doorverkoop aan Hendrick Janszn. van Loreynen.
72. 17-10-1581. Dirck Symonszn. van Noordwijk nu wonende alhier is schuldig aan Adriaen
Gerritszn. nagelaten weeskind van Gerrit Maertenszn. 18 gulden per jr met hypotheek op 16
hond land gelegen in de Lisserbroek, belend NO Wouter Dirckszn., ZO Jr Johan van
Mathenesse met zijn kannemaker, ZW Cornelis van der Laen en NW Niesge Pietersdr.
weduwe van Cornelis Joriszn.
72v. 31-10-1581. Geertge IJsbrantsdr. weduwe van Frans Joriszn. met Wouter Lenaertszn.
van Calcker haar gekoren voogd schuldig aan Joris Floriszn. als heertgensvader en Pieter
Joriszn. als oom en bloedvoogden over Lenaert Franszn. 8 jr, Dieuwertge Fransdr. 4 jr en
Frans Franszn. 2 jr 33 gulden 6 st 11 p per kind tezamen 100 gulden.
73. 14-11-1581. Jannetge Matthijsdr. weduwe van Adriaen Willemszn. met Cornelis
Pieterszn. haar gekoren voogd verkoopt Willem Thomaszn. zekere woning als huis, schuur en
barg mitsgaders 1 1/2 hond land, belend NO Jan Dirck Jacobsznzn., ZO de Pastorie van Lisse,
ZW de Graftweg met Cornelis Doedeszn., Jacob de linnewevers erfgenamen en Dirck
Baerthoutszn. en NW de Heerweg, 2 morgen land genaamd de Beeckamp, belend NO Jr
Johan van Mathenesse, ZO de Broekweg, ZW Mr Anthonis van Dijck en NO de Lisserbeek,
belast met 40 gulden per jr te lossen met 660 gulden tbv Mr Jan Duyck te Leiden. Borg
Matthijs Dirckszn. van der Lee.
73v. 14-11-1581. De koper aanvaard het onroerend goed met de daaraan verbonden lasten.
74. 18-11-1581. Dirck Pieterszn. verwer verkoopt Bouwen Corneliszn. een smal stukje erf uit
verkopers werf dicht aan het noordoosten van kopers huis in het Dorp, belend NW en NO de
verkoper, ZO de Heerweg en ZW de koper. Waarborg een huis en erf staande onder de Eyck
op 2 hond land door verkoper verkregen van Claes Joriszn. van Heusden de voorgaande
schout, belend ZW de koper en NO de Heerweg, strekkende voor van de Heerweg tot aan het
Berchouter duintje. Acte doorgehaald.
74v. 26-12-1581. jonge Dirck Dirckszn. 96 jr en Jacob Maertenszn. Langevelt 53 jr attesteren
tvv Jan Dirckszn. en Frans Dirckszn. broers mede zonen van Dirck Corneliszn. Duycker als
eerst jonge Dirck Dirckszn. dat hij des requirantens overbestevader genaamd Jan Duycker
zeer wel gekend heeft die alhier woonde welke geprocureerd heeft en gevoed een zoon
genaamd Cornelis Janszn. Duycker des voorsz. requiranten bestevader en de twee attestanten
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tezamen dat de voorsz. Cornelis Janszn. Duycker gevoed heeft oude Jan Corneliszn. Duycker
en Dirck Corneliszn. Duycker en jonge Jan Corneliszn. Duycker, welke Dirck Corneliszn.
Duycker voorsz. gevoed heeft Cornelis Dirckszn., Jan Dirckszn., voorsz., Frans Dirckszn.
voorsz. en Claes Dirckszn. broers en dat zij attestanten wel gehoord hebben dat de requiranten
geboren zijn van manspersoon van de zweerdzijde van de maegschap van Lichtenberch.
75. 5-1-1582. Dirck Willemszn. wonende Sassenheim man en voogd van Anna Jansdr. enige
erfgenaam van Jan Janszn. zijn huisvrouwen vader verkoopt Jacob Floriszn. Heemskerck 8
1/2 hond land, belend NO en ZO Adriaen van Egmondt c.s. en ZW en NW de erfgenamen van
oude Jacob van der Bouckhorst, belast met 5 gulden per jr hoofdsom 100 gulden tbv Claes
Claeszn. van der Hooch, onder overhandiging van de oude brief van 16-11-1538.
75v. 5-1-1582. Anthonis Vranckenzn. is schuldig aan Cornelis Meeszn. Biltman c.s. 4 gulden
per jr met hypotheek op 16 1/2 hond land, belend NO de Kerk en de Pastorie van Lisse, ZO de
Barnaditen te Warmond, ZW Gerrit Wouterszn. te Haarlem en NW de schuldenaar en Mr
Herbert Stalpert van der Wiele te Haarlem.
76. 17-1-1582. Melis Adriaenszn. poorter van Haarlem en Joostge van Rollant weduwe van
Jacob Rochuszn. wonende den Haag met Cornelis Bueckelaer voorspraak van de gerechte van
den Hage haar gekoren voogd en mede als naaste bloedvoogd van haar kinderen verkopen Jr
Johan Nicolaeszn. van Mathenesse 3 morgen goed toegemaakt weiland genaamd de
Beeckcamp, belend NW de Nesse van de Pastorie van Lisse, ZO de Lisserbroekerweg en NO
en ZW de koper, belast met 20 gulden per jr tbv Gillis Jacobszn. van Huessen te Haarlem
(afgelost door de koper), onder overhandiging van 2 oude brieven, de ene van 19-7-1518 en
de andere van 7-7-1550. Borg Reyer Janszn. Bruyn scheepmaker.
77. 5-3-1582. jonge Dirck Dirckszn. Larum 97 jr en Jacob Maertenszn. Langevelt 54 jr leggen
een verklaring af tbv de hier voor genoemde personen doch dat alle daar genoemde personen
welgeboren mannen waren “ende egeene helm altoos ende plantende In de Keuckenduyn als
andere huysluyden van oude haercomme die nyet welgebooren ende waren wel doen mosten”
77v. 5-3-1582. Wouter Dirckszn. van der Leth 60 jr attesteert tvv de twee zonen van Dirck
Corneliszn. Duycker en wel Jan Dirckszn. en Frans Dirckszn. dat ca 12 of 13 jr geleden toen
hij deposant met zijn medebroeders de boedelscheiding deed van zijn vader Dirck Symonszn.
van der Leth die in zijn leven schout van Hillegom was, dat er toen onder zijn vaders papieren
gevonden werd een brief met drie uithangende zegels waarvan 2 in groene en 1 in rode was
sprekende van de afkomst en edeldom van oude Jan Corneliszn. Duycker binnenjager van de
Wildernis welke brief hij overgedragen heeft aan oude Jan Corneliszn. Duycker en de
deposant verklaarde wel gehoord te hebben dat Dirck Symonszn. zijn vader bij zijn leven
heeft horen zeggen “Ick hebbe Jan Corneliszn. Duyckers eedeldom (wesende de voorseyde
brief) in mijne kiste leggende ende hij ende wetet nyet”
78. 6-3-1582. Adriana Jansdr. ongehuwd persoon met Cornelis Pieter Hugenznzn. haar
gekoren voogd, beiden wonende Lisse schuldig aan Niesge Jorisdr. weduwe van Dirck
Gerritszn. poorterse van Leiden 9 gulden per jr met hypotheek op al haar bezittingen.
78v. 6-3-1582. Jan Dirck Jacobsznzn. schuldig aan Pietertge Jacobsdr. nagelaten weeskind
van Jacob Corneliszn. en Maritge Gerritsdr. beiden z.g. 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op
3 morgen 4 hond land genaamd de Loostercamp gekocht uit de boedel van de voorsz. Jacob
Corneliszn. liggende in de Hogeveen, belend NO Claes Corneliszn. met zijn erfpacht van de
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heer van Benthuysen, ZO Nyenrodensduin, ZW Aelbert Dirckszn. Rodenburch c.s. en NW de
erfgenamen van Adriaen jonge Dirck Dircksznzn.
79. 17-3-1582. Hendrick Thomaszn. van Stralen smid en poorter van Delft man en voogd van
Maritge Jansdr. eerst weduwe van Cornelis Stevenszn. decker, Dirck Symonszn. en Claes
Cornelis Corstensznzn. verkopen Aernt van der Hooch wonende te Haarlem een huis en erf
gelegen in het Dorp over de beek eertijds gekomen uit het geestland dat daar achter ligt, door
de voorsz. Dirck Symonszn. in erfpacht genomen van de Abdij van Leeuwenhorst, belend NO
Dammas Jacobszn. weduwe, ZO de Heerweg, ZW Adriaan jonge Dircken kinderen en NW
Dirck Symonszn. met het voorsz. erfpachtsland. Borgen Dirck Symonszn. en Claes
Corneliszn.
80. 3-4-1582. Cornelis Floriszn. alias jonge Cock met Meynsge Jansdr. zijn huisvrouw
verkoopt Aefge Pietersdr. weduwe Evert van der Bouckhorst met Jan Gerritszn. Oly poorter
van Haarlem en Alijt Pietersdr. zusters met Jan Baerntszn. haar gekoren voogd 3 morgen land,
belend ZW Jacob Dirckszn., NW Rochus Claeszn., NO Huybrecht Hendrickszn. en ZO de
Heerweg met waarborg 1 1/2 morgen land, belend ZW Cornelis Dirckszn., N de Heerweg,
NO de Abdij van Leeuwenhorst en ZO ’s-Gravenwatering. Borg Huybert Hendrickszn. met 2
hond land, belend ZW de Abdij van Leeuwenhorst, NW Rochus Claeszn., NO de voorsz.
Abdij en ZO de Heerweg.
Los vel met de zelfde tekst als 80 en aan de keerzijde 10-2-1590 Cornelis Symonszn. borg
voor Mr Frederik Brunt voor 98 gulden 12 1/2 st welke door Gerrit Janszn. op 21-6-1589
geconsigneerd waren wegens koop van goederen door Gerrit Janszn. uit de boedel van Quirijn
Ockerszn.
80v. 3-4-1582. Hubert Hendrickszn. verkoopt Jan Baerthoutszn. poorter van Haarlem 3 hond
land gelegen aan de oude Banzijp, belend NO en ZW de verkoper met erfpacht, NW Rochus
Claeszn. en ZO de Heerweg. Borg jonge Cornelis Floriszn. Cock.
81. 3-4-1582. Cornelis Jacobszn. van der Does kalkbrander te Leiderdorp en Pietertge
Dircksdr. weduwe van Nanning Corneliszn. met jonge Dirck Dirckszn. Larum haar vader en
gekoren voogd verkoopt Jacob Floriszn. Heemskerck 3 morgen land gelegen in de
Lagevenen, belend NO Jan van Brouckhoven, ZO dezelfde en de boedel van Willem
Pieterszn., ZW Cornelis IJsbrantszn. Rootgen en NW de vaart. Borg Cornelis Dirckszn.
Larum.
81v. 3-4-1582. Volgt schuldbrief van 500 gulden met hypotheek op het gekochte.
82v. 1-5-1582. Gerrit Dammaszn. Cluft wonende Sassenheim heeft in 1570 verkocht en
draagt nu op aan Jacob Dirckszn. van der Voorden 2 campen land gelegen in Roversbrouck,
de ene groot 10 hond genaamd de Poelcamp, belend NO de erfgenamen van Cornelis
Pieterszn., ZO de boedel van Pieter Hugenzn. met erfpacht van de Barnaditen te Warmond,
ZW de Abdij van Egmond en NW ‘s-Gravenwater en de andere groot 11 hond genaamd het
Cleyland, belend NO Jr Johan van Mathenesse, ZO de weduwe van Pieter Floriszn. te
Sassenheim, ZW de voorsz. boedel en NW de voorsz. erfgenamen, belast met 60 gulden per jr
te lossen met 1000 gulden tbv Mr Frederick Brunt, met waarborg 3 morgen land gelegen in de
Lagevenen, belend NO Cornelis van der Laen, ZO Claes Corneliszn. met erfpacht van de heer
van Benthuysen, ZW Jeroen Dammaszn. en NW de vaart. Borg Jeroen Dammaszn. Cluft met
2 morgen toegemaakt land gelegen in de Lagevenen, belend NO Gerrit Dammaszn. voorsz.,
ZO Jeroen Dammaszn., ZW Mathenesse voorsz. en NW de vaart.
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83. 1-5-1582. Dezelfde verkoopt Claes Gerritszn. 3 morgen land gelegen in Schermers Croft,
belend NO jonge Cornelis Floriszn. Cock en Jan Pieterszn. van Santhorst, ZO de Heerweg,
ZW de erfgenamen van Claes Corneliszn. op te A met IJsbrant Dammaszn. uit de Kaagh en
NW de banwatering, belast met 22 1/2 gouden enkele guldens per jr tbv de erfgenamen van
Claes Corneliszn. met waarborg door verkoper van de hiervoor vermelde 3 morgen land in de
Lagevenen.
83v. 4-5-1582. Cornelis Pieterszn. bakker van Noordwijk alias Kees Cuyper genaamd
wonende alhier schuldig aan Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse 125 gulden wegens
geleend geld met waarborg zijn huis en erf op het Dorp, belend NO Hendrick Janszn. van
Loreynen en Pieter Aelbertszn. bakker, ZO het Pastorie land, ZW Jacob Maertenszn.
stuerman en NW de Heerstraat. Borg Adriaen Cornelis Corstensznzn.
84. 4-5-1582. Cornelis Pieterszn. lijndraaier stelt dat Adriaen Cornelis Corstensznzn. zich tot
borg heeft gesteld voor de voorsz. 125 gulden en Cornelis Pieterszn. wil dat afdekken met een
huis en erf daarin hij woont gelegen op het Dorp, door hem in 1578 gekocht, belend NO
Hendrick Janszn. van Loreynen schoemaker met Pieter Aelbertszn. bakker, ZO de Pastorie
van Lisse, ZW Jacob Maertenszn. Langevelt en NW de Heerweg (= hetzelfde huis als
hiervoor vermeld).
84v. 29-5-1582. Jan Gerritszn. Hits duinmeier verkoopt Maerten Ruychaver 1 1/2 hond land
gelegen in de Hoge Mosvenen, belend NO de koper, ZO Nyenrodensduin en ZW en NW
Cornelis IJsbrantszn. Rootgen, voor 35 gulden.
85. 23-7-1582 met schepenen van Zegwaard. Lenaert Adriaenszn. alias Clos van Soetermeer
althans baljuwsdienaar van den Hage verkoopt Jan Matthijszn. timmerman van Rijnsburg een
huis en erf gelegen aan de Lisserbeek, belend NW en NO Aernt van der Hooch, ZO de
Heerweg en ZW het erf van Floris Schalcken, belast met 20 st per jr erfpacht tbv de boedel
van Pieter Janszn. onder overhandiging van de oude brief van 4-1-1580, met waarborg 5 hond
weiland gelegen in Zegwaard, belast met 2 pond hollands per jr tbv de Kerk en Heilige Geest
van Soetermeer, belend NO Pieter Jan Meesznzn., ZO de verkoper, ZW Jan Corneliszn. en
NW de Rockeveenseweg.
85v. 19-8-1582. Cornelis Reyerszn. verkoopt Willempge Jorisdr. weduwe van Jan
Maertenszn. een huis en erf, belend NO Rochus Claeszn., ZO en ZW Huych Corneliszn. met
land eertijds gekomen van Reyer Ockerszn. en NW de Lijdweg met waarborg een erf, belend
NO en ZO Huygh Corneliszn. voorsz., ZW de Voorde of anders genaamd Aeckevoort en NW
de Lijdweg. Borgen Floris Corneliszn. en Gerrit Adriaenszn. voor Cornelis Reyerszn. hun
zwager met onderpand door Gerrit Adriaenszn. van zeker huis en erf met twee hond land,
belend NW en NO Pouwel Reynertszn., ZO de Pastorie van Lisse met de Nesse, ZW het
Lisserbeekje en daarvoor de Pastorie met de Broekweg.
86. 21-8-1582. Wouter van Calcker onze bode als curator over de boedel van Cornelis Jan
Florisznzn. Ruygeneel gewoond hebbende te Lisse verkoopt Cornelis Pieterszn. van Noordt
poorter van Leiden 8 hond land genaamd de Bremade gelegen in Lisserbroek omtrent de
Grevelingen, belend NO de Quadeweg, ZO Dirck van Berckenrode erfgenamen te Haarlem,
ZW de weduwe van Huygh in ’t Bosch en NW Pancras Dammaszn. Cluft.
86v. 4-9-1582. Magdalena Eeuwoutsdr. weduwe Dammas Jacobszn. eertijds wonende Lisse
en nu te Noordwijk met Wouter van Calcker bode alhier haar gekoren voogd verkoopt Aernt
van der Hooch een verbrande werf groot 1/2 hond met het materiaal gelegen in het Oosteinde
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van het Dorp over de Beek, belend NO Adriaen Claeszn. erfgenamen, ZO de Heerweg, ZW
de koper en NW de Grafelijkheid van Holland of Johan van Brouckhoven.
87. 18-9-1582. Dirck Baerthoutszn. snijder verkoopt Maerten Jacobszn. Langevelt timmerman
zeker verbrand huis met de materialen en de grond gelegen in het Dorp, belend NO Willem
Thomaszn., ZO het erf van Jacob Corneliszn. de linnewever, ZW het Groenevelt van het Dorp
en NO de Heerweg. Borg Jan Jacobszn. Doncker voor Dirck Baerthoutszn. zijn schoonvader.
87v. 18-9-1582. Maritge Florisdr. ongehuwd persoon wonende Leiden met jonge Cornelis
Floriszn. Cock haar broer en gekoren voogd verkoopt Hubert Hendrickszn. haar zusters zoon
1/6 van 3 morgen land daarvan 5/6e delen toebehoren aan de boedel van Willem Floriszn.
haar za broer of nu de koper, gelegen aan de Sassemerbeek, belend in zijn geheel NO eerst
Joris Floriszn. en daaraan de koper c.s., ZO en ZW de broekwatering en NW de Heerweg,
welk zesde part de verkoopster is aangekomen uit de boedel van Floris Hugenzn. haar za
vader.
88. 18-9-1582. Volgt schuldbrief van 20 gulden per jr, waarvan de hoofdsom is 332 gulden 10
st, met hypotheek op het gekochte. Afgelost 20-11-1643. Er wordt bepaald dat bij verkoop
van het deel de schuld dient te worden afgelost en in de schuld is begrepen een bedrag van 50
gulden door haar za broer Willem Floriszn. met Neeltje Jansdr. aan Maritge besproken, alles
volgens het testament op 22-2-1560 door Jan Claeszn. Schoor schout van Lisse gepasseerd.
89. 11-10-1582. Cornelis Vranckenzn., Anthonis Vranckenzn., Willem Vranckenzn. en
Maerten Vranckenzn. broers en Claes Cornelis Corstensznzn. haar zusters man verkopen Jr
Johan Nicolaeszn. van Mathenesse 4 hond hoog geestland, belend NO Maritge IJsbrantsdr.
weduwe Cornelis Adriaen Hugenznzn., ZO de Lijdweg, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en
NW de koper.
89v. 20-10-1582. jonge Claes Claeszn. wonende op de A onder Alckemade als curator van de
boedel van Gerrit Pieter Gerritsznzn. in zijn leven gewoond hebbende op de A verkoopt Jan
Dirckszn. wonende Noordwijk 13 1/2 hond weiland gelegen in de Roversbroek, belend NO
Jacob Dirckszn., ZO en ZW de weduwe van Jan Janszn. Pronck te Sassenheim en NW ‘sGravenwater.
90. 23-10-1582. Doorverkoop aan Willem Foyt Dammasznzn.
90v. 4-11-1582. Anna Harmensdr. lest weduwe van Hubert Willemszn. met jonge Cornelis
Floriszn. Cock haar gekoren voogd verkoopt haar voorsz. za mans vier nagelaten kinderen als
Willem 26 jr en Jeroen Willemszn. wonende Noordwijk als oom en bloedvoogd over de 3
onmondige weeskinderen als Pieter, Ide en Immetge de helft van een woning als huis, barg en
schuur met 7 morgen land.
91. 4-11-1582. Jeroen Willemszn. oom en bloedvoogd over de 3 onmondige weeskinderen
van Hubert Willemszn. met name Pieter Hubertszn., Ida Hubertsdr. en Immetje Hubertsdr.
mitsgaders Willem Hubertszn. voor hem zelve mondig 26 jr en Jeroen Willemszn. handelend
als gemeld en Willem Hubertszn. voorsz. schuldig aan Anna Harmensdr. weduwe van Hubert
Willemszn. hun stiefmoeder 525 gulden met hypotheek op een woning met 5 1/2 morgen
land, belend NO Mattheus Pieterszn. en Trynenlaan, ZO de Lijdweg, ZW Pancras Dammaszn.
en NW Pieter Symonszn. te Noordwijk, 7 hond land gelegen als voren in Roversbroek, belend
ZO Cornelis de bakkers erfgenamen en ZW, NW en NO het Convent van Leeuwenhorst, van
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welke woning de voorsz. schuldenaren de helft van de voorsz. Anna Harmensdr. gekocht
hebben, daarvan de schuld spruitende is.
91v. 4-11-1582. Cornelis Willemszn. eertijds onze molenaar verkoopt Jacob Floriszn. en
Pancras Dammaszn. ambachtsbewaarders en Adriaen Corneliszn. gezworene van het ambacht
al het recht dat verkoper heeft aan een schoutenbrief roerende de windkorenmolen met huis en
erf.
92. blanco.
92v. 27-11-1582. Pieter Aelbertszn. bakker verkoopt jonge Adriaen Hendrickszn. wonende
Hillegom en Grietge Hendricksdr. en Jeroentge Hendricksdr. diens zusters met de voorsz.
Adriaen als haar gekoren voogd een huis en erf gelegen op het Dorp, belend NO Anthonya
van Tiel erfgenamen, ZO de verkoper met het erf dat hiervan afgetrokken is en door hem aan
zich behouden, ZW de verkoper en NW de Heerstraat, belast met 20 per jr tbv de Abdij van
Leeuwenhorst. Voldaan met een schuldbrief van 110 gulden.
93. 27-11-1582. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 14-12-1596.
93v. 11-12-1582 met schepenen van Alckemade. Jan Marcuszn. poorter van Haarlem voor de
helft van de na te beschrijven goederen en als speciale procuratie hebbende van Machtelt
Andriesdr. van Heussen weduwe Sybrant van Berckenrode zijn nichte die de andere helft
toekomt volgens procuratie verleden op 6-11-1582 voor notaris Mr Adriaen Willemszn. te
Haarlem waarbij Machtelt geassisteerd werd door Johan Floriszn. van Alckemade haar
zwager om over te dragen aan Dignom Janszn. de hofstede en landen hierna genoemd
gekomen van Dirck van Heussen en wel een huis met barg, boomgaard met een croft land
daaraan behorende, groot 3 morgen met alzulke actie en gedeelte van eigendom als de vrouwe
van der Lee daarin heeft, belast met 9 gulden lijfrente staande op de gehele hofstede liggende
zowel in Lisse als in Alckemade, tbv Jan van Rijswijk te Leiden, belend NO en ZO Jr Johan
van Mathenesse, ZW de vrouwe van der Lee en NW de Heerweg, 2 morgen land genaamd het
Dwersland, belend ZO de erfgenamen van Hubrecht Willemszn., ZW Trynen laan, NW de
vrouwe van der Lee en NO Jeroen Dammaszn. Cluft; 4 hond land gelegen in de Liesbroek,
belend ZO de Heerweg, ZW de Kerk van Sassenheim, NW Pancras Dammaszn. en NO
Trynen laan, 2 hond land gelegen in de Liesbroek, belast met 3 blanc per jr tbv de Pastorie
van Sassenheim, belend ZO de Heerweg, ZW en NO de vrouwe van der Lee en NW Pancras
Dammaszn.; 1 1/2 morgen land gelegen in Alckemade, belend ZO de erfgenamen van Jacob
Corneliszn. uyter A, ZW de Cagermeer, NW Gerrit Dammaszn. en NO de Haarlemmermeer.
Voldaan met een rentebrief van 8 pond 8 st 12 p per jr te lossen met 100 pond.
95v. 11-12-1582. Volgt een rentebrief van 48 gulden 8 st 12 p per jr met hypotheek op het
gekochte. Afgelost 16-5-1591.
96v. 20-12-1582. Niesge Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn. met Gerrit Dammaszn.
Cluft haar gekoren voogd en Anna Jorisdr. weduwe Willem Syvertszn. met Adriaen
Corneliszn. schoemaker haar latere man en voogd wonende Catwijk op Zee stellen dat hun
mannen circa 7 of 8 jr geleden voor de turbulentie verkocht hadden aan Cornelis Dammaszn.
Cluft en dat zij alsnog aan diens weduwe Catharina Jorisdr. overdragen 2/3 van een woning
als huis, barg, schuur alsmede twee percelen land tezamen 5 1/2 morgen daarvan 1/3 aan de
koopster toekomt, de verkoopsters aangekomen bij overlijden van Margriete Jansdr. weduwe
van Joris Pieterszn. beiden z.g. als eerst het perceel daar de woning op staat groot 4 morgen
daarvan 3 morgen zijn leenland van de heer Johan van Duvenvoorde heer tot Warmond en

23

Woude tezamen belend NO Jan Gijsbertszn. Brebijl, Jacob Joriszn. en Pieter van der
Bouckhorst, ZO Johannes Paets van Santhorst, ZW Trijn Jorisdr. voorsz. met het Sassemer
kerkeland en NW de Heerweg; de tweede partij groot 9 hond gelegen in de Roversbroek,
belend NO Claes van Mathenesse, ZO de Meer, ZW Gerrit Garbrantszn. en NW het Convent
van der Lee, belast met 5 gulden per jr tbv Mr Claes apteker te Leiden en 6 gulden per jr tbv
Dirck Gerritszn. Smaling te Leiden.
97. 20-12-1582 met schepenen van Voorhout. Volgt schuldbrief van 51 gulden per jr met
hypotheek op een afgebrande woning met 6 1/2 morgen land waarvan 3 morgen leenland
hiervoor vermeld alsmede op 3 morgen land genaamd de Teylinger weide in Voorhout,
belend NO Arnoult Meesters erfgenamen, ZO Hobbe Floriszn. goudsmid te Leiden, ZW
Cornelis de bakkers erfgenamen en NW de Schouwatering.
98. 26-12-1582. Catharina Jorisdr. weduwe van Cornelis Dammaszn. Cluft met Dammas
Corneliszn. haar zoon en gekoren voogd wonende Noordwijk verkoopt Cors Corneliszn. haar
zoon de voorsz. verbrande woning met 6 1/2 morgen land alsmede de vermelde 3 morgen
land.
99. 26-12-1582. De koper aanvaard de voorsz. overdracht met de daar vermelde belasting en
zal deze als een eigen schuld voldoen.
100. 1-1-1583. Huygh Hendrickszn. verkoopt Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse een
rentebrief van 15 gulden per jr door Hubert Hendrickszn. tbv de verkoper zijn broer
gepasseerd op 12-2-1566 na gemeen schrijven.
100v. 18-1-1583 volgens de nieuwe rekening van de cortinge van 10 dagen. Cornelis
Pieterszn. van der Bouckhorst schout van Noordwijk voor hem zelve en als actie hebbende
van Bartholomeeus Alewijnszn. man en voogd van Catharina van der Bouckhorst zijn zwager
en jonge Jacob Aelbertszn. van der Bouckhorst poorter van Leiden als universele erfgenaam
van oude Jacob van der Bouckhorst hun oom verkopen Claes Corneliszn. Corsteman 5
morgen land genaamd de grote Venne, belend NO Wouter Dirckszn. van der Leth, Adriaen
van Egmondt c.s. en Jacob Floriszn. Heemskerck, ZO ‘s-Graven watering genaamd de Poel,
ZW Aernt Pieterszn. Deyman te Haarlem en NW de Heerweg, Wouter van der Leth voorsz.
en de Kerk van Lisse met het Capittel ten Hogelande te Leiden onder overhandiging van de
oude brief welke Pieter Jacobszn. van Oegstgeest hun comparant grote of bestemoeder
Beatrix van der Bouckhorst verleden heeft op 17-11-1526.
101. 29-1-1582 volgens de nieuwe rekening. Claes Gerritszn. van Roon en jonge Claes
Joriszn. wonende Wassenaar elk voor hen zelven en vervangende elk hun minderjarige broers
en zusters welke verklaren hoe dat wijlen Gerrit Claeszn. onder Teylingen en Joris Dirck
Philipsznzn. man en voogd van Niesge Claesdr. heurlieder ouders bij hun leven in 1569
verkocht hadden aan Pieter Floriszn. Heemskerck te Sassenheim 3 morgen 3 hond land
genaamd de Loostercamp gelegen over duin in de Lagevenen en dragen deze alsnog op,
belend NO de boedel van Gerrit Garbrantszn., ZO dezelfde boedel met Maerten Pieterszn.
Beeckesteyn te Leiden, ZW een laantje en daarvoor Dirck Janszn. te Voorhout en NW Gerrit
Aerntszn. erfgenamen te Noordwijkerhout, Lenaert Danielszn. van Tetroede mitsgaders de
voorsz. erfgenamen met Pieter Floriszn. en Huybert Hendrickszn. met waarborg door Claes
Gerritszn. van een woning met 3 morgen land, belast met 22 1/2 gouden enkele karolus
gulden per jr te lossen met 450 gulden tbv de erfgenamen van Claes Corneliszn. van der Aede
in Schermerscroft, belend NO jonge Cornelis Floriszn. Cock en Johan Paets van Santhorst te
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Leiden, ZO de Heerweg, ZW Claes Corneliszn. erfgenamen voorsz. met IJsbrant Dammaszn.
uit de Cage en NW de Schouwatering of banwatering van Voorhout.
102v. 15-2-1583 stilo novo. Jan Gerritszn. Hits duinmeier verkoopt IJsbrant Corneliszn. en
zijn broers en zusters 2 hond hoog geestland, daar IJsbrant een huisje op heeft getimmerd
gelegen achter de oude veen, belend NO de verkoper, ZO Niesge Cornelis Joriszn. weduwe,
ZW Dirck Adriaenszn. Robol en NW Nyenrodens wildernis.
103. 15-2-1583 stilo novo. Volgt rentebrief van 50 brabantse stuivers per jr met hypotheek op
het gekochte.
103v. ongedateerd en ongetekend, met schepenen van Voorhout. Jeroen Dammaszn. Cluft
schuldig aan Jacob Corneliszn. in den vergulden schilt te Amsterdam 31 gulden 5 st per jr met
waarborg 6 morgen land gelegen in Voorhout, belend NO Gerrit Dammaszn. zijn broer en de
schuldenaar, ZO de schouwatering en Jan Paets van Santhorst te Leiden, ZW de erfgenamen
van Gerrit Claeszn. en NW de erfgenamen van Joris Dirckszn. te Wassenaar. Borgen Gerrit
Dammaszn. met 2 morgen land in Voorhout, belend NO, ZO, ZW de schuldenaar en NW de
erfgenamen van Joris Dirck Philipsznzn. te Wassenaar en Pancras Dirckszn. met 14 hond
toegemaakt weiland in Lisse, belend NO en ZO Pancras voorsz., ZW de boedel van Gerrit
Garbrantszn. en NW de vaartlaan.
105.15-3-1583. stilo novo. Adriana Jorisdr. ongehuwd persoon als boedelhoudster van de
nagelaten goederen van Jeroen Joriszn. en Anna Jorisdr. haar broer en zuster met Dignom
Janszn. haar gekoren voogd verkoopt Cornelis Pieter Hugenznzn. gehuwd met Apollonia
Matthijsdr. haar zusters dochter een huis en erf daar zij allen nu in wonen gelegen tussen het
huis en erf van de Pastorie en Jan Dirck Jacobsznzn. Sonnevelt, alles volgens de oude brief
van 14-1-1555 en zulks omdat de kopers vrouw haar familie wel over de 25 jaar heeft
geholpen.
105v. 15-3-1583. Dezelfden hebben tov Wouter Dirckszn. van der Leth en Adriaen Cornelis
Corstensznzn. leenman daartoe verzocht het volgende contract gesloten dat Adriana Jorisdr.
opdraagt de voorsz. Cornelis Pieterszn. 8 hond land genaamd het Vennetgen gelegen op het
Oosteinde, belend NO Pouwels Reynenzn., ZO, ZW en NW Anthonis Vranckenzn. alsmede 3
koebeesten en de bruikwaar van 8 1/2 hond land genaamd de Cruyscamp toebehorende
Adriana Jorisdr. welke hij mag gebruiken gedurende het leven van zijn schoonmoeie tegen 9
gulden per jr, welke hij elk jaar zal betalen aan Niesge Jorisdr. weduwe van Dirck Gerritszn.
te Leiden, Cornelis Pieterszn. zal Adriana gedurende haar leven onderhouden en haar ook nog
elk jaar 6 gulden uitkeren.
106v. 29-3-1583 stilo novo. Willem Corneliszn. aan de Beeck schuldig aan Jacob Adriaenszn.
en Maritge Hendricksdr. weeskinderen wonende te Haarlem 200 gulden wegens geleend geld
met waarborg 1/3 van 3 morgen land daarvan de andere 2/3e delen de gemene erfgenamen
van Cornelis Pieterszn. toebehoren, belend in zijn geheel NO de schuldenaar, ZO de
erfgenamen van Cornelis Pouwelszn. uit de Kaag, ZW de boedel van Willem Floriszn. of nu
Huybert Hendrickszn. en NW het Poelwater, 7 hond land, belend NO Cornelis Dirckszn.
Paeuw en ZO Jan Claeszn. Gael te Haarlem, zekere capellerie of aelmoesland, ZW de voorsz.
3 morgen en NW de voorsz. Poel, welke landen de schuldenaar zijn aangekomen uit de boedel
van Cornelis Pieterszn. zijn schoonvader, gelegen in de polder van de Roversbroek.
107. 13-4-1583. Jan Dirck Jacobsznzn. Sonnevelt stelt onlangs bij openbare veiling te hebben
gekocht van de curator van de boedel van Jacob Corneliszn. Kist 3 1/2 morgen land genaamd
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de Loostercamp gelegen in de Hoge Mosvenen omtrent de Delft aan Nyenrodensduin, alles
volgens de oude brieven alwaar o.a. enen Burchgen Cornelisdr. van Amsterdam geprefereerd
is met 85 gulden 17 st 4 p over verlopen huur en rente van 12 gulden 10 st per jr met de
hoofdsom bedragende 200 gulden, waarvan Burchge met Job Corneliszn. haar broer
verklaarde met het verloop betaald te zijn van haar brief van 28-8-1562 door Cornelis
Dirckszn. Langevelt alias Lieven heer en bij de voorsz. Jacob Corneliszn. Kist gepasseerd.
Afgelost doorWillem Jacob Jorisznzn. op 28-8-1614 stilo novo.
108. 30-5-1583. Wouter van Calcker als curator en regent van het kleine boeltge van wijlen
Pieter Corneliszn. alias Ruyter die in zijn leven alhier plach te wonen verkoopt Cornelis van
der Laen een verbrand huis met de materialen en ruim 1 1/2 morgen geestland daar het huis
op heeft gestaan, belend NO Speckelaan, ZO de koper en ZW en NW de Keukenduin, belast
met 7 groot vlaams houtvesters erfhuur en 2 groot vlaams ’s-Graven erfhuur per jaar.
108v. 30-5-1583 stilo novo. Dezelfde doch nu als curator van de boedel van Cornelis Claeszn.
alias Neelswager verkoopt Jacob Jacobszn. linnewever een vervallen huis gelegen op het
Noordeinde, belend NO het erf van Floris Pieterszn. Schalck, ZO de Heerweg, ZW Andries
Claeszn. weduwe en NW de Kerk van Lisse en Aernt van der Hooch, belast met 20 brabantse
stuivers per jr erfpacht, welke erfpacht destijds is uitgegeven door Pieter Jan Florisznzn. en nu
toebehoort aan de voorsz. Van der Hooch. Voldaan met een schuldbrief van 31 gulden boven
de belasting.
109. 30-5-1583. Dezelfde doch nu als curator van de boedel van Floris Pieterszn. Schalck in
zijn leven wonende te Lisse verkoopt Jacob Jacobszn. linnewever ten profijte van Aernt van
der Hooch als grondeigenaar een erf daar eerst een huis op heeft gestaan gelegen aan de
Oostgeest over het beekge, belend NO Jan Matthijszn., ZO de Heerweg, ZW de koper en NW
Aernt van der Hooch, belast met 20 stuivers per jr volgens de brief van uitgifte door Pieter Jan
Florisznzn.
109v. 30-5-1583 stilo novo. Dezelfde nu als curator van de boedel van wijlen Quirijn
Ockerszn. verkoopt Gerrit Janszn. alias Monnick duinmeier eerst een verbrand huis, belend
ZO de weduwe van Cornelis Adriaen Hugenznzn., ZW Jr Johan van Mathenesse en NW en
NO de Keukenduin of wildernis met 7 hond land, belend NO de Wouterscroft toebehorende
Jan van Brouckhoven, ZO Adriaen Corsteman, ZW de Speckelaan en NW de Keukenduin,
belast met 1/2 st per jr erfhuur en 5 groot vlaams houtvesters erfhuur per jr, voor 100 gulden.
110. 30-5-1583 stilo novo. Dezelfde doch nu als curator van de boedel van Jan Pieterszn. alias
Schalck verkoopt Lenaert Danielszn. van Tetrode 4 hond land daar eerst het huis van Jan
Schalcken voorsz. op plach te staan gelegen in de Liesbroeck, belend NW Pieter Mourijnszn.,
ZO de Heerweg en ZW en NW Jeroen Dammaszn. Cluft, belast met 3 gulden per jr te lossen
met 48 gulden, tbv Jr Johan van Mathenesse, voor 62 gulden boven de belasting.
110v. 7-6-1583 stilo novo. Claes Corneliszn. van Rijn man en voogd van Magdalena
Willemsdr. wonende Voorschoten in die kwaliteit mede-erfgename van Willem Willemszn. in
zijn leven wonende Sassenheim Verkoopt Cornelis Symonszn. wonende Lisse de helft van 4
morgen 1 hond land daarvan de andere helft toekomt Dirck Mourijnszn. erfgenamen of nu
Gerrit Jacobszn. Coppen te Sassenheim gemeen met een ander in Roversbroek zoals de
verkoper door ruil met Maerten Hugenzn. mede tot Voorschoten zijn huisvrouwen zusters
zoon is aangekomen die hetzelve of zijn moeder q.q. uit de boedel van Willem Willemszn.
aanbestorven is, belend in zijn geheel NO eerst het Sassemer kerkeland en daaraan Mattheus
Pieterszn. en Cornelis Dirckszn. Paeuw oom te Lisse mitsgaders de erfgenamen van Maerten
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Floriszn. te Warmond, ZO de Haarlemmermeer, ZW Gerrit Dammaszn. Cluft met de
erfgenamen van Cornelis Pieterszn. aan de Beeck en NW Cornelis Dirckszn. Paeuw oom,
onder overhandiging van de oude brief door Cornelis Willemszn. Heemskerck schout van
Sassenheim op 17-6-1563 gepasseerd op Willem Willemszn. de voorsz. verkopers
huisvrouwen broer. Borg Jan Willemszn. te Sassenheim zijn zwager met 10 hond land
gelegen in Sassemerbroek, belend NW en NO ’s-Gravenwater, ZO zekere papelijke proveland
te Haarlem daar de erfgenamen van Dirck Janszn. Stien te Leiden possesseurs van zijn en ZW
Jan Willemszn. zelf.
111v. 21-6-1583 stilo novo. Jacob Jacobszn. linnewever wonende Beverwijk verkoopt Joseph
Adriaenszn. snijder een huis met twee erven gelegen aan elkander met een paar hoenders als
door verkoper van de onbeheerde boedels van Cornelis Claeszn. alias Neelswager en Floris
Pieterszn. Schalck in 1580 gekocht gelegen op het Noordeinde over het Beekge, belend
tezamen NO Jan Matthijszn. timmerman te Rijnsburg, ZO de Heerweg, ZW Andries Claeszn.
erfgenamen en NW de Kerk van Lisse alsmede Aernt van der Hooch te Haarlem, belast elk
met 20 st per jr tbv de boedel van Pieter Jan Florisznzn. onder overhandiging van de twee
oude brieven.
112. 28-7-1583 stilo novo. Bouwen Corneliszn. schipper verkoopt Dirck Symonszn. zeker
vervallen en verbrand huis of hofstede met de materialen alsmede 4 hond land als door
verkoper gekocht van de curator van de boedel van Reyner Wouterszn. en Willem Janszn.
alles volgens de oude brief van 9-11-1580.
112v. 11-9-1583 stilo novo. Jacques Cabiliou heer van de Gruyte te Gent verkoopt Geertruyt
Damendr. weduwe van Claes Janszn. Oom poorterse van Leiden 3 campen land, de verkoper
aangekomen bij versterfenisse van joffrouw Alijt van der Does des verkopers oude moeie als
eerst 2 morgen land genaamd de Croft daar eertijds een vervallen huisje op heeft gestaan,
belast met 2 st 2 ob. erfuuur per jr tbv de Grafelijkheid van Holland, belend NO Dirck
Adriaenszn. Robol en een weitge aan deze croft behorende, ZO Jr Johan van Mathenesse en
Mr Anthonis van Dijck, ZW de oude veenderweg en NW de Keukenduin, 4 hond land
genaamd het Veentge zijnde weiland, beide leggende op de Oudeveen, belend NO Jhr
Franchois de Viry, ZO de boedel van Adriaen Willemszn. en Mathenesse voorsz., ZW
dezelfde van Mathenesse en de voorsz. croft en NW Dirck Robol voorsz. en 8 hond land
genaamd de Calfcamp gelegen in Lisserbroek, belend NO Jr Franchois de Viry, ZO de
Meeren, ZW de erfgenamen van Jr Hendrick Croesingh, NW de Kerk van Lisse en Aeltge
Banendr. weduwe van Gerrit Stevenszn., belast met 12 gulden per jr tbv jonge Gabriel
Meeszn. te Leiden en hij draagt nog over aan Geertruyt Damendr. voorsz. een rentebrief van 2
pond hollands per jr verzekerd op 3 morgen land tlv Cornelis Janszn. Duyck volgens de brief
van 16-7-1501 alsmede een transport van 28-1-1502 op Adriaen van der Does, de
overgrootvader van de verkoper en hem bij successie en erfenis aangekomen.
113v. 1-10-1583 stilo novo. Gijsbert Dirckszn. Gool en IJsbrant Jacobszn. van der Bouckhorst
als curators over de boedel van Vranck Dirckszn. van Lisse en Lijntge Dircksdr. zijn vrouw
stellen dat de voogden van het nagelaten kind van Adriaen Corneliszn. Ruychgen cessie en
afstand hebben gedaan van 3 morgen land uit de boedel van Vranck Dirckszn. als Adriaen
Corneliszn. gekocht had in zijn leven van Vranck Dirckszn., alles volgens de brief van 8-11581 en verkopen nu aan Jeroen Dammaszn. Cluft 3 morgen land gelegen in de Lagevenen,
belend NO de weduwe van Dammas Gerritszn. Cluft, ZO Jhr Johan van Mathenesse, ZW
Cornelis Dirckszn. Paeuw oom en NW de Vaartlaan. Voldaan met een losrentebrief van 9
gulden 7 1/2 st per jr te lossen met 150 gulden op verzoek van de curatoren gepasseerd tbv
Cornelis Meeszn. Biltman c.s. alsmede een schuldbrief van 125 gulden. Mede verschenen
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Willem Corneliszn. en Wouter van Calcker bode van Lisse als voogden van het nagelaten
weeskind van de voorsz. Adriaen Corneliszn. Ruychgen welke de rest van de custing van 37
gulden 12 st 8 p hebben ontvangen. Borg Anthonis Vrancken. voor Cornelis Meeszn. Biltman,
Claes Corneliszn. en Adriaen Thoniszn.
115. 25-10-1583. Jeroen Dammaszn. Cluft verkoopt Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse 3
morgen toegemaakt weiland gelegen onder duin in de Lage venen, belend NO de verkoper of
Niesge Cluften zijn moeder, ZO de koper, ZW Cornelis Dirckszn. Paeuw oom en NW de
Vaartlaan. Borg Adriaen Cornelis Corstensznzn.
115v. blanco.
116. 23-11-1583. Dirck Pieterszn. Verwer verkoopt Jan Gijsbertszn. van Euver Slingelandt
metselaar te Lisse een camertge met erf gelegen naast verkopers huis en erf, belend ZW, NW
en NO de verkoper en ZO de Heerweg, belast met 6 gulden per jr te lossen met 100 gulden
tbv Adriaen Corneliszn. schoemaker te Catwijk op Zee met waarborg en huis en erf alsmede 2
hond land, belend NO Vryese Wipkeszn., ZO de Heerweg, ZW het voorsz. camertge met
Bouwen Corneliszn. en NW Jr Johan van Mathenesse.
117. 23-11-1583 met Claes Gijsbertszn. van Dorp en Cornelis Gerritszn. de Haas schepenen
van Leiden. Volgt schuldbrief van 100 gulden met Cornelis Jacobszn. waard in de groene
weide te Leiden als borg met diens huis en erf gelegen in Marendorp te Leiden, belend O
Cornelis Adriaenszn. scheepmaker en W de Graft.
118. 23-11-1583. Jan Gijsbertszn. Euver Slingelandt stelt dat Cornelis Jacobszn. zijn
schoonvader zich borg heeft gesteld voor de jaarlijkse rente van 6 gulden te lossen met 100
gulden en geeft waarborg op het voorsz. door hem gekochte kamertje.
118v. 23-12-1583. IJsbrant Dammaszn. wonende jegenwoordig te Leiden verkoopt Willem
Pieterszn. tot Sassenheim 2 morgen land het meeste gelegen in Sassenheim en de rest in Lisse,
alles volgens de oude brief. Borg Pieter Pieterszn. alias schout Hans wonende Warmond.
119. 3-2-1584. Hendrick Nachtegael curator over de boedel van Joris Claeszn. Venhuysen
verkoopt Jan Reyerszn. 3 1/2 morgen toegemaakt land genaamd de Lagevenen, belend NO de
Delftweg, ZO eertijds de voorsz. boedel en ZW en NW Johan van Brouckhoven.
119v. 3-3-1584 stilo novo. Sacharias Corneliszn.en Baan Corneliszn. broers scheepmakers
althans poorters van Leiden als erfgenamen van Cornelis Pouwelszn. in zijn leven
scheepmaker in de Kage hun vader verkopen Claes Corneliszn. Corsteman 2 morgen land
gelegen in de Roversbroek belend NO Gerrit Dammaszn. Cluft, ZO de Haarlemmermeer, ZW
Willem Diertszn. erfgenamen uit de Cage dat Pancras Dammaszn. Cluft nu gekocht heeft en
NW Cornelis Pieterszn. erfgenamen aan de Beeck, onder overhanding van de oude brief van
31-5-1556 gepasseerd door Cornelis Louriszn. op Cornelis Pouwelszn.
120v. 2-4-1584 met schepenen van Voorhout. Claes Gerritszn. van Roon als principael Gerrit
Dammaszn. Cluft wonende Sassenheim en Mees Gerritszn. van Roon 28 jr met Cornelis
Pieterszn. Voys zijn voogd tezamen als borgen en Claes verkoopt Jan Dirck Jacobszn.
Sonnevelt zekere woning als huis met barg en schuur alsmede 6 morgen land gelegen aan
twee partijen zowel voor als achter de woning, de eerste partij van 3 morgen daar de woning
op staat gelegen in Schermers geest, belend NO jonge Cornelis Floriszn. Cock en Jan Paets
van Santhorst, ZO de Heerweg, ZW de erfgenamen van Claes Corneliszn. op de Ade met
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Pieter Floriszn. Heemskerck en NW de banwatering van Voorhout en de tweede partij 3
morgen land gelegen in Voorhout, belend NW Jeroen Dammaszn. Cluft, ZO de voorsz.
banwatering, ZW Cornelis Gerritszn. van Roon en NW Cornelis Coenenzn. te Haarlem met
Mees Gerritszn. voorsz. alsmede de beterschap van alle bruikwaar als van Mees en Cornelis
met Neeltge Gerritsdr. te Voorhout gebruikt, belast met 22 gulden 10 st per jr te lossen met
450 gulden tbv jonge Claes Claeszn. op te A, 18 gulden 15 st per jr te lossen met 300 gulden
tbv Catharina van der Bouckhorst met waarborg door Gerrit Cluft met 3 morgen land in de
Lagevenen, belend NO Cornelis van der Laen, ZW Claes Corsteman met erfpacht, ZW Jeroen
Cluft voorsz. en NW de Vaartlaan en Mees van Roon met 3 morgen land gelegen aan 3
croften gelegen in Voorhout, belend NO Jeroen Cluft, ZO Sonnevelt voorsz. en Cornelis
Coenenzn., ZW Cornelis Coenenzn. en NW Neeltge Gerritsdr.
121. 22-5-1584. Dirck Pieterszn. Verwer procureur voor onze vierschaar verkoopt Harmen de
Vryes mede onze procureur een huis en erf met 2 hond land gelegen op het Dorp, strekkende
voor van de Heerweg tot achter aan het Berchouter duintje, belend NO de koper en ZW Jan
Gijsbertszn. metselaar, belast met 2 gulden per jr tbv de Kerk van Lisse, 3 gulden per jr tbv
Nyenrodens erfgenamen, 2 gulden 8 st 12 p per jr tbv Mr Reynier van der Horst erfgenamen
te Leiden en 6 gulden per jr tbv Adriaen schoemaker. Borg voor de verkoper Adriaen Franszn.
de Hooge man en voogd van Catharina Claesdr. Theller met een huis en erf gelegen op t Dorp
door ene Harmen de Vries en de voorsz. Verwer gekocht, belast met 14 gulden per jr.
122. 25-5-1584. met schepenen van Alckemade. Peynsge Jansdr. weduwe van Mourijn
Dirckszn. wonende althans op de A met Pieter Mourijnszn. haar oudste zoon en gekoren
voogd welke in de voorleden troubele tijden had verkocht aan de weduwe van Dirck
Mourijnszn. haar zoon en draagt nu op aan Gerrit Jacobszn. Coppen man en voogd van
Annetge Cornelisdr. eertijds weduwe van Dirck Mourijnszn. een woning als huis, barg en
schuur alsmede 6 1/2 morgen land aan 4 partijen gelegen zo in Lisse als in Alckemade als
eerst de partij daar de woning op staat groot 7 hond gelegen omtrent de Engel, belend NO
Pieter Mourijnszn. voorsz., ZO ’s-Graven water genaamd de Poel, ZW Jeroen Dammaszn.
Cluft en NW de Heerweg, 2 morgen land gelegen in Roversbroek, belend NO de boedel van
Gerrit Garbrantszn., ZO Pieter Mourijnszn. voorsz., ZW de Abdij van Egmond en NW Jeroen
Cluft en de Abdij van Egmondt, de helft van 4 morgen land gelegen in Roversbrouck,
waarvan de wederhelft toekomt aan Cornelis Symonszn. aan de Poel, tezamen gemeen
liggende, belend in zijn geheel NO de Kerk van Sassenheim en daaraan Mattheus Pieterszn.
en Cornelis Dirckszn. Paeuw oom met de erfgenamen van Maerten Floriszn. tot Warmond,
ZO de Haarlemmermeer, ZW Gerrit Dammaszn. Cluft en de erfgenamen van Cornelis
Pieterszn. aan de Beeck en NW Cornelis Paeuw oom voorsz., 9 hond land gelegen op de Ade
in Alckemade, belend NO de weduwe van Matthijs Corneliszn., ZO Willem Diertszn.
erfgenamen, ZW Cornelis Pieterszn. Buyertgen met bruikwaar en NW ’s-Gravenwater.
122v. 29-5-1584. Michiel Zweerszn., wielmaker te Leiden man en voogd van Niesge
Symonsdr. voor hem zelve en als gemachtigde van Jacob Symonszn. wonende op de Schie
buiten Delft en Jan Goossenszn. bakker tot Schiedam man en voogd van Aeltge Symonsdr.
zijn zwager volgens procuratie voor Willem Claeszn. van Oudevliet notaris te Leiden op 6-51584, Gerrit Corneliszn. wonende Alpherhorn man en voogd van Annetge Symonsdr. mede
voor hem zelve en als speciale procuratie hebbende van Dirck Thomaszn. wonende
Swammerdam man en voogd van Catharina Symonsdr. kinderen van Symon Willemszn.
gewoond hebbende op Sonnevelt te Valckenburg, Cornelis Reyerszn. wonende aan de
Leidsendam, Maritge Reyersdr. weduwe wonende Catwijck geassisteerd met Cornelis haar
broer en gekoren voogd, Louris Janszn. jegenwoordig wonende Haarlemmermeer man en
voogd van Margriete Reyersdr. tezamen kinderen van Reyer Willemszn. in zijn leven
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wonende te Sassenheim, Cors Corneliszn. molenaar en Maritge Cornelisdr. met Cors haar
broer vervangende Cornelis Corneliszn. scheepmaker hun broer wonende te Rotterdam
tezamen kinderen van Cornelis Willemszn. in zijn leven wonende te Soeterwoude, Willem
Pieterszn. bakker, Adriaen Maertenszn. man en voogd van Margriete Pietersdr., Dirck
Pieterszn. schoemaker man en voogd van Stijntge Pietersdr., Hendrick Willemszn. man en
voogd van Maritge Pietersdr., Hendrick Pieterszn. bakker tezamen wonende Leiden, voor hem
zelve en als gemachtigde van Cornelis Corneliszn. in de meelsack man en voogd van Barbara
Pietersdr. zijn zwager en Cornelis Corneliszn. scheepstimmerman beiden wonende Rotterdam
zijne neven en broer van de voorsz. Cors Corneliszn. molenaar, tezamen kinderen van wijlen
Pieter Willemszn. bakker in zijn leven wonende aan de Vischcapelle te Leiden, Lenaert
Janszn. wonende Leymuiden man en voogd van Catharina Jacobsdr. dochter van Aechte
Willemsdr. nog in leven alhier de gezamenlijke comparanten broers en zusters kinderen van
wijlen Maertge Willemsdr. weduwe van oude Jan Corneliszn. Duycker van Lichtenbergh in
hun leven wonende Lisse en overzulks erfgenamen van de voorsz. Maritge Willemsdr. hun
moeie volgens de making van oude Jan Duycker en Maritge Willemsdr. voor Pieter
Adriaenszn. Storm te Leiden op 13-5-1564 waarhij zij enige goederen tbv Aerntge Dircksdr.
de voorsz. oude Jan broers kind hadden vermaakt verkopen Jacob Floriszn. Heemskerck de
helft van alle de goederen en wel voornamelijk de helft van twee campen land het grootste
genaamd de Venne met de laan daartoe behorende en het kleinste genaamd het Geestcampge
gelegen in Lisserbroek, alles volgens de oude brieven, voor 600 gulden.
124. blanco.
124v. 21-6-1584. Cornelis Dirckszn. Duycker van Lichtenberch metselaar wonende Alkmaar,
Jan Dirckszn. van Lichtenberch schoemaker wonende den Haag, Frans Dirckszn. van
Lichtenberch wonende Delft, Jaepje Dircksdr. wonende Haarlem haar zuster en Reymburch
Anthonisdr. weduwe van Claes Dirckszn. wonende Amsterdam met Jan en Frans haar
gekoren voogden in deze als kinderen van Dirck Corneliszn. Duycker in zijn leven wonende
Haarlem en de voorsz. Frans Dirckszn. voor hem zelve en als actie hebbende van Frans
Jeroenszn. zijn neef wonende Delft, Claes Corneliszn. wonende Beverwijck voor hem zelve
man en voogd van Duyfge Jeroensdr. en ook vervangende Gerrit Claeszn. zijn zoon wonende
Haarlem, man en voogd van Meynsge Jeroensdr., mitsgaders van de erfgenamen van Claes
Jeroenszn. en de kinderen van Cornelis Jeroenszn., tezamen kinderen en kleinkinderen van
Jeroen Claeszn. en Neeltge Cornelisdr. Duycker in hun leven gewoond hebbende te
Langevelt, allen gezamenlijk broers en zusters kinderen van oude Jan Corneliszn. Duycker
van Lichtenberch in zijn leven gewoond hebbende te Lisse ter eenre en overzulks universele
erfgenamen van oude Jan Duycker hun oom verkopen Jacob Floriszn. Heemskerck eertijds
man en voogd van Aerntge Dircksdr. de helft van twee campen land als de grootste genaamd
de Venne met de vrije laan strekkende tot de Heerweg en de kleinste genaamd de Gerstcamp,
gelegen in de Lisserbroeck, door oude Jan Corneliszn. Duycker met Maritge Willemsdr. zijn
vrouw nagelaten, alles volgens de oude brieven, daarvan de wederhelft competeert de
erfgenamen van de voorsz. Maritge Willemsdr. van 29-5 lestleden gepasseerd tbv de koper.
125v. 3-7-1584. Maerten Willemszn. Ruychaver jegenwoordig poorter van Delft verkoopt
Pieter Symonszn. wonende op het huis ter Lucht te Noordwijkerhout 3 morgen land gelegen
in de Hoge Mosvenen zoals verkoper bij opdracht op 12-1-1580 uit de boedel van Symon
Andrieszn. had gekocht en waarvan de akte op 1-5-1581 was gepasseerd, belend NO Jr Johan
van Mathenesse met zijn landen gekomen van Pieter Jan Florisznzn., ZW IJsbrant Starck
deurwaarder van het Hof van Holland eveneens met land gekocht uit de boedel van Symon
Andrieszn., ZO Claes Corneliszn. Corsteman met erfpacht van de heer van Benthuysen en de
voorsz. Pieter Symonszn. met erfpacht van de Lisserkerk en NW Dirck Corneliszn. of anders
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Dirck Commer tot Langevelt, belast met 5 groten vlaems erfhuur per jr tbv de erfgenamen van
Nicolaes van der Laen te Haarlem, met waarborg verkopers woning als huis en barg met 18
1/2 morgen land gelegen aan twee percelen in de Hoge Mosvenen door hem uit de boedel van
Cornelis Jan Florisznzn. Ruygeneel gekocht, waarvan het ene perceel daar de woning op staat
belend is N de erfgenamen van Claes van der Laen voorsz., boven aan de hoek, O
Nyenrodensduin, W Cornelis Gijsbertszn. Rootgen en Z de erfgenamen van Claes van der
Laen en het andere belend N de verkoper met land uit de boedel van Rootgen voorsz., O
dezelfde boedel en eendeels Jr Johan van Mathenesse, Z dezefde Van Mathenesse en W Gerrit
Aerntszn. erfgenamen te Noordwijkerhout.
126. 3-7-1584. Cornelis Pieterszn. van Noorden goudsmid poorter van Leiden verkoopt
Cornelis Doedeszn. 9 hond land volgens de oude brief van 6-3-1541 gelegen omtrent de
Grevelingen te Lisserbroek, nu belend NO de Quadeweg, ZO de erfgenamen van Dirck van
Berckenrode te Haarlem, ZW Adriaen Corneliszn. Corsteman en NW Pancras Dammaszn.
Cluft, onder verwijzing naar een brief van 21-8-1582. Voldaan met een schuldbrief van 195
gulden.
127. 12-7-1584 met schepenen van Voorhout. Jan Dirck Jacobsznzn. Sonnevelt verkoopt
Willem Foyt Dammaszn. van Griecken wonende Warmond zekere woning als huis en schuur
met 6 morgen land gelegen aan twee partijen alsmede de beterschap van alle bruikwaar, voor
1250 gulden onder overhandiging van de oude brieven verleden bij Claes van Roon, met
speciale waarborg door Gerrit Dammasszn. Cluft en Mees Gerritszn. van Roon.
128. 8-8-1584. Jhr Franchois de Viry met jvr. Franchoise de Witte zijn vrouw verkopen Jvr.
Clara Hendricksdr. van Assendelft 4 morgen 1 hond 65 roe land waarvan 7 hond weiland en
de rest geestland gelegen op de oude Venen, belend NW Jan Dirck Jacobsznzn., Adriaen
Willemszn. cramers boel met de Lisserkerk, NO de verkopers, ZO de voorsz. Kerk, de boedel
van cramer met de Lisser kerk en Aernt van der Hooch te Haarlem, ZW de voorsz. cramers
boedel en Geertruyt Damendr. weduwe van Claes Janszn. Oom te Leiden en NW Dirck
Adriaenszn. Robol en NO Niesge Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn. met de voorsz. Jan
Dirck Jacobsznzn., 1 morgen 26 roe genaamd het Vennetgen gelegen bij de Lisserkerk met de
laan strekkende tot de Heerweg, belend het vennetge NO de Pastorie van Lisse, ZO de Graft,
ZW het Convent van Leeuwenhorst en NW Claes Corsteman en de voorsz. Pastorie van Lisse,
7 hond 70 roe land genaamd het Geestcampge gelegen in Lisserbroek, belend NO en ZO Jr
Johan van Mathenesse, ZW het arme weeshuis te Leiden en NW de Broek- of Cruysweg, nog
7 hond 94 roe land genaamd het Garstcampge, belend NO het Convent van Leeuwenhorst, ZO
het St Elisabeth Gasthuis te Haarlem, ZW de voorsz. Van Mathenesse en NW de Broekweg
voorsz., 2 morgen 3 hond 8 roe land genaamd de Bentcamp gelegen in de Lisserbroek, belend
NO het Convent van Leeuwenhorst, ZO het navolgende perceel genaamd de Calfcamp, ZW
de voorsz. Van Mathenesse en Aeltge Banendr. weduwe van Gerrit Stevenszn. en NW het
voorsz. Gasthuis te Haarlem, nog de voorsz. Calfcamp groot 1 morgen, belend NO het
Convent van Leeuwenhorst, ZO de Haarlemmermeer, ZW Geertruyt Damendr. weduwe van
Gillis Janszn. Oom en NW de voorsz. Bentcamp, 2 morgen 16 roe land mede genaamd het
Vennetge gelegen aan Gerrit Auenweg, belend NO dezelfde weg welke het scheid vormt
tussen dit ambacht en Hillegom en ZO, ZW en NW Maerten Herbertszn. van der Wiele te
Haarlem man en voogd van de dochter van Hendrick van Wamelen, belast met 64 gulden per
jr en 4 paar konijnen te lossen met 1025 gulden volgens de brief van 21-2-1557 naar gemeen
schrijven door Gerrit de Witte verleden tbv Mr Gerrit van der Laen, 12 gulden 10 st per jr te
lossen met 200 gulden volgens de brief van 10-6-1556 verleden door Gerrit de Witte voorsz.
voor schout en schepenen van Noordwijkerhout tbv Huge van Treslong en door deze verkocht
aan Jr Hendrick van Assendelft, alles toebehorende Jvr Dieuwer van der Laen weduwe van Jr
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Hendrick van Assendelft, de moeder van de voorsz. Jvr. Clara van Assendelft, met waarborg
verkopers woning als huis, schuur en barg met 35 morgen zo wei- als hooiland welke door Jan
Claes Willemsznzn. worden gebruikt gelegen op het Oosteinde in Lisse, belend NO Jan
Gerritszn. Hits en Nyenrodens erfgenamen met haar wildernis welke men noemt Lisserduin,
NW dezelfde wildernis, ZO de Heerweg en Dirck Willemszn. van Castricums erfgenamen
met de voorsz. Heerweg en van Aernt van der Hooch? of de Kerk van Lisse en ZW dezelfde
Kerk gelegen op de oude veen met Mr Anthonis van Dijck mitsgaders Niesge Pieter
Jeroenszndr. weduwe van Cornelis Joriszn.
129v. 18-8-1584. Anthonis Vranckenzn. verkoopt Mr Symon Janszn. chirurgijn en Gijsbert
Dirckszn. Gool poorters van Leiden 2 morgen land als verkoper aangekomen is van Dirck
Willemszn. van Castricum zijn bestevader gelegen over duin in de Lage veen, belend NO de
verkoper, ZO Claes Corneliszn. Corsteman met erfpacht van de heer van Benthuysen, ZW
Aernt Pieterszn. Deyman te Haarlem en en NW de Vaartlaan welke het scheid vormt tussen
dit ambacht en Noordwijkerhout. Voldaan met 2 morgen land gelegen naast het verkochte.
Borg Claes Corneliszn. Corsteman voor Anthonis Vranckenzn. zijn zwager met 2 morgen
land welke hij van de voorsz. Van Gool gekocht heeft gelegen in de Lage veen voorsz.,
belend NO het St Elisabeth Gasthuis te Haarlem, ZO de verkoper, ZW Anthonis Vranckenzn.
met de voorsz. 2 morgen land mede van Van Gool gekocht en NW de vaartlaan.
130. 18-8-1584. Gijsbert Dirckszn. Gool verkoopt Anthonis Vranckenzn. 2 morgen land als
verkoper op 13-3-1582 met nog 2 morgen gelegen aan de andere 2 morgen bij executie voor
de vierschaar van de Baljuw van Rijnland had gekocht gelegen in de Lageveen, belend NO
Claes Corsteman met de andere 2 morgen mede van Gijsbert gekocht, ZO de voorsz.
Corsteman, ZW de verkoper met de 2 morgen van Anthonis Vranckenzn. en NW de
Vaartlaan.
131. 18-8-1584. Dezelfde verkoopt Claes Corneliszn. Corsteman 2 morgen land gelegen over
duin in de Lagevenen, belend NO het St Elisabeth Gasthuis te Haarlem, ZO de koper met de
erfpacht van de heer van Benthuysen, ZW de verkoper en NW de Vaartlaan. Borg Symon
Janszn. chirurgijn voor de verkoper zijn zwager.
132. 18-10-1584. Mattheus Claeszn. uit de Kage thans wonende Rotterdam en Cornelis
Willem Diertsznzn. wonende op de Hoogmade als broer en voogd van Syburch Willemsdr.
zijn zuster verkopen Pancras Dammaszn. Cluft 2 morgen land gelegen in de Roversbroek,
belend NO Claes Corneliszn. Corsteman, ZO de Haarlemmermeer, ZW Hubert Hendrickszn.
met het land gekomen uit de boedel van Willem Floriszn. en NW Cornelis Pieterszn.
erfgenamen in de Beek onder overhandiging van de oude brief van 4 1/2 morgen land door de
vader van Mattheus Claeszn. genaamd Claes Janszn. eertijds gekocht van Yde Dirck
Symonszn. weduwe in welke brief Claes Janszn. verklaarde dat Aelbert Janszn. zijn broer en
Willem Diert Janszn. zijn broers zoon daarin elk 1/3 toekomen overmits dat de pricipale
koopbrief alleen te zijnen behoeve was gepasseerd, welke brief is van 29-8-1555.
132v. 25-10-1584. Aeltge Banendr. eerst weduwe van Adriaen Dirck Andriesznzn. en daarna
van Gerrit Stevenszn. met Wouter van Calcker bode alhier haar gekoren voogd verkoopt
Pieter Corneliszn. tot Leeuwenhorst gehuwd met Sytge Adriaensdr. haar zwager 2 morgen
land gelegen in de Lisserbroek, belend NO Niesge Pieter Jeroensznsdr., ZO de
Haarlemmermeer, ZW de koper en NW de verkoopster, volgens de oude brief van 15-2-1554
waarbij Wouter Gerritszn., Floris Gerritszn. en Claes Gerritszn. broers als principalen en
Vranck Dirckszn. als borg verkochten aan Gerrit Stevenszn. haar latere man en voldaan door
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datgene dat door Pieter Corneliszn. als erfenis is aangekomen bij overlijden van Adriaen
Dirck Andriesznzn. zijn huisvrouwen vader en verkoopsters eerste man.
133v. 6-11-1584. Neeltge Jansdr. weduwe van Adriaen Corneliszn. alias Ary vaer met Claes
Adriaenszn. haar oudste zoon en gekoren voogd verkoopt de kinderen en erfgenamen van Jan
Baerthoutszn. scheepmaker te Haarlem 3 1/2 morgen land door Cornelis Corneliszn. op 22-71571 verkocht aan de voorsz. Adriaen Corneliszn., belast met 3 st 6 p per jr houtvesters
erfhuur en zekere rente welke Jan Baerthoutszn. daarop sprekende had, met waarborg een
woning met 3 morgen land door de voorsz. Cornelis Corneliszn. daarvoor verbonden.
134. 18-12-1584. Lenaert Danielszn. van Tetroede verkoopt Jeroen Dammaszn. Cluft een
bezegelde koopbrief van 4 hond land gelegen in de Liesbroek door verkoper te anderen tijde
uit de boedel van Jan Pieterszn. Schalck boven de last van 3 gulden rente per jr tbv Jr Johan
van Mathenesse gekocht volgens de brief van 30-5-1583 stilo novo voor 62 gulden.
134v. 18-12-1584. Dirck Adriaenszn. met Engel Adriaenzn. kinderen en erfgenamen van
wijlen Adriaen jonge Dircken verkopen Jan Gerritszn. alias Hits duinmeier 3 morgen
geestland met het huis daarop staande door de verkopers daarop getimmerd gelegen in de
oude Venen, belend NO IJsbrant Corneliszn. c.s. te Rijnsburg, ZO Niesge Pieter Jeroensznsdr.
weduwe Cornelis Joriszn. met Jvr Clara van Assendelft en Geertruyt Damendr. weduwe van
Claes Janszn. Oom te Leiden, ZW de voorsz. Claes Janszn. Oom weduwe en NW Nyenrodens
duin, belast met 7 1/2 st erfhuur tbv de houtvester van Holland, 2 pond hollands tbv het
Leprooshuis te Leiden, 2 gulden per jr tbv Cornelia Jacobsdr. weduwe van Mr Jan Claeszn.
Hillegom in zijn leven coster en secretaris van Lisse, 3 gulden per jr tbv Cornelis van der
Laen onder overhandiging van de oude brief waarbij de 3 morgen door Gerrit Claeszn. alias
Belyen mede getransporteerd zijn van 1-11-1580, met waarborg door verkoper van 4 morgen
land gelegen in de Hoge Mosvenen, belast met 4 st erfhuur tbv de erfgenamen van Claes van
der Laen te Haarlem, belend NO IJsbrant Starck deurwaarder, ZO Jan Dirck Jacobsznzn.
Sonnevelt en Aelbert Dirckszn. Rodenburch c.s., ZW Cornelis Corneliszn. Neesvaer en NW
Dirck Corneliszn. wonende Langevelt.
135v. 18-12-1584. Aernt Claeszn. van der Hooch poorter van Haarlem verkoopt Jan
Hubertszn. en Dirck Pieterszn. als omen en bloedvoogden van de weeskinderen van Maertie
Pietersdr. weduwe van Engebrecht Hubertszn. n.l. Meynsge Engebrechtsdr., Dirckge
Engebrechtsdr., Cornelis Engebrechtszn., Pieter Engebrechtszn. en Engebrecht
Engebrechtszn. een huis en erf gelegen over het Beekge, alles volgens de oude brieven, de ene
van het huis en erf gekomen van de weduwe van Cornelis Stevenszn. van 17-3-1582 en de
andere van een erf daar bezijden gekomen van de weduwe van Dammas Jacobszn. van 4-91582.
136. 31-12-1584. Cornelis Doedeszn. Sonnevelt attesteert tvv Quirijn Corneliszn. althans
wonende Wassenaar hoe dat Doede Claeszn. zijn za vader ter eenre en Cornelis Symonszn.
vader van Quirijn Corneliszn. ter andere te anderen tijde bij hun leven hadden geruild,
blijkende bij Doede Claeszn. contra copie daarvan zijnde en onder hem berustende van 10-111569.
136v. 14-1-1585. Anthonis Vranckenzn. verkoopt Adriaen Corneliszn. Corsteman zeker
bezegelde brief vermeldende dat Floris Corneliszn., Cornelis Corneliszn. en Jacob Huygenzn.
man en voogd van Machtelt Cornelisdr. tezamen erfgenamen van Cornelis Corneliszn. alias
jonge Nelen aan Anthonis Vranckenzn. verkocht hadden 7 hond land gelegen aan de
Speckelaan met het huis volgens de brief van 23-5-1578 en nog een oude brief daarbij het
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voorsz. land door het Convent van Leeuwenhorst in erfpacht was gegeven van 14-12-1517
met waarborg 17 hond land door verkoper uit de boedel van Willem Janszn. gekocht, belend
NO de Leecksloot, ZO Barnaditen te Warmond, ZW Gerrit coman Wouterszn. erfgenamen en
NW de verkoper met Mr Herbert Stalpert van de Wiele.
137. 29-1-1585. Pieter Wouterszn. schout van Voorhout geconstitueerd voogd en Hendrick
Janszn. te Hillegom bloedvoogd van Willem Symonszn. nagelaten zoon van Symon
Willemszn. Tromper als actie en transport hebbende van Mr Frederick Brunt hebben
ontvangen van Adriaen Corneliszn. Corsteman wonende alhier als van Gijsbert Dirckszn.
Gool poorter van Leiden die in koop aangestaan had 11 hond land gelegen in de Lisserbroek,
afkomstig van de erfgenamen van Haesge Willemsdr. weduwe van oude Pieter Willemszn. bij
executie voor de vierschaar van Rijnland verkocht aan de voorsz. Gijsbert Dirckszn. Gool 300
gulden in mindering van 375 gulden van de rentebrief door Haesge te anderen tijde tbv
Symon Willemszn. haar broer verleden en Jacob Floriszn. Heemskerck beloofde de ontvangen
gelden tbv voorsz. Adriaen Corneliszn. Corsteman weder op te beuren als iemand kwam die
beter gerechtigd was.
137v. 29-1-1585. Johan van Brouckhoven poorter van Leiden verkoopt Adriaen Corneliszn.
Corsteman 2 akkers hoog geestland tezamen 1 1/2 hond gelegen omtrent het
Berchouterduintje gekomen van de Grafelijkheid, belend NO Jr Johan van Mathenesse, ZO de
Lijdweg en ZW en NW de koper, met waarborg de helft van 8 hond land genaamd de
Bentcamp gelegen in Lisserbroek, daarvan de wederhelft toekomt de Kerk van Lisse, belend
NO de voorsz. Kerk, ZO Aeltge Banendr. weduwe van Gerrit Stevenszn. met heer Pons van
Boshuysen erfgenamen, ZW Claes Corneliszn. Corsteman en NW het Convent van
Leeuwenhorst.
138. 29-1-1585 met schepenen van Voorhout. Quirijn Corneliszn. althans wonende
Wassenaar als pricipaal en Bartholomeeus Pieterszn. en Cornelis Adriaenszn. beiden wonende
Voorhout als borgen voor Quirijn verkopen Adriaen Corneliszn. Corsteman 10 hond land
genaamd de Garstecamp gelegen in de Lisserbroek de verkoper bij successie aangekomen bij
dood en overlijden van Cornelis Symonszn. zijn za. vader, welke dit te andere tijden jegens
Doede Claeszn. met een andere partij geruild had, belend NO Jacob Floriszn. Heemskerck,
ZO het St Elisabeth Gasthuis te Haarlem en de Kerk van Lisse, ZW Syburch Verloon
erfgenamen te Haarlem en NW de Cruysweg en Bartholomeeus stelt tot waarborg 7 1/2 hond
weiland gelegen in Voorhout, belend NW de ’s-Gravenwatering, NO Haesge Aelbertsdr.
weduwe van Pieter Adriaenszn. te Wassenaer, ZO Cornelis Adriaenszn. en ZW het Convent
van Leeuwenhorst, belast met 6 gulden per jr tbv Job Hugenzn. schoemaker te Leiden en door
Cornelis Adriaenszn. met 1 morgen teelland gelegen in Voorhout, belend NO Aechte
Hendricksdr. weduwe van Michiel Adriaenszn. te Hillegom, ZO de Heerweg, ZW Cornelis
Adriaenszn. en NW Mees Pieterszn.
138v. 3-2-1585. Jan Reyerszn. verkoopt Jeroen Dammaszn. Cluft 3 1/2 morgen toegemaakt
land gelegen in de Lage veen alles volgens de oude brief.
139. 23-2-1585 met schepenen van Voorhout en Noordwijk. Catharina Jorisdr. weduwe van
Cornelis Dammaszn. Cluft met Willem Pouwelszn. haar gekoren voogd en als procuratie
hebbende van Dammas Corneliszn. buurman te Noordwijk en Cors Corneliszn. buurman te
Lisse broers als borgen verkopen Engel Corneliszn. van Sassenheim 3 morgen 1 hond land
genaamd de Teilingerweide in Voorhout, belend NW Pieter Vermeer pensionaris van Delft,
ZW Hobbe Floriszn. goudsmid te Leiden, ZW Cornelis de backers erfgenamen te Sassenheim
en NW de Schouwatering met waarborg door Dammas Corneliszn. van 3 morgen teelland
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gelegen in Noordwijk, belend NO, ZO, ZW en NW Buyen Maertenszn., Jan Harmanszn. en
Willem Willemszn. alias Hofgen elk met bruikwaar van enige kloosterlanden en door Cors
Corneliszn. met een woning en 6 1/2 morgen land daar hij op woont, daarvan 3 morgen
leenland zijn van het huis van Warmond, gelegen in Lisse, belend tezamen NO Brebyltgens
erfgenamen en Jacob Joriszn. erfgenamen te Sassenheim met de erfgenamen van Pieter van
der Bouckhorst, ZO Johan Paets van Santhorst en de Poel, ZW de Regulieren van Leiderdorp
en Pieter Hugenzn. boedel met de Sassemer kerk en NW de Heerweg.
139v. 26-2-1585. Cornelis van der Laen verkoopt Dirck Adriaenszn. Robol drie percelen land
gelegen op het Oosteinde, tezamen 4 morgen als de koper als navolger van Jan Garbrantszn.
en van Adriaen jonge Dircken zijn vader van verkoper in erfpacht heeft gehouden, belend
tezamen NW Aernt van der Hooch te Haarlem, ZO de Schouwerbeek, ZW de Lisser- en
Sassemerkerk met de weduwe van Adriaen jonge Dircken en NW de Heerweg, met waarborg
14 hond land genaamd de Garstcamp gelegen in de Lisserbroek.
140. 26-2-1585. Aelbert Janszn. althans wonende te Sassenheim ter eenre en Dirck
Adriaenszn. en Engel Adriaenszn. ter andere delen 5 morgen land gelegen in de Lagevenen
aan de Delft, belend in zijn geheel ZO Aeltge Banendr. weduwe van Gerrit Stevenszn., ZW en
NW de vaartlaan en NO de Delftweg, door de deelgenoten tezamen gekocht van Reympge
Jacobsdr. weduwe van Wouter Stevenszn. met Pieter Janszn. Clinckenberch te Sassenheim op
30-5 en 16-6-1581 en Aelbert Janszn. zal hebben 2 1/2 morgen, belend ZO Gerrit Stevenszn.
weduwe, ZW de vaartlaan, NW Dirck en Engel voorsz. met de wederhelft en NO de Delftweg
en Dirck en Engel Adriaenszn. zullen hebben 2 1/2 morgen, belend ZO Aelbert Janszn.
voorsz., ZW en NW de vaartlaan en NO de Delftweg.
140v. 26-2-1585. Dirck Adriaenszn. Robol en Engel Adriaenszn. Robol als erfgenamen van
Adriaen jonge Dircken hun vader delen enkele goederen afkomstig uit diens erfenis. Dirck
zekere woning als huis, barg en schuur met 3 hond geestland daar de de woning op staat,
gelegen over het Beekge, belend NO en NW Dirck Symonszn. met erfpacht van het Convent
van Leeuwenhorst, ZO de Heerweg en ZW Joachim Hendrickszn. erfgenamen, belast met 12
penningen per jr ’s-Graven erfpacht tbv Johan van Brouckhoven, 13 hond land gelegen in de
Lisserbroek, belend NO Sparwouwer erfgenamen te Haarlem, ZO Mr Anthonis van Dijck
advocaat voor het Hof van Holland, ZW ’s-Gravenland gekocht door Johan van Brouckhoven
van Syburch Verloon erfgenamen te Haarlem en NW Maritge Pieter Coling’s weduwe en
erfgenamen, 4 morgen erfpacht land gelegen aan drie partijen aan elkaar op het Oosteinde van
het Dorp door hun vader verkregen van Jan Garbrantszn. die hetzelve van Cornelis van der
Laen in erfpacht genomen had en bij de voorsz. Dirck Adriaenszn. jegenwoordig alreeds
afgekocht, belend tezamen NO Aernt van der Hooch te Haarlem, ZO de Kerk, ZW de Lisseren Sassemerbeek met de weduwe van Adriaen jonge Dircken en NW de Heerweg en Engel
Adriaenszn. zal hebben 3 1/2 morgen land genaamd de Boscamp, belend NO de Lisserkerk en
Cornelis Dirckszn. Larum, ZO de Cruysweg, ZW Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse en
NW de Schouwbeek en gemeen blijft 4 morgen land gelegen omtrent de Delft in de Hoge
Mosvenen, belast met 4 st per jr erfhuur tbv de erfegnamen van Nicolaes van der Laen te
Haarlem, responderende voor van de Loosters af tot achter aan Dirck Crommer Veenen, deze
woning en landen belend volgens de oude brief.
141v. 12-3-1585. Jan Dirck Jacobszn. Sonnevelt verkoopt Jr Johan Nicolaeszn. van
Mathenesse een erf gelegen in het Dorp van Lisse, belend NO en ZO de koper met een croftge
dat hij op 29-1 lesteden uit de boedel van Jacob Corneliszn. Kist bij executie heeft gekocht,
ZW Willem Thomaszn. en NW de Heerweg met waarborg een huis en hofstede daar verkoper
op woont, belend NO Cornelis Pieter Hugenznzn., ZO de Papelijke proven van Lisse, ZW
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Anna Reynen boedel en NW de Heerweg en nog het erf van wijlen Gerrit Hendrick
Jeroensznzn. door hem gekocht, belend NO Anna Reynen boedel, ZO de voorsz. papelijke
prove, ZW Gerrit van Tiel c.s. en NW de Heerweg. Borg Symon Dirck Jacobsznzn. Sonnevelt
zijn broer.
142. 25-3-1585. Dirck Symonszn. en Claes Corneliszn. Corsteman tezamen vervangende
Wouter Dirckszn. van der Leth hun mede-broeder, oude kerkmeesters van de parochiekerk te
Lisse met Wouter van Calcker, Jacob Floriszn. Heemskerck en Cornelis Pieterszn. bakker als
jegenwoordige kerkmeesters verkopen Jan Janszn. Vlamingh schoelapper zeker leeg erf daar
eertijds een huiske op stond en door Andries Claeszn. bezeten en zoals door koper betimmerd
is gelegen over de Beek in het Dorp van Lisse, belend NO Adriaen Josephszn. snijder, ZO de
Heerweg, ZW de weeskinderen van Engebrecht Hubertszn. en NW de Lisserbeek voorsz.,
belast met 10 st per jr.
142v. 29-3-1585. Jan Janszn. Vlaming schoenlapper althans wonende te Lisse verkoopt
Adriaen Janszn. van Nyerop een huis en erf gekomen van de Lisser kerk, volgens de brief van
25-3-1585.
143. 30-4-1585. Wouter van Calcker jegenwoordig wonende alhier als actie hebbende van de
gemene schuldenaren van Jacob Corneliszn. linnewever en als gemachtigde van Hendrick
Jacobszn. Crijgsman.althans wonende Rotterdam verkoopt Adriaen Corneliszn. Corsteman
zeker verbrand huis met erf en materialen, belend NO Willem Thomaszn., ZO Cornelis
Doedeszn., ZW het Groenevelt van het Dorp en NW Maerten Jacobszn. Langevelt, zijnde
leenland van het huis van Warmond, te verheergewaden met een rode sperwer of 30
schellingen met waarborg door Niesge Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn. met Isaack
Willemszn. Heemskerck haar gekoren voogd.
143v. 30-4-1585. Claes Corneliszn. scheepstimmerman wonende in de Beverwijk, man en
voogd van Duyfge Jeroensdr. van Langevelt verkoopt Cornelis Gerritszn. jegenwoordig
duinmeier te Langeveld 2/3 van 9 1/2 hond land genaamd Ruyshorn daar het andere 1/3 part
van toebehoort aan Claes Willemszn. te Leiden, gelegen in de Lisbroek en eertijds gekomen
van Jeroen Claeszn. van Langevelt, belend in zijn geheel NO Cornelis Corstenszn. kinderen,
ZO Pancras Dammaszn. Cluft, ZW het Poelwater en NW de Graft.
144. 8-5-1585. Jeroen Dammaszn. Cluft verkoopt Lambert Reyerszn. van der Horst
jegenwoordig poorter van Haarlem zekere woning als huis met barg en schuur alsmede 14
morgen 1/2 hond land gelegen aan diverse partijen als 3 morgen 1/2 hond daar de woning op
staat gelegen aan de Poel, belend NO Gerrit Jacobszn. Coppen te Sassenheim, ZW ‘sGravenwater, ZW jonge Cornelis Floriszn. Cock en NW de Heerweg, twee percelen aan
elkander gelegen in de Liesbroek het ene 8 hond en het andere 6 1/2 hond welk laatste land is
leenland van Jhr Johan van Mathenesse, bezittende het huis te Lisse, belend tezamen NO
Pancras Dammaszn. Cluft en Pieter Mouringszn., ZO de Heerweg en ZW Cornelis Engelszn.
weduwe en Rochus Claeszn. en NW Pancras Cluft voorsz., 10 1/2 hond land gelegen in de
Roversbroek, belend NW het Convent van Leeuwenhorst, ZO de boedel van Cornelis
Willemszn. in zijn leven schout van Sassenheim en nu Pieter Floriszn. Heemskerck of Pieter
Mourijnszn. met erfpacht van hetzelfde Convent, ZW Lenaert Danielszn. van Tetroede en
NW ‘s-Graven water. 14 1/2 hond land genaamd de Poelcamp, gelegen als voren, belend NO
Pieter Mourijnszn., ZO de boedel van Gerrit Garbrantszn., ZW de Abdij van Egmond en NW
’s-Graven water, 4 1/2 morgen land genaamd Symon Witzes camp gelegen als voren, belend
NO de boedel van Willem Floriszn. daarvan Hubert Hendrickszn. althans possesseur is, ZO
Gerrit Dammaszn. Cluft te Sassenheim, ZW Cornelis Pieterszn. erfgenamen aan de Beek en
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NW Gerrit Cluft, met waarborg zijn woning, als huis barg en schuur met 2 morgen land daar
de woning op staat, belend NO en ZO Pancras Dammaszn. Cluft zijn broer, ZW
Aeckervoorde en NW Dirck van Heusden’s erfgenamen te Haarlem, 4 morgen land genaamd
de Loostercamp gelegen over duin, belend NO Gerrit Dammaszn. Cluft zijn broer, ZO de
Keukenduin van Teylingen, ZW de Kerk van Catwijck en Jr Johan Nicolaeszn. van
Mathenesse.
145. 12-5-1585. Weyntge Pietersdr. weduwe en boedelhoudster van Cornelis Engelszn. met
Jeroen Dammaszn. Cluft haar gekoren voogd ter eenre, Pieter Corneliszn. haar oudste zoon en
mondig voor hem zelve, Rochus Claeszn. oud oom en Bartelmeeus Engelszn. oom en zulks
tezamen bloedvoogden over Engel Corneliszn. 14 jr en Marytge Cornelisdr. 8 jr delen de
boedel. De moeder behoudt alles en zal haar 3 kinderen opvoeden en zij draagt over aan Pieter
Corneliszn. zekere schouw met zijn toebehoren om daarmede zijn brood te verdienen, belast
met 45 gulden en de andere 2 kinderen ontvangen elk 75 gulden te betalen als zij 24 jr zijn,
met waarborg haar woning als huis, barg en schuur met twee partijen land als de ene partij
daar de woning op staat groot 11 hond, belend NO Lambert Reyerszn. van der Horst te
Haarlem, ZW de boedel van Floris Willemszn. daar Hubert Hendrickszn. jegenwoordig
possesseur van is en NW Rochus Claeszn. en het andere groot 2 morgen gelegen in
Roversbroek, belend NO Maritge Dircksdr. weduwe van Pieter Floriszn. te Sassenheim,
daarvan Meyns Reusgen weduwe tot Warmond althans possesseur is, ZO Maerten Floriszn.
erfgenamen te Warmond, ZW Mattheus Pieterszn. en NO de boedel van Pieter Hugenzn.
146. 1585 rest niet ingevuld. Wouter van Calcker gezworene bode van Lisse stelt dat Jr
Hendrick van der Laen wonende Voorhout hem overgeleverd heeft zeker arrest door ons en
onze broeders op 14-8-1584 tot voordeel van de voorsz. Van der Laen en tot nadeel van Claes
Corsteman gegeven en is door de bode op 23-8-1584 in arrest genomen 11 hond land
genaamd de Loostercamp gelegen over duin in de Lageveen, belend NO Adriaen Corneliszn.
Corsteman, ZO de Keuckenduin van Teylingen, ZW Pouwels Reynenzn. c.s. en Pieter
Coling’s erfgenamen en NW Mr Symon Janszn. chirurgijn te Leiden met Jacob Floriszn. om
daaraan te verhalen 710 gulden met verlopen rente tot 44 gulden alsmede 2 capoenen per jr
sedert 1582, daarvan Claes Corneliszn. koper is gebleven, voor 341 gulden.
146v. 1585 verder niet ingevuld en niet getekend. Dezelfde als gevolgmachtigde van Claes
Corneliszn. Corsteman legt over een vonnis gegeven op 6-11-1584 ten nadele van Jan Dirck
Jacobszn. Sonnevelt en heeft op 16-11-1584 in arrest genomen 2 1/2 hond teelland, belend
NO de Broekweg, ZO de Pastorie van Lisse, ZW Willem Thomaszn. met Machtelt Coenendr.
erfgenamen en NW de Heerweg om daaraan te verhalen de helft van ’s-Graven interesten
onder de waarborg van wijlen Jacob Corneliszn. Kist en Adriaen Willemszn. cramer volgens
de brief van 15-1-1566 en opgeveild door Jr Johan Nicolaeszn. van Matheneesse voor 250
gulden.
147. 3-12-1585. Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse en Lisse geeft in erfpacht uit aan
Willem Thomaszn. die zulks aanneemt 2 1/2 hond teelland gelegen in Lisse, belast met 1
hollandse duit per jr erfpacht alsmede 3 schilden tot 14 st elk schild per jr tbv Adriaen van der
Does alsmede een erfge lest toebehoord hebbende aan Jan Dirck Jacobsznzn. daaraan
leggende zoals door verkoper op 29-1-1585 gekocht tezamen belend NO de Broekweg, ZO de
Pastorie van Lisse, ZW de erfpachter en NW de Heerweg, tegen 18 gulden per jr erfpacht met
waarborg door de erfpachter van zijn huis en erf dat hij bewoont met 2 hond land, belend NO
de voorsz. erfpachten, ZO de Pastorie van Lisse, ZW de Graftweg, daaraan Cornelis
Doedeszn. Sonnevelt, daaraan Cornelis Kerstenszn. en daaraan Maerten Jacobszn.
timmerman, 11 1/2 hond toegemaakt weiland, belend NO de voorsz. Van Mathenesse, ZO de
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Broekweg, ZW Mr Anthonis van Dijck en NW de Nesse van de Pastorie van Lisse. Afgelost 6
gulden per jr op 30-12-1593 met 100 gulden door Willem Thomaszn.
148. 21-5-1585. Claes Andrieszn. wonende Delfshaven man en voogd van Neeltge
Woutersdr. en Gerrit Adriaenszn. timmerman wonende Noordwijk man en voogd van
Jannetge Woutersdr. in die kwaliteit erfgenamen van Wouter Dirckszn. van der Leth hun
schoonvader verkopen Willem Wouterszn. van der Leth hun zwager elk 1/3 van 5 morgen 1
1/2 hond land daarvan het resterende 1/3 deel aan de koper toekomt als mede erfgenaam,
gelegen aan 4 diverse partijen als eerst 14 hond gelegen in Lisserbroek, belend in zijn geheel
NO Syburch Verloon erfgenamen te Haarlem en Johan van Brouckhoven te Leiden, ZO de
voorsz. Van Brouckhoven met land van de Grafelijkheid van Holland gekocht, ZW Joachim
Hendrickszn. erfgenamen en NW Niesge Pieter Jeroensznsdr. weduwe Cornelis Joriszn., 9
hond land genaamd het Vennetge gelegen omtrent het huis te Lisse, belend in zijn geheel NO
en ZO Cornelis van der Laen, ZW jonge Jacob Aelbertszn. van der Bouckhorst en van
Assendelft te Leiden en NW het navolgende geestland, 6 1/2 hond geestland voor het voorsz.
vennetge gelegen, belend in zijn geheel NO Cornelis van der Laen, ZO zeker vennetgen, ZW
heer Pons van Boshuysen’s erfgenamen te Woerden en NW de Heerweg, 2 hond teelland,
belend in zijn geheel NO de Lisserkerk, ZO en ZW Claes Corneliszn. Corsteman en NW de
Heerweg, belast met een pacht van 3 gulden per jr staande op het vennetge tbv de Kerk ten
Hogelande te Leiden.
148v. 14-6-1585. Wouter van Calcker gezworen bode van Lisse heeft tvv Claes Corneliszn.
Corsteman uit kracht van een vonnis van 25-9-1584 ten voordele van Claes voorsz. in arrest
genomen en verkocht aan Jan Corneliszn. van Heusden eertijds schout van Noordwijk 3
partijen land hierna genoemd eertijds toebehoord hebbende aan Adraen Willemszn. cramer in
zijn leven gewoond hebbende te Lisse en daarna genaast door Jr Johan van Mathenesse als 4
hond teelland daar de woning van Adriaen Willemszn. voorsz. op plach te staan, belend NO
Jvr. Clara van Assendelft te Leiden, ZO Aernt van der Hooch te Haarlem, ZW Jr Johan van
Mathenesse en NW Geertruyt Damendr. weduwe van Claes Janszn. Oom te Leiden en de
voorsz. jvr. Van Assendelft, 3 hond geestland gelegen in de Arre, belend NO de Lisserkerk,
ZO Jvr. Van Assendelft voorsz., ZW Jan Dirck Jacobsznzn. Sonnevelt en NW Niesge Pieter
Jeroensznsdr. weduwe van Cornelis Joriszn., 4 hond geestland gelegen voor aan de voorsz.
vervallen woning, belend NO en ZW de voorsz. Aernt van der Hooch, ZO de Heerweg en
NW de voorsz. Jvr Clara van Assendelft, 1/2 morgen geestland, belend NO en ZW de
Lisserkerk, NW de voorsz. jvr Van Assendelft en ZO de Heerweg, 8 hond land gelegen in de
Lageveen, belend NO de boedel van Joris Claeszn. Venhuysen en Aelbert Dirckszn.
Rodenburch te Leiden met de Delftweg, ZO de voorsz. Niesge Pietersdr., ZW de erfgenamen
van Jr Cornelis van Dorp met Gerrit Claeszn. Venhuysen te Delft en NW eertijds de voorsz.
boedel van Joris Claeszn. Venhuysen en de erfgenamen van Pieter Willemszn. bakker te
Leiden, 11 hond land gelegen bij de Vennep, belend NW de erfgenamen van Hendrick van
Wamelen te Haarlem en ZO Johan van Brouckhoven te Leiden, strekkende voor van Gerrit
Auenweg tot achter aan de Kerksloot, 7 hond land genaamd Baeck-pety, belend NW en NO
de erfgenamen van Gerrit Wouterszn. te Haarlem, ZO Jacob Floriszn. Heemskerck en ZW jvr
Dieuwer van der Laen te Leiden, 2 1/2 morgen land genaamd Leeckeman gelegen in
Lisserbroek, belend NO de erfgenamen van Syburch Verloon te Haarlem, ZO Claes
Corsteman voorsz., daaraan de Regulieren te Leiderdorp met de erfgenamen van de voorsz.
Syburch Verloon en Pouwels Reynenzn. mitsgaders de erfgenamen van Symon Pieter
Jeroensznzn. te Voorhout, ZW de voorsz. van Brouckhoven en NW de Beek. De koper zal
volgen al het recht en aanzeggen dat de boedel van Joris Adriaen Willemsznzn. mocht hebben
tot de eigendom van de helft van 1 morgen land daaraan de wederhelft aan de Lisser kerk
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toebehoort liggende in Venneperambacht, belend in zijn geheel ZW Gerrit Auenweg en NO
de Bulten, gekomen uit de boedel van Adriaen Willemszn. cramer.
149v. 18-6-1585. Foeyt Dirckszn. en Aelbert Dirckszn. broers, Engel Claeszn. man en voogd
van Cunera Dircksdr. en Cornelis Aelbertszn. oom en bloedvoogd over Aeltge Dircksdr. als
mede-erfgenamen van Anna Foytendr. weduwe van Dirck Aelbertzn. in zijn leven wonende in
de Caghe haar za moeder verkopen Pieter Dirckszn. en Cornelis Dirckszn. haar broers
wonende in de Caghe elk hun 1/6 deel van 2 1/2 morgen land genaamd de Zwaddelcamp
gelegen in Sassemerbroek, daarvan de andere 2/6e delen aan de kopers toebehoren, belend in
zijn geheel N Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse, O Willeboort Willemszn. de zoon van
Willem Diertszn. met de erfgenamen van Jan Gijsbertszn. Brebijl, Z Floris Corneliszn. op de
Tuyn en W de Pastorie van Sassenheim c.s.
150. 2-7-1585. Cornelis Pieterszn. bakker verkoopt Adriaen Corneliszn. Corsteman een huis
en erf met barg en schuur gelegen op het Dorp, belend NO Hendrick Janszn. van Loreynen
met Pieter Aelbertszn. bakker, ZO de Pastorie van Lisse, ZW de boedel van Jacob
Maertenszn. Langevelt en NW de Heerweg met daarmee de bruikwaar van 3 morgen land van
de Pastorie van Lisse, belast met 4 st ’s-Graven erfhuur volgens de oude waarbrieven, belast
met 100 gulden tbv Jr Johan van Mathenesse.
150v. 9-8-1585. Jan Gijsbertszn. van Over slingerlant metselaar althans wonende alhier
verkoopt met consent van Cornelis Jacobszn. poorter van Leiden zijn schoonvader aan
Harmen de Vries een camertje met erf gelegen onder de Eyck zoals verkoper het te anderen
tijde van Dirck Pieterszn. verwer gekocht heeft, belast met 6 gulden tbv Adriaen schoemaker
te Catwijck volgens de brief van 30-11-1583.
151. 10-9-1585. Pieter Claeszn., Claes Gerritszn. van Deyl en Maerten Adriaenszn.
jegenwoordige kerkmeesters van Hillegom geven in erfpacht uit aan Jan Marcuszn. van
Yperen welke deze aanneemt als gekocht hebbende uit de woning van Jhr Franchois de Viry
gekomen van za Gerrit de Wit daar deze morgen of erfpacht onder begrepen is en wel 1
morgen genaamd het Kercken vennetgen, belend ZW Jr Johan van Mathenesse en NW, NO
en ZO Jvr. van Assendelft, tegen 7 gulden 10 st per jr erfpacht.
151v. 31-10-1585. Pieter Floriszn. Heemskerck wonende Sassenheim verkoopt Jacob
Floriszn. Heemskerck zijn broer 2 partijen land tezamen 5 morgen gelegen aan elkander over
duin, als eerst 3 morgen 3 hond land genaamd de Loostercamp en 1 1/2 morgen land, alles
volgens de oude brief, belast met 14 1/2 st per jr ’s-Graven erfhuur tbv Johan van
Brouckhoven als actie hebbende van de Staten van Holland doch slechts sprekende op de
voorsz. Loostercamp, de brief van de 1 1/2 morgen is van 26-2-1567 verleden door Hubert
Hendrickszn. en die van de Loostercamp is van 29-1-1583 verleden door Claes Gerritszn. van
Roon en jonge Claes Joriszn. te Wassenaar.
152. 5-11-1585. Doorverkoop aan Johan Michielszn. de Waele te Haarlem.
152v. 19-11-1585. Harmen de Vries procureur van onze vierschaar verkoopt Wouter van
Calcker onze bode een huis en erf met boomgaard, belend NO de koper, ZO de Heerweg, ZW
de verkoper en NW de verkoper, waarvan de verkoper een deel van het erf voor zich behoudt,
met waarborg deze rest van het erf, belend NO Niesge Pietersdr. weduwe van Cornelis
Joriszn., ZO Aeckerboom, ZW de verkoper en NW de Berchout.
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153. 3-12-1585. Hubert Hendrickszn. wonende aan de Poel schuldig aan Jr Johan Nicolaeszn.
van Mathenesse als actie hebbende van Huygh Hendrickszn. broer van de schuldenaar 15
gulden per jr te lossen met 215 gulden, breder blijkende uit de constitutiebrief door
schuldenaar verleden op 12-2-1566 na gemeen schrijven alsmede een transport welke Huygh
Hendrickszn. tbv de voorsz. Van Mathenesse gepasseerd heeft op 1-1-1583 met hypotheek op
8 hond land en stelt tot nadere zekerheid zijn huis en erf met schuur en barg alsmede 13 hond
land, belend NO de boedel van Willem Floriszn., ZO ‘s-Graven water genaamd de Poel, ZW
Cornelis Floriszn. jonge Cock en NW de Heerweg, 5 morgen land belend NO Cornelis Claes
Willemsznzn. en Willem Corneliszn. van der A die Visscher, ZO ’s-Gravenwater, ZW de
Voorhouter Schouwvaart of beek en NW de Heerweg, waarin Joris Floriszn. 1/2 morgen land
heeft liggen, 1 morgen afgecart geestland alsmede de beterschap van 7 hond erfpacht van de
Abdij van der Lee liggende in de Westgeest en zijn tezamen belend NO Lenaert Danielszn.
van Tetroede, ZO de Heerweg, ZW de Vrouwenlaan van de Vuythof van de Lee en NW de
oude Banzijp.
153v. Gedeelte van een akte welke is doorgehaald en hetzelfde is als opgenomen onder 154.
154. 14-1-1586. Dirck Symonszn. van Noordwijk wonende alhier eertijds vader van Beatrix
in haar leven gehuwd met Hendrick Joachimszn. beiden z.g. in die kwaliteit voor hem zelve
en als actie hebbende van Gerrit Meeszn. te Noordwijk man en voogd van Geertruyt
Joachimsdr. en overmits erfgenamen van Joachim Hendrickszn. in zijn leven wonende te
Lisse verkopen Dirck Adriaenszn. Robol 2 partijen land tezamen 3 morgen, de ene partij 15
1/2 hond gelegen in Lisserbroek, jegenwoordig belend NO Willem Wouterszn. van der Leth,
ZO Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse, ZW Cornelis van der Laen en NW de Schouwsloot
en daarover Niesge Pieter Jeroensznsdr. Cornelis Joriszn. weduwe en de andere partij 2 hond
met de verbrande materialen van het huis daar Joachim Hendrickszn. op plach te wonen
gelegen op het Dorp, belend NO Dirck Adriaenszn. voorsz., ZO de Heerweg, ZW de
Lisserbeek daarover Pouwels Reynenzn. en NW de verkoper met een erfpacht van het
Convent van Leeuwenhorst met waarborg door Dirck Symonszn. met een huis en erf alsmede
4 hond land daarop het huis staat gelegen op het Dorp, eertijds gekomen van Reyn
Wouterszn., belend NO Pieter Willemszn. Vouger, ZO de Heerweg, ZW Niesge Pieter
Jeroensznsdr. en NW Jr Johan van Mathenesse.
154v. 14-1-1586. Anthonis Vranckenzn. verkoopt Adriaen Corneliszn. Corsteman een
bezegelde schepenbrief van de eigendom van 2 morgen land door Gijsbert Dirckszn. Gool
poorter van Leiden met waarborg van Symon Janszn. chirurgijn van 18-8-1584 belend
volgens deze brief en met waarborg van 17 hond land door verkoper uit de boedel van Willem
Janszn. gekocht gelegen op het Oosteinde, belend NW de Leecksloot en daarover de pastorie
en Kerk van Lisse, ZO de Barnaditen te Warmond, ZW Gerrit coman Wouters erfgenamen te
Haarlem en NW Anthonis Vranckenzn. met Mr Herbert Stalpert van der Wiele te Haarlem.
Voldaan door ontlasting van de waarborg door verkoper verbonden voor wijlen Vranck
Dirckszn. zijn vader tbv de voorsz. Corsteman zijnde de 2 morgen land in de brief begrepen.
155. 25-2-1586 met schepenen van Hillegom. Gerrit Ruychaver man en voogd van Maritge
Nicolaesdr. van der Laen en Gerard Corneliszn. van der Laen uit de naam van zijn huisvrouw
voorkinderen geprocureerd bij Gerard Nicolaeszn. van der Laen en de voorsz. kinderen als
erfgenamen van Gerard Nicolaeszn. van der Laen in zijn leven burgemeester van Haarlem en
vervangende hun mede-erfgenamen verkopen jvr Catharina van Nyecom weduwe van Jr
Cornelis van Nyenrode een erfpacht van 50 gulden per jr welke zij van de Grafelijkheid van
Holland hadden op de duinen, strekkende van de Lisserbeek tot de Hillegomse beek.
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155v. 25-2-1586. Wouter van Calcker als curator over de boedel van wijlen Willem Pieterszn.
alias Haze in zijn leven wonende te Lisse verkoopt Willem Adriaenszn. Steenvoorden 9 hond
land genaamd de Tromperscroft met de verbrande materialen van de woning welke daarop
gestaan heeft, belend NO Johan van Brouckhoven, ZO de Beeck en daarover dezelfde
Brouckhoven, ZW Adriaen Corneliszn. Corsteman en NW de Keukenduin van Teylingen.
los stuk 27-2-1586. Willem Isaackszn. Heemskerck schuldig aan Pieter Willemszn. Vougen
45 gulden wegens koop van vee.
id. ongedateerd welke dag van december 1586. Dirck Anthoniszn., Dammas Jacobszn. van
der Voort man en voogd van Hilligje Anthonisdr. en Lenaert Meeuszn. man en voogd van
Machtelt Anthonisdr. delen 9 morgen 4 1/2 hond land als hen jegens de bloedvoogden van de
onmondige weeskinderen van Barbara Jansdr. weduwe Antonis Vranckenzn. ten dele zijn
gevallen als eerst Dirck Anthoniszn. de vervallen hofstede van Pouwels Aelbertszn. van 3
morgen 4 1/2 hond, belend NO onleesbaar, ZO Mr Herbert van der Wiele te Haarlem en de
navolgende camp genaamd de Venne daarna is een groot gedeelte van de akte niet aanwezig,
te weten de helft van 10 1/2 hond, belend NO en ZO de voorsz. Van der Wiele, ZW Lenaert
Meeuszn. met de wederhelft en NW Dirck Anthoniszn. en nog 7 1/2 hond land belend NO
Dirck Anthoniszn. en ZW Pieter Claeszn. moutmaker te Haarlem.
156. 25-2-1586. Johan van Brouckhoven rentmeester van Rijnland wonende Leiden verkoopt
Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse 2 morgen 4 hond hoog geestland gelegen in de
Westgeest, belend NO de koper, ZO de Heerweg, ZW de Abdij van der Lee en NW de
Lijdweg met waarborg 10 hond land genaamd Wouters croft, door verkoper met meer land
gekocht uit de boedel van wijlen Wouter Gerritszn. c.s. bij decreet voor het Hof van Holland,
gelegen omtrent de Speckelaan, belend jegenwoordig NO Adriaen Corneliszn. Corsteman, ZO
de Beek en daarover wederom de voorsz. Corsteman, ZW Gerrit Janszn. de Monnick
duinmeier en NW de Keukenduin van Teylingen.
156v. 6-3-1586. Willem Adriaenszn. Steenvoorden althans onze jegenwoordige buurman
verkoopt Johan van Brouckhoven 9 hond land genaamd Trompers croft met de materialen van
de woning welke daarop gestaan heeft en zoals door verkoper op 9-2-1585 uit de boedel van
Willem Pieterszn. alias Haze gekocht, belast boven de 2 st erfpacht per jr tbv van Teylingen
met 126 gulden volgens de brief van 25-2-1586?.
157. 6-3-1586. Wouter van Calcker als curator over de boedel van Jacob Maertenszn.
Langevelt in zijn leven timmerman alhier aan het Lisser Kerkhof heeft verkocht tbv de
gemene schuldenaren van Anna Reynendr. weduwe van Dirck Maertenszn. Langevelt aan Jan
Dirck Jacobsznzn. Sonnevelt een leeg erf daar eertijds een huis op heeft gestaan, daar de
koper aan beide zijden belend is, strekkende voorts uit het Dorp tot achter aan het
Pastorieland toe, voor 105 gulden.
157v. 6-3-1586. Jan Dirck Jacobsznzn. Sonnevelt stelt binnen het jaar verkocht te hebben aan
Pieter Symonszn. van Oue nyeroep 3 morgen 4 hond land genaamd de Loostercamp gelegen
over duin door verkoper te anderen tijde met nog 2 hond geestland gelegen in de Arre gekocht
uit de boedel van Jacob Corneliszn. Kist, belend volgens de oude brief en belast met 7 groot
vlaems erfhuur tbv Johan van Brouckhoven, 12 gulden 10 st losrente waarvan de hoofdsom is
200 gulden tbv Burchge Cornelisdr. te Amsterdam, 7 gulden per jr tbv Pietertge Jacobsdr.
Kist weeskind gedateerd 31-7-1585 en nu genaast door Willem Isaackszn. Heemskerck die
een nadere vrund of maag van de verkoper was en wordt het verkochte alsnog aan deze
overgedragen.
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158v. 22-4-1586. Baerthout Janszn. en Jacob Willemszn. alias Slot leidekker man en voogd
van Catharina Jansdr. als erfgenamen van Jan Baerthoutszn. in zijn leven scheepmaker te
Haarlem vervangende Pieter Jan Baerthoutsznzn. scheepmaker, Hendrick Gelsiszn.
plaatsnijder man en voogd van Margieta Jansdr. en Gerrit Janszn. hun mede-erfgenamen
poorters van Haarlem verkopen Claes Corneliszn. Corsteman 3 1/2 morgen land gelegen op
de Westgeest eertijds gekomen van Adriaen Corneliszn. alias Aryvaer, belend NO Pieter
Symonszn. erfgenamen te Noordwijk, ZO jonge Niesge Jansdr. weduwe van Dammas
Gerritszn. Cluft of nu Pancras Cluft haar zoon, ZW Gijsbert van Beresteyn te Haarlem en NW
de Keukenduin van Teylingen, belast met 3 st 6 penningen per jr houtvesters erfhuur daarvan
jegenwoordig heffer is Johan van Brouckhoven als actie hebbende van de Staten van Holland.
159v. 6-5-1586. Joseph Adriaenszn. snijder verkoopt Cornelis Dirckszn. alias Vougel een huis
en erf met twee levende henhoenders gelegen over de beeck, belend volgens de oude brief en
genaast door Gerrit Adriaenszn. Brouckweg volgens vonnis van schepenen van 11-3-1586.
160. 15-5-1586. Weyntge Claesdr. weduwe van Cornelis Doedeszn. met Cors Claeszn. haar
voogd en de voorsz. Cors Claeszn. met jonge Cornelis Floriszn. Cock oud-omen en
bloedvoogden over de 4 onmondige weeskinderen zijn schuldig aan Aernt Pieterszn. Deyman
poorter van Haarlem 687 gulden wegens verschenen landhuur van de gehuurde woning en
landen van de voorsz. Deyman sedert 1579 en nog boven de voormelde som 268 gulden
wegens het lopende jaar huur van 1586 en de voorsz. oud-omen zijn bij het leven van Cornelis
Doedeszn. borg gebleven en dragen vee over, de actie van een custingbrief van 65 gulden die
Jan Dirckszn. smid te Lisse wegens koop van een huis en erf schuldig was alsmede de
beterschap van 4 morgen 4 hond land genaamd de Looster daarvan Cornelis Doedeszn. laatste
possesseur is geweest, belast met een erfpacht van 20 gulden per jr tbv de weduwe van Jr
Hendrick Croesinck in zijn leven heer van Benthuysen, belend N de voorsz. heer van
Benthuysen, ZO de Keukenduin, ZW het St Elisabeth Gasthuis te Haarlem en NW Jr Johan
van der Does c.s.
161. 15-5-1586. Weyntge Claesdr. van Heemstede weduwe van Cornelis Doedeszn.
Sonnevelt althans onze inwoonster met Cors Claeszn. en jonge Cornelis Floriszn. Cock haar
voogden verkoopt Aernt Pieterszn. Deyman poorter van Haarlem l 1/2 morgen land genaamd
de Bremade gelegen in Lisserbroek aan de Quadeweg als wijlen haar man te anderen tijde van
Cornelis van Noorden had gekocht uit de boedel van Cornelis Jan Florisznzn. Ruygeneel alles
volgens 3 oude brieven, de oudste van 26-3-1541 door Hendrick Meeszn. tbv Pouwels
Claeszn. schout van Noordwijkerhout die Ruygeneels schoonvader was, de 2e van 21-1-1582
door Wouter van Calcker als curator over de boedel van de voorsz. Ruygeneel tbv Cornelis
van Noorden en de 3e van 3-7-1584 door de voorsz. Van Noorden tbv Cornelis Doedeszn.
voorsz.
161v. 20-5-1586. Cornelis Dirckszn. Paeu oom verkoopt Jr Johan Nicolaeszn. van
Mathenesse 1 1/2 morgen toegemaakt weiland gelegen in de Lagevenen, belend NO en ZO de
koper, ZW Pancras Dammaszn. Cluft en NW de vaart, met waarborg door verkoper van 2
morgen weiland genaamd de Hongercamp, belend NO Jeroen Dammaszn. Cluft, ZO de Poel,
ZW de koper en NW de koper en de voorsz. Jeroen Dammaszn.
162. 20-5-1586. Dirck Pieter Jansznzn. wonende Noordwijk als naaste voogd van vaderszijde
en Cornelis Claes Willemsznzn. en Willem Corneliszn. gebynaemt Willem Ponden beiden
naaste voogden van moederszijde over Aechtge Adriaensdr. nagelaten weeskind van Adriaen
Corneliszn. Ruygen in zijn leven wonende alhier verkopen Jr Johan Nicolaeszn. van
Mathenesse 1 morgen hoog geestland gelegen in de Westgeest, belend NO de Kerk van Lisse,
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ZO de Lijdweg, ZW Pieter Mourijnszn. en NW Jeroen Dammaszn. Cluft onder overhandiging
van de oude brief gepasseerd tbv Jan Floriszn. over oude vader van het weeskind op 17-61532.
162v. 17-6-1586. Wouter Lenaertszn. van Calcker, Jacob Floriszn. Heemskerck en Cornelis
Pieterszn. bakker kerkmeesters van de Kerk van Lisse met Dignom Janszn. van Roon en
Willem Wouterszn. van der Leth ambachtsbewaarders van Lisse verkopen Jr Johan
Nicolaeszn. van Mathenesse een stukje weiland gelegen in Lisserbroek, belend NO de Brede
Broekweg, ZO de koper, ZW het Hoppoeltge en NW de Beeck en daarover Jan Hendrickszn.
dekker.
163. 27-7-1586. Jan Jacobszn. alias Schuer scheepstimmerman te Warmond, Willem
Willemszn. in de Cley te Noordwijk, Cornelis Dammaszn. uit de Vogelesang, Jacob
Jacobszn., Willem Corneliszn. alias Keyser van Hillegom, Maertge Cornelisdr. weduwe Pieter
Claeszn. met de voorsz. Willem Keyser haar broer en Vrouwtge Dircksdr. weduwe van Dirck
Dirckszn. van Sonnevelt van Hillegom wonende Delft met Adriaen Dammaszn. haar zoon en
gekoren voogd vervangende hun mede-consorten als zijnde tezamen mede-erfgenamen van
Maertena Willemsdr. weduwe van oude Willem Gerritszn. in haar leven wonende Lisse
verkopen Jan Dirckszn. Vougel hoefsmid een schepen bezegelde rentebrief van 9 gulden 7 st
per jr te lossen met 150 gulden, gepasseerd door Cornelis Doedeszn. tbv Maertena Willemsdr.
speciaal verzekerd op een huis en erf dat wijlen Cornelis Doedeszn. jegens dezelfde Maertena
gekocht had dat Jan Dickszn. jegenwoordig bezit en gekocht heeft van Cornelis Doedeszn. op
10-11-1569, welk huis van 21-4-1553 tot 10-11-1559 bij oude Willem of zijn laatste vrouw
Maertene Willemsdr. bezeten was, waarvan de gerechte helft aan Jan Willemszn. c.s. te
Voorhout toebehoort als erfgenaam van Willem Gerritszn. zijn za vader en de andere helft aan
de erfgenamen van Maertena.
164. 31-7-1586. Dirck Adriaenszn. alias Robol en Engel Adriaenszn. broers verkopen
Cornelis Corneliszn. Lausduyn secretaris van Lisse 13 hond land genaamd de Donckere camp
hem Dirck aanbedeeld uit de boedel van Adriaen Dirckszn. zijn vader na scheiding met broer
Engel, belend NO de erfgenamen van IJsbrant van Sparwouwen te Haarlem, ZO Mr Anthonis
van Dijck in den Hage, ZW Johan van Brouckhoven te Leiden met Jan van Loon erfgenamen
of nu Aernt van der Hooch te Haarlem en NW de Schouwsloot en daarover Maritge Pieter
Colings erfgenamen met waarborg door Dirck Adriaenszn. van 3 hond teelland gelegen op het
Oosteinde voor de venne, belend NO Aernt van der Hooch voorsz., ZO de verkoper, ZW
Dirck Symonszn. nu man en voogd van Maritge Pietersdr. Adriaen jonge Dircken weduwe en
NW de Heerweg en nog zijn woning als huis, schuur met barg en 1/2 morgen daar de woning
op staat en nog 2 hond teelland daar het huis van Joachim Hendrickszn. op staat daar bezijden
aan gelegen, belend tezamen NO het gemene buurlaantje, ZO de Heerweg, ZW de Beek en
daarover Pouwels Reynenzn. en NW het Convent van Leeuwenhorst en door Engel
Adriaenszn. 3 1/2 morgen land genaamd de Boodcamp gelegen in de Lisserbroek, belend NO
de Lisserkerk met Cornelis Dirckszn. Larum, ZO de Cruiserweg, ZW Jr Johan Nicolaeszn.
van Mathenesse en NW de Schouwbeek en daarover Dirck Robol zijn broer.
164v. 28-9-1586. Huygh Pieterszn. van Lisse nu wonende Alckemade eertijds man en voogd
van Cornelia Corsdr. weduwe van Jacob Jacobszn. Pluyertgen verkoopt Cornelis Corneliszn.
van Lausduyn 2 hond land daar eertijds een huis op heeft gestaan met de halve sloot aan het
zuideinde gelegen over de beek, jegenwoordig belend NO de Lisser kerke tuinen croft, ZO Mr
Gerard Hoochstraten als navolger van wijlen heer Pons van Boshuysen met Pouwels
Reynenzn. aan de beek, ZW de voorsz. Lisserkerk en NW de Heerweg alsmede 1/2 hond land
genaamd de Tuin gelegen als voren met de halve sloot en 3 roeden voeten land, belend NW
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dezelfde Kerk, NO en ZO Mr Gerard Hoochstraten voorsz. en ZW dezelfde Hoochstraten.
Borg jonge Adriaen Hendrickszn. wonende Hillegom.
165v. blanco.
166. 26-8-1586. Jan Corneliszn. van Heusden schout van Vennep en jegenwoordig wonende
te Noordwijk binnen verkoopt Jan Marcuszn. van Yperen poorter van Leiden 5 1/2 morgen
land gelegen aan drie percelen, welke verkoper met meer land gekocht heeft uit de boedel van
wijlen Adriaen Willemszn. cramer op 12-3-1585 te weten eerst 7 hond genaamd Baeckepeth
gelegen onder de Vennep op het Oosteinde, 2 1/2 morgen genaamd Leckeman in de
Lisserbroek aan de Beek en 11 hond land gelegen aan Gerrit Auenweg, belast volgens de
oude brief gepasseerd op 5-6-1585.
166v. 29-8-1586 met schepenen van Sassenheim. Cornelis Mourijnszn. wonende op de
Rijpwetering in Alckemade mede erfgenaam van Claes Corneliszn. van der A verkoopt
Willem Foyt Dammasznzn. van Griecken wonende Warmond 1 morgen 47 roe land waarvan
4 hond 16 roe zijn gelegen in Lisse en 2 hond 31 roe in Sassenheim achter Schermer als
verkoper uit de boedel van Claes Corneliszn. aanbedeeld, belend NO de koper, ZO de voorsz.
Claes Corneliszn. met Magdalena Bassen te Haarlem, ZW het laantge van Johan Corneliszn.
Paets van Santhorst en NW Willem Pieter Florisznzn. met waarborg 11 hond geestland in
Schermers Croft mede als voren aangekomen, belend NO de koper, ZO de Heerweg en ZW
en NW de erfgenamen van de voorsz. Claes Corneliszn.
167. 6-9-1586. Gerrit Adriaenszn. alias Brouckweg als principaal en Matthijs Dirckszn. alias
Bondelaen scheepstimmerman beiden wonende in het Zweiland onder Warmond,
Barthelmeeus Claeszn. en Sacharias Claeszn. beiden wonende op de Venne onder Rijnsburg
en Jan Adriaenszn. wonende in de Vrije lage Boeckhorst tezamen als borgen van Gerrit
Adriaenszn. en Gerrit verkoopt Engel Adriaenszn. Robol 2 hond land met een woning en barg
gelegen over de Broekweg aan de Beek, strekkende van het pastorieland dat men noemt de
Nes tot aan Pouwels Reynenzn. teelland toe, belast met een jaarlijkse tijns alsmede met 2
gulden per jr tbv Clara Jan snijders weduwe te Noordwijk en ook nog belast met een
waarborg voor een ander huis en erf door Cornelis Reyerszn. zijn zwager te anderen tijde
verkocht aan Willempje Jorisdr. volgens de brief van 19-8-1582 onder overhandiging van de
oude brief van 28-12-1580 verleden voor de schouten van Lisse en Overveen en een brief van
23-3-1511 verleden voor schout van Lisse.
168. 9-9-1586. Wouter van Calcker bode alhier heeft tvv Gerard van der Laen rentmeester
van de geestelijke goederen van Haarlem uit kracht van een vonnis alhier gewezen op 19-111585 in arrest genomen en verkoopt nu aan Johan van Brouckhoven 4 morgen min 1 hond
land gelegen over duin in de Lageveen, belend NO de Delftweg, ZO en ZW de koper en NW
het St Elisabeth Gasthuis te Haarlem met Aeltge Banendr. weduwe van Gerrit Stevenszn.
lestmaal gepossideerd door de koper en eertijds gekomen van wijlen Adriaen Corneliszn. alias
Aryvaer geexecuteerde.
168v. 1-11-1586. Johan van Brouckhoven wonende Leiden verkoopt Cornelis Corneliszn.
Lausduyn secretaris van Lisse 2 hond land genaamd ’s-Gravenacker gelegen over de beek in
de Oostgeest, belend NO de Lisserkerk, ZO de Heerweg, ZW het Convent van Leeuwenhorst
en NW van ouds Jacob Corneliszn. Kist en Pieter Jan Florisznzn. of nu mr Anthonis van
Dijck met Aernt van der Hooch, met waarborg door verkoper van 1 1/2 morgen land genaamd
Trompers Croft, belend NO en ZO de verkoper, ZW Adriaen Corsteman en NW de
Keukenduin van Teylingen.
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169. 4-11-1586. Pieter Dirckszn. wonende Abenesse en Cornelis Dirckszn. alias Bruyn de
bakker uit de Kaag broers voor hen zelve en als actie hebbende van Foeyt Dirckszn. en
Aelbert Dirckszn. mitsgaders Engel Claeszn. man en voogd van Cunera Dircksdr. en Cornelis
Aelbertszn. oom en bloedvoogd van Aeltge Dircksdr. tezamen erfgenamen van Anna
Foytendr. hun moeder eertijds weduwe van Dirck Aelbertszn. ook in haar leven gewoond
hebbende in de Kage verkopen Jan Aelbertszn. van Warmondt 2 1/2 morgen land genaamd de
Zwardelecamp gelegen in Sassemerbroek, belend Z Floris Corneliszn. op de Tuyn, W de
Pastorie van Sassenheim met Jan Willemszn., N Jr Johan van Mathenesse en O Willebooirt de
zoon van Willem Diertszn. met Jan Gijsbertszn. Brebijltgens erfgenamen onder
overhandiging van de oude brief daarbij hen de 4/6 parten zijn opgekomen op 18-6-1585 en
zijn voldaan te weten Pieter Dirckszn. met een schuldbrief van 307 gulden en Cornelis
Dirckszn. bruyn met de eigendom van 8 hond land gelegen in Alckemade. Mede
compareerden Dignom Janszn. uit de Kage oom en voogd van Willeboirt Willem
Diertensznzn., die verklaarde, dat het verkochte een uitweg heeft door het land van Willeboirt
Willem Diertszn.
170.18-11-1586. Jan Gerritszn. Hits duinmeier van de Lisserduinen verkoopt Willem
Isaackszn. Heemskerck de helft van 3 morgen land met een huis gelegen in de oude Venen,
belend NO IJsbrant Corneliszn. c.s., ZO Niesge Pieter Jeroensznsdr. en jvr Clara van
Assendelft met Geertruyt Damendr. weduwe van Claes Janszn. Oom te Leiden, ZW dezelfde
Geertruyt Damendr. en NW de verkoper, belast met 7 st 10 penningen erfhuur tbv Johan van
Brouckhoven, 13 st per jr tbv het Leprozenhuis te Leiden, 2 gulden per jr tbv Cornelia
Jacobsdr. weduwe van Mr Jan Claeszn. coster en 3 gulden per jr tbv Neeltge Gerrit Beleyen
weduwe.
170v. 18-11-1586. Willem Isaackszn. Heemskerck neemt de belasting over als een eigen
schuld.
171v. 18-11-1586 met schepenen van Noordwijk. Annetge Cornelisdr. weduwe van Pieter
Symonszn. met Cornelis Pieterszn. haar zoon en gekoren voogd verkoopt Quirijn Syvertszn.
hoefsmid een woning met schuur en barg alsmede 8 morgen land gelegen in de Westgeest,
belend NW de Keukenduin van Teylingen, NO zeker duin en een laantje toekomende de
Abdij van Leeuwenhorst, ZO oude Mattheus Pieterszn. en Willem Huybertszn. c.s. en ZW
Claes Corneliszn. Corsteman c.s. belast met 14 st en een oortge ‘s-Graven houtvestershuur, 18
gulden per jr tbv Mr Lambert Reynierszn. van der Horst met waarborg haar woning met
schuur en 20 morgen land gelegen in Noordwijk, belend ZO de Catwijkerweg, ZW Pieter
Corneliszn. Schaade, NW Jeroen Pieter Claesznzn. en NO dezelfde Jeroen Pieterszn., ‘sGravendijck en Sybrant Adriaenszn.
172v. 2-12-1586. Gijsbert van Beresteyn poorter van Haarlem verkoopt Johan de Wael een
woning met 5 morgen land door verkoper gekocht uit de boedel van Maritge Aelbertsdr.
weduwe van Mattheus Jacobszn. leggende in Aeckervoordt bij de Keukenduin van Teylingen
volgens de brief van 9-11-1581.
173. 7-12-1586. IJsbrant Corneliszn. wonende Rijnsburg vervangende en hem sterk makende
voor zijn broers en zusters stelt dat wijlen Cornelis IJsbrantszn. zijn vader tbv Jan Gerritszn.
Hits duinmeier had verkocht 3 hond land genaamd het Cruyscampge gelegen in de
Lisserbroek, eertijds gekomen van wijlen Dirck Willemszn. van Castricum, belend NW en
NO de Haarlemmermeer, ZO de boedel van Willem Janszn. met de Lisserkerk, daarvan
Pouwels Reynenzn. althans possesseur is en ZW IJsbrant van Sparwouwen erfgenamen te
Haarlem en stelt tot waarborg 1/2 morgen geestland met een huiske de voorsz. IJsbrant c.s.

45

toebehorende gelegen op de Oude Veen, belend NW Nyenrodens duin, NO de koper, ZO
Niesge Pietersdr. en ZW Willem Isaackszn. Heemskerck met de koper.
173v. 16-12-1586. Jan Michielszn. de Wael wonende Haarlem geeft in erfpacht uit aan
Cornelis Reyerszn. een woning met 5 morgen land met barg en boomgaard gelegen achter
tegen de wildernis, belend NO Claes Corneliszn. Corsteman en daaraan Pancras Dammaszn.
Cluft, ZO de erfgenamen van Dirck van Heusden te Haarlem, ZW de Lijdweg genaamd
Aeckevoort en NW de Keukenduin van Teylingen en zeker stuk land gelegen over duin in de
Lagevenen groot 5 morgen zo wei- als hooiland, gekomen van Jacob Floriszn. aan twee
partijen als eerst 3 1/2 morgen genaamd de Loostercamp, belend NO de boedel van Gerrit
Garbrantszn., ZO dezelfde boedel met Maerten Pieterszn. Beeckesteyn, ZW het gemene
buurlaantje en NW Gerrit Aerntszn. erfgenamen te Noordwijkerhout, Lenaert Danielszn.
Tetroede, dezelfde erfgenamen en Hubert Hendrickszn. aan de Poel en het andere groot 1 1/2
morgen, belend NO Hubert Hendrickszn., ZO de voorsz. Loostercamp, ZW Gerrit Aerntszn.
erfgenamen en NW Jan Pouwelszn. weduwe te Noordwijkerhout, tegen een erfpacht van 72
gulden per jr.
174v. blanco.
175. 24-2-1587. Jan Corneliszn. van Heusden schout van de Vennep geeft in erfpacht uit aan
Willem Adriaenszn. Scheen 6 percelen land gelegen in Lisse en daar buiten, door verkoper uit
de boedel van Adriaen Willemszn. op 12-3-1585 gekocht als eerst 4 hond teelland met een
huis gelegen op de Oude Venen, belend NO Jvr Clara van Assendelft te Leiden, ZO Aernt van
der Hooch te Haarlem, ZW Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse en NW Geertruyt Damendr.
te Leiden met de voorsz. Jvr van Assendelft, 3 hond geestland gelegen in de Arre, belend NO
de Lisserkerk, ZO jvr Clara voorsz., ZW Jan Dirck Jacobsznzn. Sonnevelt en NW Niesge
Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn., 4 hond geestland gelegen tegen Truyen croft, belend
NO en ZW Aernt van der Hooch voorsz. strekkende voorts van de Heerweg af doorgaande tot
aan Jvr Clara van Assendelft’s land, 1/2 morgen geestland gelegen in de Oostgeest, belend
NO en ZW de Lisserkerk, ZO de Heerweg en NW Clara voorsz., 8 hond geestland gelegen
aan de Delft in de Lagevenen, belend NO Aelbert Dirckszn. Rodenburch c.s. te Leiden, ZO
Niesge Pietersdr., ZW Cornelis van Dorp erfgenamen met Gerrit Claeszn. Venhuysen te Delft
en NW eertijds de boedel van Joris Claeszn. Venhuysen en de helft van 1 morgen land
gemeen met de Lisserkerk, strekkende van Gerrit Auenweg doorgaande lopende tot achter in
de Bulten toe, voor 18 gulden 10 st per jr erfpacht.
176. blanco.
177. 9-4-1587. Willem Jacob Jorisznzn. en Hendrick Dirckszn. Breetvelt poorter van Leiden
voor hem zelve en als bestorven voogd van zijn moeder Niesge Jorisdr. weduwe van Dirck
Breetvelt mede erfgenamen van wijlen Joris Jacobszn. en Maritge Jansdr. heur respectieve
bestevader en bestemoeder, mitsgaders Jeroen Joriszn. en Anna Jorisdr. heur resp. ome en
moeie allen z.g. die in hun leven te Lisse woonden verkopen Cornelis Pieter Hugenznzn. man
en voogd van Appollonia Matthijsdr. al het recht en aanzeggen als hen q.q. bij naasting
aangekomen van een huis, hof en land als eerst het huis daar Cornelis Pieterszn. met Adriana
Jorisdr. jegenwoordig in wonen gelegen in het Dorp van Lisse eertijds gekomen van Coenraet
Jacobszn. erfgenamen, belend NO en ZO de Lisser pastorie, ZW Jan Dirck Jacobszn. van
Sonnevelt en NW het Dorp of de gemene buurweg, 8 hond land genaamd het Vennetge
gelegen op het Oosteinde voortijds gekomen van de erfgenamen van Jan Gijsbertszn. en
Hillegont Florisdr. te Haarlem, belend NO Pouwels Reynenzn. en ZO, ZW en NW Barbara
Jansdr. weduwe Anthonis Vranckenzn., 10 hond land genaamd het Cruyscampge gelegen in
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de Lisserbroek, eertijds gekomen van Pancras Dammaszn. op Huychsloot, belend NO zekere
capelrie of provenland, ZO de Haarlemmermeer, ZW Jvr Dieuwer van der Laen met de
voorsz. Anthonis van Dijck weduwe en NW Gerrit van Sparwoude te Haarlem onder
overhandiging van de oude brieven de eerste van het vennetge van 30-11-1550, die van het
huis en erf van 14-2-1555 en die van het cruyscampge van 24-1-1562, alle gepasseerd op de
voorsz. Jeroen Joriszn. alsmede alle de roerende goederen. Gemeen blijft hetgeen bij
overlijden van Barbara Jorisdr. aangekomen is als twee rentebrieven de ene van 6 gulden perjr
en de andere van 4 1/2 gulden perjr, een custingbrief van 38 gulden en een obligatie van 9
pond groot vlaems.
178. 5-5-1587 met ingelanden van de Vennep. Jeroen Dammaszn. Cluft verkoopt Adriaen
Corneliszn. Corsteman 4/6 van 6 1/2 morgen land gelegen aan twee partijen daarvan 3
morgen 4 hond zijn gelegen in de Roversbroek, belend in zijn geheel NO de Grevelingen, ZO
de Kerk van Sassenheim, ZW Lenaert Danielszn. van Tetroede met land gekomen uit de
boedel van Jacob Corneliszn. Kist en NW ‘s-Graven water of de Poel en 17 hond land gelegen
in de Bulten onder Vennep, belend in zijn geheel NO de Molensloot, ZO het Convent van
Leeuwenhorst, ZW Jan van Heusden met land door hem uit de boedel van Adriaen
Willemszn. cramer gekocht en de Kerk van Lisse en NW Tetroede voorsz., welke landen te
anderen tijde gekomen zijn van Cornelis Mourijnszn. Wint drooch man en voogd van Maertge
Gerritsdr., Hillegont Gerritsdr., Jannetge Gerritsdr. en Dirckge Gerritsdr. zusters tezamen
mede erfgenamen en kinderen van Anthonia Mattheusdr. weduwe van Gerrit Dirckszn. van
Tiel beiden z.g. daarvan de andere twee zesdeparten aankomen Adriaen Corsteman voorsz. als
mede actie te anderen tijde verkregen hebbende van Mattheus Gerritszn. van Zanen en Gerrit
Gerritszn. van Thiel ook erfgenamen van de voorsz. Anthonia haar moeder, met waarborg 11
hond land gelegen omtrent het huis te Lisse, belend NO Willem Wouterszn. van der Leth en
Cornelis van der Laen, ZO de Poel en Cornelis Dirckszn. Paeu oom. ZW Jr Johan van
Mathenesse en Paeu oom voorsz. en NW jonge Jacob Aelbertszn. van der Bouckhorst te
Leiden.
179. 16-6-1587. Cornelis Dirckszn. Paeu oom verkoopt het nagelaten weeskind van Cornelis
Doedeszn. Sonnevelt bij Maritge Cornelisdr. zijn dochter geprocureerd n.l. jonge Maritge
Cornelisdr, nu bij hem wonende ten overstaan van jonge Cornelis Floriszn. Cock als oud-oom
en mede-voogd van hetzelfde weeskind 11 hond land gelegen in de Roversbroek, belend NO
Weyntge Claesdr. weduwe van Cornelis Engelszn., ZW Aechte Florisdr. of Maerten Floriszn.
erfgenamen te Warmond, ZW Gerrit Coppens te Sassenheim met Cornelis Symonszn. en NW
oude Mattheus Pieterszn., belast met 5 gulden per jr als 1/5 van de rente toekomende Dirck
van Ruyven en dat ter voldoening van de erfenis het kind toekomende als erfgename van zijn
moeder bij dode en overlijden van Catharina Pietersdr. haar bestemoeder en Cornelis
Dirckszn. huisvrouw.
179v. 3-7-1587. Jan Dirckszn. man en voogd van Jannetge Doedesdr. althans wonende te
Wassenaar, Pieter Matthijszn. man en voogd van Maritge Doedesdr. wonende
Noordwijkerhout en hem sterk makende voor Gerritge Doedesdr. wonende te Haarlem, jonge
Cornelis Floriszn. Cock wonende alhier en Cors Claeszn. wonende Voorhout tezamen
vervangende Dirck Dirckszn. man en voogd van Margrieta Doedesdr. jegenwoordig wonende
Alkmaar als erfgenamen van wijlen Doede Claeszn. en Pancratia Florisdr. stellen dat onlangs
Weyntge Claesdr. weduwe van Cornelis Doedeszn. Sonnevelt tbv Aernt Pieterszn. Deyman
verkocht had 4 morgen land genaamd de Loostercamp gelegen over duin, belend volgens de
oude brief van 15-5-1586 en in erfpacht aangestaan door Doede Claeszn. van jr Hendrick
Croesinck tegen 20 gulden per jr.
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183. 3-7-1586. Weyntge Claesdr. weduwe van Cornelis Doedeszn. Sonnevelt met Cornelis
Claeszn. en jonge Cornelis Floriszn. Cock haar gekoren voogden met consent van Aernt
Pieterszn. Deyman verkoopt Jan Dirckszn. Vougel hoefsmid een huis en erf in Lisse door
Vougel te anderen tijde gekocht van Cornelis Doedeszn., belend NW het wevers erf door
Adriaen Cortseman gekocht, NO Willem Thomaszn., ZO de Graftweg naar de kopers
windmolen en ZW het Groenevelt van het Dorp. Borg Cornelis Dirckszn. Paeu oom met zijn
woning als huis, schuur en barg alsmede 6 morgen land gelegen aan de Poel, belend NO jonge
Cornelis Floriszn. Cock, ZO ’s-Graven water genaamd de Poel, ZW Cornelis Pieterszn.
erfgenamen aan de Beek en NW de Heerweg.
181. blanco.
182. 29-7-1587. Jeroen Willemszn. wonende op de Nes te Noordwijk binnen, oom en
bloedvoogd over Pieter Hubertszn. en Ide Hubertsdr. en Immetge Hubertsdr., nagelaten
weeskinderen van Hubert Willemszn. verkopen Willem Hubertszn. 3/4 van een woning als
huis, barg en schuur met 3 partijen land daarvan de koper 1/4 toekomt, als eerst daar de
woning opstaat 5 1/2 morgen land strekkende van de Lijdweg tussen Mattheus Pieterszn. land
en Pancras Cluft land tot Quirijn Syvertszn. woning toe, 7 hond land gelegen in de
Roversbroek, ter leen gehouden van de huize van Alckemade, 1 1/2 hond land gelegen in het
dwersland, alles in Lisse en belend volgens de oude brieven alsmede de verdere bruikwaar
annex de woning jegenwoordig door koper gebruikt alsmede de inboedel. Voldaan door
overname van de rest van de custing welke Anna Harmensdr. nog op de woning sprekende
heeft en verder de rente en hoofdsom welke Jr Amelis van der Bouckhorst daarop sprekende
heeft en de pacht van de Kerk van Sassenheim.
182v. 16-8-1587. Pieter Aelbertszn. bakker schuldig aan Jan Corneliszn. korenkoper en
poorter van Leiden 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf, belend NO Grietge
Hendricksdr. en Jeroentge Hendricksdr. met Gerrit van Tiel c.s., ZO de Pastorie van Lisse,
ZW Adriaen Corsteman met Hendrick Janszn. van Loreynen en NW de Heerweg. Afgelost
12-3-1627 door Claes Thomaszn. bakker.
183. 23-8-1587. Wouter van Calcker, Jacob Floriszn. Heemskerck en Cornelis Pieterszn.
bakker als jegenwoordige kerkmeesters van de Parochiekerk van Lisse met consent van de
Staten van Holland van 25-4-1584 en bij advies van Jr Franchois de Viry houtvester over
Holland als ambachtsheer van Lisse en Adriaen Corneliszn. Corsteman en jonge Cornelis
Floriszn. Cock ambachtsbewaarders van Lisse geven in erfpacht uit aan Jr Johan Nicolaeszn.
van Mathenesse 3 kleine percelen hoog geestland aan diverse partijen als eerst 1 hond land
met een geerke gelegen bij het Berckhouter duintje althans belend NO en ZO de erfpachter
met het voorsz. duintje, ZW Cornelis Pieterszn. Beeckesteyn en NW Adriaen Corneliszn.
Corsteman, 2 hond land gelegen in de Westgeest, belend NO de erfpachter, ZO de Heerweg,
ZW de erfpachter met Cornelis Adriaen Hugenznzn. weduwe en NW de Lijdweg alsmede 1
hond land gelegen in de Westgeest, belend NO en NW Jeroen Dammaszn. Cluft dat Cornelis
Hugen Vranckenznzn. plach te zijn, ZO de Lijdweg en ZW de erfpachter, voor 3 gulden 5 st
per jr erfpacht.
184. 23-8-1587. Dezelfde geven in erfpacht uit aan Foy van Brouckhoven, baljuw en
dijkgraaf van Rijnland 4 hond ongetoemaakt bentland gelegen in de Lisserbroek, belend NO
Johan van Brouckhoven, ZO de Lisserkerk, ZW Claes Corneliszn. Corsteman en NW het
Convent van Leeuwenhorst, tegen 2 gulden 15 st per jr erfpacht.
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184v. 23-8-1587. Dezelfde geven in erfpacht uit aan Jan Marcuszn. vanYperen poorter van
Leiden 2 percelen hoog geestland gelegen in de Oostgeest als eerst 8 hond, belend NO
Willem Adriaenszn. Scheen met erfpacht, ZO de Heerweg, ZW Aernt van der Hooch te
Haarlem en NW Jvr Clara van Assendelft te Leiden; 9 1/2 hond land, belend NW en ZO Jr
Franchois de Viry met de erfpachter, ZO Aernt van der Hooch dat Jan van Loreynen was en
ZW de voorsz. Willem Scheen, tegen 4 gulden 7 st per jr erfpacht.
185v. 23-8-1587. Dezelfde geven in erfpacht uit aan Cornelis Pieterszn. Boursgen 2 hond
teelland gelegen in Truyen croft, belend ZO en ZW Pouwels Reynenzn., NW de Heerweg en
NO Cornelis Corneliszn. Lautduyn tegen een erfpacht van 4 gulden 5 st per jr.
186. 23-8-1587. Dezelfde geven in erfpacht uit aan Willem Adriaenszn. Scheen 2 1/2 hond
geestsland gelegen op de oude Veen, belend NO Mr Anthonis van Dijck weduwe in den
Haag, ZO Jvr. Clara van Assendelft te Leiden, ZW de erfpachter en NW Niesge Pietersdr.
weduwe Cornelis Joriszn. tegen 30 st per jr erfpacht.
186v. 23-8-1587. Dezelfde geven in erfpacht uit aan Jacob Floriszn. Heemskerck mede
kerkmeester 3 hond teelland gelegen in Truyen croft over de beek, belend NO Jr Johan
Nicolaeszn. van Mathenesse, ZO Mr Gerard Hoochstraten te Leiden als navolger van heer
Pons van Boshuysen, ZW Dirck Adriaenszn. Robol en NW de Heerweg, tegen een erfpacht
van 4 gulden 5 st per jr.
187. 23-8-1587. Dezelfde geven in erfpacht uit aan Claes Corneliszn. Corsteman 1 hond
teelland gelegen na de Poel voor de Venne, belend NO het Capittel van den Hogelande te
Leiden, ZO de erfpachter, ZW Willem Wouterszn. van der Leth en NW de Heerweg, tegen
een erfpacht van 2 gulden 16 st per jr.
187v. 23-8-1587. Dezelfde geven in erfpacht uit aan Claes Corneliszn. Corsteman 7 hond
ongetoegemaakt land genaamd de Bentcamp in de Lisserbroek, belend NO de Regulieren van
Leiderdorp, ZO Symon Pieter Jeroensznzn. erfgenamen c.s., ZW het Convent van
Leeuwenhorst en Niesge Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn. en NW Dirck Symonszn.
man en voogd van Adriaen jonge Dircken weduwe, tegen een erfpacht van 5 gulden per jr.
188. 23-8-1587. Dezelfde geven in erfpacht uit aan Dignom Janszn. van Roon 1 1/2 hond
geestland gelegen in de Westgeest, belend NO Claes Gerritszn. van Dorp’s erfgenamen te
Leiden, ZO de Heerweg, ZW het Convent van Leeuwenhorst en NW de oude Banzijp en
daarover Pancras Dammaszn. Cluft dat Cornelis Hugen Vranckenznzn. was, tegen een
erfpacht van 24 st per jr.
188v. 23-8-1587. Dezelfde geven in erfpacht uit aan Dirck Adriaenszn. Robol 1 morgen land
genaamd Truyen croft gelegen over de beek, belend NO Jacob Floriszn. Heemskerck, ZO en
ZW Cornelis Corneliszn. Lausduyn en NW de Heerweg, tegen 12 gulden 10 st per jr erfpacht.
189. 23-8-1587. Dezelfden geven in erfpacht uit aan Cornelis Corneliszn. Lausduyn secretaris
van Lisse 1/2 morgen land gelegen over de beek in de Oostgeest, belend NO Mattheus
Claeszn. van Zanen’s erfgenamen, ZO Cornelis Dirckszn. Vougel en Adriaen Janszn. van
Nyerop met de weeskinderen van Engebrecht Hubrechtszn., ZW de erfpachter en NW Mr
Anthonis Dijck weduwe in den Haag en Aernt van der Hooch te Haarlem, tegen 26 st per jr
erfpacht.
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189v. 23-8-1587. Cornelis Pieter Hugenznzn. Boursgen stelt dat Cornelis Corneliszn. van
Lausduyn van de kerkmeesters van Lisse in erfpacht had aangestaan 2 hond land gelegen in
Truyen croft over de beek, belend ZO en ZW Pouwels Reynenzn, NW de Heerweg en NO
Cornelis Corneliszn. van Lausduyn tegen 4 gulden per jr erfpacht en dat hij in de plaats is
gesteld.
190v. 30-9-1587. Jr Johan van der Does heer tot Noordwijk man en voogd van Jvr Elisabeth
van Suylen wonende Leiden verkoopt Jan Jacobszn. van Assendelft apothecaris te ’sGravenhage 2 partijen land genaamd het Grevelingencampge groot 7 1/2 morgen hooiland
gelegen in de Lisserbroek, belend ZO de Haarlemmermeer, ZW de Grevelingen, NW de
Steenpoel en NO een akker land daarvan Frans Floriszn. te Noordwijk possesseur is met jonge
Dirck Dirckszn. van Larum erfgenamen, de Quadeweg en Niesge Pieter Jeroensznsdr.
weduwe van Cornelis Joriszn. Borg Jr Cornelis van der Bouckhorst baljuw en schout van
Noordwijk.
191. 30-9-1587. Volgt rentebrief van 25 gulden per jr met hypotheek op het gekochte. Borg
Symon Jacobszn. van Assendelft. Afgelost 10-3-1631.
192. blanco.
193. 3-11-1587. Jan Matthijszn. timmerman wonende Rijnsburg verkoopt Harmen de Vryes
een huiske met erf gelegen over de beek eertijds door verkoper jegens Lenaert Adriaenszn
Clos in koop aangestaan, belend NW en NO Aernt van der Hooch met zijn gekochte land uit
de boedel van Pieter Floriszn., ZO de Heerweg en ZW Cornelis Dirckszn. Vougel, belast met
20 st per jr tbv de genoemde Aernt van der Hooch onder overhandiging van twee oude
brieven, de ene van 4-1-1580 gepasseerd door Maerten Janszn. tbv de voorsz. Lenaert Clos en
de andere van 23-7-1580 door de voorsz. Clos op de verkoper.
193v. 19-12-1587. Gijsbert Dirckszn. Gool poorter van Leiden verkoopt Adriaen Corneliszn.
Corsteman de originele decreetbrief van 18-7-1584 gepasseerd voor baljuw en dijkgraaf van
Rijnland van 11 hond land uit de boedel van Haze Willemsdr., voor 375 gulden.
194. 3-1-1588. Pouwels Reynenzn. aan de Beeck verkoopt Cornelis Corneliszn. van Lausduyn
3 hond geestland genaamd de halve morgen gelegen over de beek in Truyen croft, belend NO
Dirck Symonszn. man en voogd van Adriaen jonge Dircken weduwe, ZO de Kerk van
Sassenheim met de Hoge Weide, ZW zekere uitgang of laantje van de genoemde kerk en
daarover Jr Johan van Mathenesse en NW de Heerweg met waarborg door de verkoper van 10
hond toegemaakt land gelegen in de Lisserbroek, belend NO Aernt van der Hooch als
succeseur van wijlen Syburch van Loo te Haarlem, ZO de Cruysweg, ZW Symon Pieter
Jeroensznzn. erfgenamen en NW Jan Marcuszn. van Yperen te Leiden met zijn Leckeman.
195. 12-1-1588. Johan Corneliszn. van Heusden als gekoren voogd van Ermgaert Matthijsdr.
weduwe van Jan Gerritszn. Hits met Cornelis Gerritszn. van Langevelt als mede oom en
bloedvoogd over haar weeskinderen verkoopt de voorkinderen van de voorsz. Jan Gerritszn.
Hits bij zijn ongenoemde eerste vrouw als Hubert Janszn., Claes Janszn., Adriaen Janszn. en
Geertje Jansdr. de helft van de navolgende woning en landen daarvan de oude kinderen de
andere helft toekomt te weten een huis, barg en schuur alsmede 4 morgen geestland gelegen
op de Oude Veen, belend in zijn geheel NW en NO Nyenerodens duin, ZO Jr Franchoys de
Viry of nu Jan Marcuszn. van Yperen met Niesge Pieter Jeroensznsdr. en ZW IJsbrant
Corneliszn. c.s., belast met 5 1/2 st houtvesters erfhuur tbv Johan van Brouckhoven en 15
gulden per jr te lossen met 250 gulden tbv Jr Amelis Adriaenszn. van der Bouckhorst, 1 1/2
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morgen geestland gelegen als voren, belend NW Nyenrodens duin, NO IJsbrant Corneliszn.
c.s., ZO Willem Isaacszn. Heemskerck en ZW Geertruyt Damendr. weduwe Claes Janszn.
Oom te Leiden, 11 hond ongetoemaakt land gelegen over duin in de Hoge Mosvenen, belend
NW de vaart, NO Maerten Ruychaver, ZO Aernt Gerritszn. of nu Cornelis Corneliszn.
Neesvaer en ZO de Delftweg, belast met 1/3 van 5 1/2 st per jr en 15 st per jr tbv de
erfgenamen van Nicolaes van der Laen te Haarlem, 1/2 morgen land genaamd de Cruyscamp
gelegen in de Lisserbroek, belend NO en NW de Haarlemmermeer, ZO Pouwels Reynenzn.
en ZW Gerrit van Sparwoude te Haarlem met de beterschap en pachting van Nyenrodens duin
alsmede roerende goederen.
196. 29-1-1588. Gerrit Claeszn. Venhuysen korenkoper te Delft verkoopt Dirck Adriaenszn.
Robol de helft van 4 1/2 morgen land gelegen in de lage Venen genaamd de Coecamp en de
Middelweide, belend in zijn geheel ZO de kleine looster gekomen van Mr Gerrit Meliszn. van
Hogeveen in zijn leven pensionaris van Leiden daar thans Niesge Pietersdr. eigenares van is
ZW Adriaen Corsteman weduwe met de erfpacht van de heer van Benthuysen, W Johan van
Brouckhoven, NW de boedel van Joris Claeszn. Venhuysen daar Pieter Willemszn. bakkers
erfgenamen possesseur van zijn en NO Willem Adriaenszn. Scheen met erfpacht van Aelbert
Corneliszn. van Leeuwen op 18-4-1579 aan verkoper opgekomen, belast met 10 st 1 blanc per
jr de helft tbv Jvr Ida van Dorp die ook de wederhelft van het land toekomt en de andere helft
tbv Adriaen Hugenzn. te Pijnacker.
196v. 31-1-1588. Cornelis Mourijnszn. Wintdrough man en voogd van Maritge Gerritsdr.,
Cornelis Nanningszn. man en voogd van Jannetge Gerritsdr. en Dirckge Gerritsdr. met Jan
Dirckszn. Vougel hoefsmid haar gekoren voogd tezamen mede-erfgenamen van Gerrit
Dirckszn. van Thiel en Anthonia Mattheusdr. hun ouders verkopen Gerrit Gerritszn. van Thiel
haar zwager elk haar deel van een huis en erf daarvan de andere porties toebehoren aan
Hillegont Gerritsdr. als actie hebbende van Matthijs Gerritszn. en dezelfde Gerrit van Tiel,
belend in zijn geheel NO Jan Dirck Jacobsznzn. Sonnevelt, ZO het Pastorieland, ZW Pieter
Aelbrechtszn. bakker met Margriete Hendricksdr. Moy en Jeroene Hendricksdr. Moy en NW
de Heerweg.
197. 7-2-1588. Huygh Pieterszn. en jonge Adriaen Hendrickszn. half broers als bestorven
voogden van Margrietge Hendricksdr. Moy en Jeroene Hendricksdr. Moy hun zusters, Gerrit
Gerritszn. van Tiel, Hillegont Gerritsdr. met de voorsz. Gerrit haar broer en gekoren voogd en
hen sterk makende voor Cornelis Mourijnszn. Wintdrough man en voogd van Maritge
Gerritsdr., Cornelis Nanningszn. man en voogd van Jannetge Gerritsdr. en Dirckge Gerritsdr.
haar zwager en zusters tezamen enige universele erfgenamen van Catharina Dammasdr. in
haar leven weduwe van Mattheus Claeszn. van Zanen haar respectieve bestemoeder van
moederszijde verkopen Cornelis Corneliszn. van Lausduyn 2 hond land genaamd Juttenacker
gelegen over de beek, belend ZW de koper, NW en NO Aernt van der Hooch te Haarlem en
ZO Cornelis Dirckszn. Vougel, met waarborg door Huygh en jonge Adriaen Hendrickszn. van
een huisje met erf dat hun zusters toebehoort, belast met 20 st per jr tbv het Convent van
Leeuwenhorst en verder hetgene dat Pieter Aelbertszn. backer als reste van de custing daarop
sprekende heeft, belend ZO en ZW Pieter Aelbertszn. backer en NW de Heerweg en door
Gerrit van Tiel en Hillegont tezamen een huis en erf, belend NO Jan Dirck Jacobsznzn.
Sonnevelt, ZO de Lisser pastorie, ZW Pieter backer voorsz. met de de voorsz. Margriete en
Jeroene Moy en NW de Heerweg.
198. 9-2-1588. Cornelis Dirckszn. Paeu oom wonende aan de Poel als boedelhouder van de
goederen van wijlen Catharina Pietersdr. zijn huisvrouw ter eenre en Cornelis Corneliszn.
jonge Paeu voor hem zelve en als broeder van Magdalena Cornelisdr., Floris Corneliszn.
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Cock man en voogd van Ceeltje Cornelisdr., Lenaert Cornelis Engelsznzn. man en voogd van
Margrita Cornelisdr. allen kinderen van de genoemde Catharina Pietersdr. haarlieder moeder
en schoonmoeder ter andere zijde delen met tussenspreken van jonge Cornelis Floriszn. Cock
en Willem Corneliszn. Ponden de boedel. De vader de woning als huis, barg en schuur
alsmede 6 morgen land daar de woning op staat gelegen aan de Poel, belend tezamen NO
jonge Cornelis Floriszn. Cock, ZO ’s-Gravenwater genaamd de Poel, ZW Willem Corneliszn.
Ponden met Cornelis Claeszn. en NW de Heerweg, belast met 18 gulden per jr te lossen met
300 gulden, toekomende mr Claes apothekers erfgenamen te Leiden en de voorsz. jonge
Cornelis Paeu met Magdalena 3 morgen land gelegen in de Roversbroeck, belend NO
Sassemerkerk, ZO Gerrit Jacobszn. Coppen met Cornelis Symonszn., ZW Cornelis Pieterszn.
erfgenamen aan de beek en NW de Warmonder Kerk met Paeu Ooms horn en Floris Cock
met Lenaert Corneliszn. 4 hond land genaamd Paeu ooms horne gelegen als voren, belend NO
de Warmonderkerk, ZO de voorsz. jonge Paeu met zijn zuster en ZW en NW ‘s-Gravenwater
genaamd de Poel en Floris en Lenaert tezamen 2 morgen land genaamd de Hongercamp
gelegen achter het huis te Lisse, belend NO Jeroen Dammaszn. Cluft als nazaat van Cornelis
Hugen Vranckenzn., ZO de Poel, ZW Jr Johan van Mathenesse en NW dezelfde Van
Mathenesse met Jeroen Cluft, belast met 24 gulden per jr te lossen met 400 gulden tbv Dirck
Janszn. van Ruyven brouwer in de Clauw te Delft, behoudens dat het weeskind van wijlen
Doedeszn. genaamd jonge Maritge Cornelisdr. zal hebben 11 hond land en ook mede dragen
uit de rente van 24 gulden 1/5e deel volgens de opdrachtbrief door haar grootvader van 16-61587.
199. 9-2-1588. Harmen de Vries verkoopt Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse een huisje en
erf gelegen in de Oostgeest, belend ZW Cornelis Dirckszn. Vougel, NW en NO Aernt van der
Hooch en ZW de Heerweg, belast met 20 st per jr tbv Aernt van der Hooch, met waarborg een
huis en erf, belend NO Niesge Pietersdr. en Wouter van Calcker, ZO de Heerweg, ZW
Bouwen Corneliszn. schipper en NW het Berckhouterduintge onder overhandiging van de
oude brieven de eerste van 4-1-1580, de 2e van 23-7-1582 en de derde van 3-11-1587.
199v. 23-2-1588. Jan Dirck Jacobsznzn. Sonnevelt verkoopt Dirck Adriaenszn. Robol 2 hond
geestland gelegen in de Arren op de Oostgeest, belend NO Willem Adriaenszn. Scheen met
zijn erfpacht, ZO en ZW Jvr Clara Hendricksdr. van Assendelft en NW Niesge Pietersdr,
weduwe van Cornelis Joriszn. onder overhandiging van de oude koopbrief van de boedel van
Jacob Corneliszn. Kist.
200. 8-1-1588. Adriaen Janszn. van Nyerop althans wonende te Leiden verkoopt Claes
Corneliszn. Corsteman een huis en erf gelegen over de beek, belend NW Cornelis Corneliszn.
Lausduyn en NO Cornelis Dirckszn. Vougel volgens twee oude brieven.
200v. 22-3-1588. Wouter Lenaertszn. van Calcker jegenwoordig bode alhier schuldig aan de
gasthuismeesters van het St Joris Gasthuis te Haarlem 131 gulden 6 st met hypotheek op twee
huizen en erven gelegen aan elkander, belend NO Niesge Pietersdr., ZO de Heerweg en ZW
en NW Harmen de Vries.
201. 5-4-1588. Cornelis Corneliszn. van Lausduyn jegenwoordig onze secretaris verkoopt
Floris Corneliszn. alias Floris jonge Neelen al het recht en aanzeggen dat verkoper heeft aan
een schuldbrief van 30-7-1586 van een camp land door Dirck Adriaenszn. en Engel
Adriaenszn. broers getransporteerd op de verkoper, belast met 6 gulden 5 st per jr tbv de
weeskinderen van Aerntge Dircksdr.
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201v. 10-7-1588. Pieter Aerntszn. Brammer man en voogd van Margrieta Gerritsdr. voor hem
zelve en Jeroen Dammaszn. Cluft en Pancras Dammaszn. Cluft broers omen en bloedvoogden
van Dammas, Cors, Lijsbeth en Neeltge Gerritsdr. nagelaten weeskinderen van Gerrit
Dammaszn. Cluft en Barbara Cornelisdr. wonende Sassenheim, Pieter Jacobszn. van Noort
poorter van Leiden en Pieter Janszn. te Hillegom naaste magen en voogden van de voorsz.
weeskinderen van moederszijde verkopen Claes Corneliszn. Corsteman 3 morgen toegemaakt
land gelegen in de Lage Venen, belend NO Cornelis van der Laen, ZO Claes Corsteman met
zijn erfpacht, ZW Jeroen Cluft voorsz. en NW de Vaartlaan, belast met 12 gulden per jr tbv
Gijsbert Joriszn. te Leiden, onder overhandiging van twee oude brieven als de ene van 6-41524 verleden voor de schout van Sassenheim tbv Gielis Matthijszn. schout van Lisse en de
tweede van 17-3-1528 door Willem Stoop als voogd van Gielis Matthïjszn. kinderen tbv
Dammas Gerritszn. de voorsz. weeskinderen bestevader.
202v. 28-8-1588. Jan Hubertszn. wonende Langeveld en Cornelis Hubertszn. wonende
Noordwijkerhout broers omen en bloedvoogden van Claes Janszn. en Adriaen Janszn.
nagelaten weeskinderen van Jan Gerritszn. Hits van de oude bedde verkopen Ds Jan
Corneliszn. predikant te Lisse al het recht en aanzeggen van een brief gepasseerd door
IJsbrant Corneliszn. tbv Jan Gerritszn. Hits van 7-12-1586 van 3 hond land genaamd het
Cruyscampge.
203. 17-9-1588. Maerten Ruychaver althans wonende op den huize van Bergendael in
Voorhout verkoopt Jr Arnoult van Duvenvoorde capitein zijn zwager zekere woning als huis,
barg en schuur met ruim 30 morgen land gelegen aan diverse percelen over duin in de Hoge
Mosvenen, strekkende voor van de Nyenrodens duinen af tot achter aan de vaart toe, alles
volgens de oude brieven, belast met 23 st erfhuur meest competerende Nicolaes van der Laen
erfgenamen te Haarlem en 12 gulden 10 st per jr te lossen met 200 gulden tbv Jr Johan
Nicolaeszn. van Mathenesse onder overhandiging van de volgende brieven: een decreetbrief
verleden door het Hof van Holland van 5 morgen land gekomen uit de boedel van Willem
Joriszn. groot 12 bladen van 1-6-1579, een eigendomsbrief van 8 bladen van 18 1/2 morgen
land gekomen uit de boedel van Cornelis Jan Florisznzn. Ruygeneel van 28-9-1580 verleden
voor de schout van Lisse, nog een waarbrief van l 1/2 hond land gekomen van Jan Gerritszn.
Hits van 29-5-1582 verleden voor de schout van Lisse en nog een decreetbrief verleden voor
de Baljuw van Rijnland van diverse percelen van landen groot 4 morgen, 2 morgen, 1 1/2
morgen en 2 morgen, gekomen uit de boedel van Cornelis IJsbrantszn. Rootgen van 18-71584.
204. 17-9-1588. Jacob Floriszn. van Heemskerck schuldig aan Lenaert Engelszn. zijn zwager
37 gulden 10 st per jr met hypotheek op 3 morgen land genaamd de Venne met een vrije laan
slrekkende van dit laantje tot de Heerweg gelegen op het Oosteinde van Lisse, belend NO jvr
Dieuwer van der Laen te Leiden met Jr Johan van Mathenesse, ZO Maerten Pieterszn.
Beeckesteyn en de erfgenamen van Johan van Brouckhoven, ZW Aernt van der Hooch als
successeur van Syburch Verloo te Haarlem en NW jvr Dieuwer van der Laen voorsz. c.s.,
belast met 2 pond hollands per jr tbv Geertruyd Damendr. te Leiden en 20 st per jr tbv Mr
Gerard Meliszn. erfgenamen. Afgelost 21-3-1628 stilo novo.
204v. 3-10-1588. Maerten Jacobszn. Langevelt timmennan verkoopt Cornelis Pouwelszn.
Schouman zijn zwager een huis en erf gelegen op het Dorp, belend NO Willem Thomaszn.,
ZO de weduwe van Adriaen Corsteman, ZW het Groenevelt van het Dorp en NW de
Heerweg, onder overhandiging van de oude brief van 18-9-1582 van Dirck Baerthoutszn. als
principael en Jan Jacobszn. Doncker als waarborg.
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205. 15-10-1588 met schepenen van Sassenheim. Pieter Aertszn. Brammer
scheepstimmerman man en voogd van Grietge Gerritsdr. voor hem zelve, Jeroen Dammaszn.,
Pancras Dammaszn., Pieter Janszn. en Pieter Jacobszn. van Noorden omen en neven als
naaste voogden over Dammas, Cors, Lijsbeth en Neeltge nagelaten onmondige kinderen van
Gerrit Dammaszn. en Barbara Cornelisdr. beiden z.g. in hun leven gewoond hebbende te
Sassenheim verkopen Pieter Maertenszn. wonende Sassenheim een woning als huis, schuur en
barg met 10 morgen 2 1/2 hond land daar de woning op staat gelegen in Sassenheim, belend
in zijn geheel NO Willem Jacob Jorisznzn., daaraan Jan Paets van Santhorst, Jan Marcuszn.
van Yperen en Magdalena Bassen, ZO de Heerweg, zuidoostwaarts en zuidwestwaarts
schrinkelend Maerten Claeszn., de Pastorie van Sassenheim en Hobbe Floriszn. goudsmid,
ZW Teylinger laan en NW de houtsingel van het huis van Teylingen, 7 hond land gelegen in
Sassenheim gemengder vuur in een camp van 4 morgen 4 hond genaamd de Hoogcamp met
Jhr Cornelis van der Bouckhorst baljuw te Noordwijk, NW de Pastorie te Sassenheim en
Cornelis Jacobszn. te Sassenheim, belend in zijn geheel NO Cleypoel, ZO Jan Diertszn. op de
Thuyn, ZW de Pastorie van Sassenheim c.s. en NW Jan Willemszn., 9 hond land, belend NO
Gerrit Jacobszn. Coppen en Cornelis Symonszn., ZO de Haarlemmermeer, ZW Claes
Corneliszn. Corsteman en NW de erfgenamen van Cornelis Pieterszn. aan de Beek, 7 hond
land, belend NO de boedel van Pieter Hugenzn., ZO Lambrecht van der Horst te Haarlem,
ZW de erfgenamen van.Cornelis Pieterszn. voorsz. en NW de Poel alsmede 1 hond land,
belend NO de weduwe van Cornelis op de Thuyn, ZO en ZW de Haarlemmermeer en NW
Lambrecht van der Horst welke laatste drie percelen gelegen zijn in Roversbroek onder Lisse,
belast met een erfpacht van 11 gulden 5 st per jr tbv de Deputaten van de Pieterskerk te
Leiden, 1/3 van een pacht van 10 gulden per jr op de Hoogcamp, toekomende de Kerk van
Sassenheim, een losrente van 25 gulden per jr wezende een restant van 100 gulden per jr tbv
Mr Lambrecht van der Horst, 18 gulden per jr tbv de voorsz. Van der Horst, welke rente van
18 gulden per jr door Pieter moet worden afgelost wanneer Pouwels Janszn. en Machtelt
Jansdr. 15 jr oud zijn geworden, 24 gulden per jr tbv Cornelis Hugenszn. van Thorenvliet te
Leiden, 18 gulden per jr te lossen met 288 toekomende Nelletge Gerritsdr. weduwe van Gerrit
Bruynenzn. te Leiden, 8 gulden per jr tb de weduwe van Mr Anthonis van Dijck, 12 gulden
per jr tbv Jacob Janszn. van der Bouckhorst, 6 gulden per jr tbv Lijsbeth Jansdr. weduwe van
Jan van Rijnsburg en 3 gouden karolus gulden per jr tbv de voorsz. Lijsbeth Jansdr. Voldaan
met een schuldbrief van 2400 gulden.
207. 13-11-1588. Jan Aelbertszn. van Warmond jegenwoordig wonende in de Kaag verkoopt
Jan Willemszn. te Sassenheim 2 1/2 morgen hooiland genaamd de Swardelcamp gelegen in de
Sassemerbroek, belend NO Jr Johan van Mathenesse, O Willeboirt Willem Diestenznzn. met
zijn land genaamd Santoom en Brebijltgens erfgenamen, ZW Floris Corneliszn. op te Thuyn
en W de Sassemer pastorie en de koper onder overhandiging van twee oude brieven daarbij
hem de woning met land mede aangekomen is de ene van 18-6-1585 en de andere van 4-111586.
208. 15-11-1588. Claes Corneliszn. Corsteman verkoopt Cornelis Janszn. en Gerrit Janszn.
broers beiden duimeier 3 1/2 morgen geestland gelegen op de Westgeest, belend NO Quirijn
Syvertszn. hoefsmid te Noordwijk, ZO jonge Niesge Cluften of Pancras Dammaszn. haar
zoon, ZW Cornelis Reyerszn. met zijn erfpacht van Johan de Wael en NW de Keukenduin
van Teylingen onder overhandiging van de oude brieven.
208v. 16-11-1588. Cornelis Pouwelszn. Schouman en Jan Dirckszn. Vougel hoefsmid delen
het verbrande huis in Lisse volgens de twee oude brieven door de weduwe van Adriaen
Corsteman van wie zij het gekocht hebben, belast met een erfleen van het huis van Warmond
volgens de leenbrief en wel Cornelis Pouwelszn. de ene helft van het erf, belend NW hij zelf
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met zijn huis en erf, NO Willem Thomaszn., ZO Jan Dirckszn. voorsz. met de wederhelft en
ZW het Groenevelt van het Dorp met de actie van het onversterfelijk erfleen en Jan Dirckszn.
de andere helft naast zijn huis en erf met de appelboom, belend NW de voorsz. Cornelis
Pouwelszn. met de wederhelft, NO Willem Thomaszn., ZO Jan Dirckszn. voorsz. en ZW het
Groenevelt van het Dorp met waarborg door Cornelis Pouwelszn. in verband met het erfleen
van zijn huis en erf, belend ZW en NW de Heerweg, NW Willem Thomaszn. en ZW Jan
Dirckszn. voorsz.
209v. 16-11-1588 met schepenen van Alckemade. Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse
verkoopt Gerrit Hugenzn. wonende op het Zweiland in Warmond een camp weiland gelegen
in Alckemade groot 2 1/2 morgen, belend NO de Meer, ZO en ZW Cornelis Matthijszn. en
NW Cornelis Matthijszn. voorsz. en de Meer, met waarborg een camp toegemaakt weiland
van 11 hond gelegen in Roversbroeck, belend NW en NO Mr Frederick Brunt, ZO de
Pastoriekerk van Sassenheim en ZW de verkoper.
210. 18-11-1588 met schepenen van Alckemade. Cornelis Mourijnszn. man en voogd van
Pietertge Claesdr. als mede-erfgenaam van Claes Corneliszn. van der Ade zijn huisvrouwen
za vader wonende op de Rijpwetering verkoopt de erfgenamen en kinderen van Jan Gerritszn.
Brebijl 11 hond geestland gelegen in Schermers croft in Lisse, belend NO Willem Dammaszn.
van Griecken, ZO de Heerweg en ZW en NW jonge Claes Claeszn. van der Ade en Cornelis
Mourijnszn. Biltman zijn mede-erfgenamen, met waarborg 1 morgen land gekomen van de
voorsz. Willem Dammaszn. op de Rijpwetering in Alckemade, belend W en O Jacob
Aerntszn. Spruyt te Leiden en Z en N Dirck Willemszn. erfgenamen.
210v. 20-11-1588. jonge Cornelis Floriszn. Cock verkoopt Floris Corneliszn. Cock zijn zoon
3 morgen land gelegen jegens de Engel waarop de koper een huis getimmerd heeft, belend
NO Lambert Reynierszn. van der Horst te Haarlem, ZO ’s-Gravenwater genaamd de Poel,
ZW Willem Floriszn. boedel of nu Elisabeth Brunt en NW de Heerweg, belast met 24 gulden
per jr tbv Gerritge Cornelisdr. te Haarlem zoals verkoper jegens ouwe Cornelis Floriszn. Cock
gekocht had volgens de oude brief van 9-3-1568 voor schepenen van Lisse, met waarborg 9
hond land gelegen in de Roversbroek.
211v. 4-12-1588. Rochus Claeszn. man en voogd van Anna Pietersdr. zijn laatste vrouw
verkoopt Lourens Rochuszn. zijn zoon een woning als huis, barg en schuur alsmede 6 morgen
weiland gelegen in de Liesbroek, belend NO Pancras Dammaszn. Cluft met de verkoper, ZO
de boedel van Willem Floriszn. en nu Hubert Hendrickszn. met Aefge Pietersdr. en Alijt
Pietersdr. te Haarlem, ZW Jacob Dirckszn. van der Voorden met Huych Corneliszn. weduwe
en Willemtge Jorisdr. en NW de Lijdweg, belast met 12 gulden 10 st per jr te lossen met 200
gulden tbv Jr Johan van Mathenesse, 25 gulden per jr te lossen met 400 gulden tbv Jr Verwey
te Delft, 9 gulden per jr te lossen met 150 gulden tbv Adriaen Janszn. Knotter te Leiden, 6
gulden per jr te lossen met 100 gulden tbv Nanning Paedse te Leiden, 6 gulden per jr tbv St
Stevens Clooster te Leiden en 3 gulden per jr pacht op 1/4 van 11 hond land gelegen in de
voorsz. 6 morgen tbv Niesge Jansdr. weduwe van Dammas Gerritszn. Cluft, alles volgens de
oude brieven, met waarborg 1 morgen land, belend NO Mr Lambert Reynierszn. van der
Horst te Haarlem, ZO de voorsz. Van der Horst met Weyntge Cornelis Engelszn. weduwe,
ZW Lourens Rochuszn. voorsz. en NW Pancras Dammaszn. Cluft onder overhandiging van
de oude brieven van 28-1-1527 en 29-7-1552 verleden voor de schepenen van Lisse. Afgelost
18-4-1639.
212. 4-12-1588. Rochus Claeszn. voor hem zelve als man en voogd van Anna Pieterdr. zijn
leste vrouw verkoopt Aelbert Eeuwoutszn. wonende Noordwijkerhout man en voogd van
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Maritge Rochusdr. 2 1/2 hond land gelegen in het Dwersland op de Westgeest, belend NO
Jeroen Dammaszn. Cluft met erfpacht, ZO de oude banzijp en daarover Hubert Hendrickszn.
met Joris Floriszn. beiden met erfpacht van het Convent van Leeuwenhorst, ZW Trynen
laantje en NW het voorsz. Convent van Leeuwenhorst, met waarborg de 1 morgen land
vermeld in de vorige akte onder overhandiging van de oude brief van 30-6-1560 waarbij Doe
Claeszn. het stuk land had verkocht, met recht van vruchtgebruik door de verkoper en zijn
vrouw gedurende hun leven.
212v. 23-12-1588. Floris Corneliszn. Cock verkoopt de gecommitteerden van de ambachten
Noordwijkerhout, Voorhout en Lisse tot doorgraving van de Keukenduin de helft van zijn
zandsloot gelegen tussen zijn land en het land van Elisabeth Brunt zuidwestwaarts van hem
belend die de wederhelft van de sloot toekomt, strekkende de voorsz. sloot van de Lisserpoel
tot aan de brugge toe daar de Heerweg loopt, voor 19 gulden.
213. 31-12-1588. Jan Dirck Jacobsznzn. van Sonnevelt voor hem zelve en als actie hebbende
van Jacob Dirckszn. zijn broer en van Claes Philipszn. man en voogd van Sophia Dircksdr.
zijn zuster allen erfgenamen van Machtelt Coenendr. en Symon Dirckszn., hun moeder en
broer verkoopt Cornelis Corneliszn. Neesvaer een bezegelde custingbrief pro resto 229 gulden
8 st tlv Pieter Corneliszn. Ruyter wegens koop van een huis en erf met 10 hond land welke
Ruyter van Machtelt Coenendr. gekocht had volgens de brief van 24-3-1565 voor 75 gulden
met waarborg door Jan van een huis en erf met 2 hond land, belend NO Cornelis Pieterszn.
Boursgen, ZO de Pastorie van Lisse, ZW Gerrit Gerritszn. van Tiel c.s. en NW de Heerweg.
213v. blanco.
214. 3-1-589. Cornelis van der Laen verkoopt Gerrit van der Laen zijn zijn zoon een hofstede
gelegen in Lisse genaamd de hofstede van der Specke en het bouwhuis alsmede 19 morgen
150 roe zo leen- als eigen land alles volgens de speciale verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij
Salomon Lenaertszn. van der Wuert, voor 5000 gulden.
214v. 21-2-1589. Lenaert Cornelis Engelsznzn. wonende Langevelt onder Noordwijk stelt op
27-9-1558 gekocht te hebben van Dignum Gillisdr. weduwe van mr Huych van der Goes een
woning met 12 morgen land gelegen in Langeveld, belend W Matthijs Jacobszn., ZW de
erfgenamen van Symon Pieterszn., ZO en O de Grafelijkheids wildernis en NO de wildernis
van de heer van den Boomgaert, belast met 12 gulden gepasseerd op 23-7-1555 door Gerrit de
Witte baljuw van Noordwijk tbv Pieter Hobbezn. en de akte van 42 gulden van 18-7-1567
gepasseerd door wijlen Gerrit de Witte tbv Aeghen Pietersdr. weduwe van Jacob van der Mij
nu toekomende Jr Johan van Mathenesse voor de schout van Noordwijk, met waarborg door
de verkoper van 1 morgen (de helft van 2 morgen) weiland genaamd de Hongercamp, belend
NO Jeroen Dammaszn. Cluft, ZO de Poel, ZW Jr Johan van Mathenesse en NW de voorsz.
Van Mathenesse en Jeroen Dammaszn. Cluft.
215v. 16-3-1589. Hendrick Matthijszn. snijer wonende Warmond voor hem zelve, Jan
Matthijszn. timmerman wonende Rijnsburg mede voor hem zelve, Catharina Matthijsdr. en
Ermgart Matthijsdr. gezusters met Jan Matthijszn. hun broer als hun gekoren voogd zijn
voldaan door Cornelis Pieterszn. Boursgen eertijds man en voogd van Appolonia Matthijsdr.
volgens het testament van de voorsz. Appolonia die hun zuster was.
216. 3-4-1589. Maritge Corsdr. weduwe van Dirck Pieterszn. Vougel met Pieter Corneliszn.
Schouman haar gekoren voogd, Cornelis Dirckszn. Vougel, Jan Dirckszn. Vougel, Bouwen
Pieterszn. kuiper wonende ‘s-Gravenhage man en voogd van Catharina Dircksdr. en Guertge
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Dircksdr. met Cornelis haar broer vervangende Pieter Dirckzn. Vougel hun zoon en broer
verkopen Willem Wouterszn. van der Leth 2 campen toegemaakt land tezamen groot 10 hond
doch volgens het morgenboek 10 1/2 hond, gelegen aan elkander in de Lisserbroek, belend
NO Aernt Pieterszn. Deyman te Haarlem met de erfgenamen van Dirck van Berckenrode, ZO
de Quadeweg met de Lisserkerk, ZW Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse en NW de Poel,
belast met een erfpacht van 10 gulden en een coppel conijnen per jr alles volgens de oude
erfpachtsbrief van 21-10-1560 tbv Jr Amelis van der Bouckhorst.
216v. 4-4-1589. Aernt Gerritszn. van Warmenhuysen poorter van Haarlem verkoopt Jacob
Dirckszn. van der Voorden 16 1/2 hond land gelegen in de Lage venen als wijlen zijn vader
Gerrit Aerntszn. eertijds onder andere 3 morgen hoge veenland jegens Cornelis Corneliszn.
Neesvaer had gekocht, belend NW de Vaartlaan, NO Lenaert Danielszn. van Tetroede, ZO
Cornelis Reyerszn. met erfpacht van Johan de Wael en ZW Cornelis Hendrickszn. Lodder
erfgenamen te Noordwijkerhout, onder overhandiging van de oude brief van 6-9-1569
gepasseerd door Cornelis Corneliszn. Neesvaer en Gerrit Garbrantszn. alsmede een oude brief
vermeldende 2/4 van 15 1/2 morgen land gelegen in de Lagevenen.
217v. 19-4-1589. Jan Michielszn. de Wael poorter van Haarlem verkoopt Agatha van
Berckenrode weduwe van Johan van Alckemade poorter van Leiden een erfpachtsbrief van 72
gulden per jr tlv Cornelis Reyerszn. gepasseerd op 16-12-1586 en verzekerd op een woning
met 10 morgen land.
218v. Claes Willemszn. poorter van Leiden man en voogd van Adriana Allertsdr. verkoopt
Cornelis Gerritszn. duinmeier te Langeveld 1/3 van van 9 1/2 hond land genaamd Ruyshorn
gelegen in de Lisserbroek, daarvan de rest aan de koper toekomt en door deze bij de koop
verkregen van Claes Corneliszn. in de Beverwijk, belend in zijn geheel NO Cornelis
Corstenszn. kinderen, ZO Pancras Dammaszn. Cluft, ZW het Poelwater en NW de Graft
onder overhandiging van de oude scheidbrief tussen wijlen Allert Claeszn. en Jeroen Claesz.
van 1-1-1557.
219. 31-5-1589. Cornelis Gerritszn. duinmeier althans wonende te Langeveld verkoopt Claes
Corneliszn. Cortseman 9 1/2 hond land genaamd de Ruyshorn hiervoor vermeld.
219v. 30-5-1589. Pieter Symonszn. van Oude Nyerop althans wonende op het huis ter Lucht
te Noordwijkerhout verkoopt Claes Adriaenszn. Scheen een woning als huis, barg en schuur
met twee percelen land tezamen groot 3 morgen 1 1/2 hond gelegen aan elkander in de Hoge
Mosvenen, eerst het perceel daar het huis op staat groot 2 morgen 1 1/2 hond genaamd de
Loostercamp, belend volgens de oude brief van 22-8-1581 en 3 morgen toegemaakt land,
belend volgens de oude brief van 3-7-1594 verleden door Maerten Ruychaver, belast met 1 st
per morgen erfpacht tbv de erfgenamen van Nicolaes van der Laen en 9 gulden erfpacht tbv
de Lisserkerk, alles staande op de voorsz. 2 morgen 1 1/2 hond.
220. 13-6-1589. Claes Corneliszn. Corsteman en Engel Janszn. van Tetrode als voogden over
de weduwe en weeskinderen van Adriaen Corneliszn. Corsteman verkopen Jacob Floriszn.
van Heemskerck 2 morgen genaamd de Loostercamp gelegen over duin onder overhandiging
van de oude brief van 18-7-1584 gepasseerd voor Foy van Brouckhoven baljuw en dijkgraaf
van Rijnland, afkomstig uit de boedel van Willem Pieterszn. alias Hazen en gemijnd op 250
gulden.
221. 19-6-1589. Symon Corneliszn. bakker althans wonende Noordwijk mede-erfgenaam van
Cornelis Pieterszn. bakker te Sassenheim draagt op aan Dirck Hendrickszn. van der Mije
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althans wonende op het eiland van Texel bij forme van ruil 7 hond land gelegen in de
Roversbroek dat Symon aangekomen is voor zijn portie van Cornelis Pieterszn. voorsz. zijn
vader, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de Haarlemmermeer, ZW Pieter Floriszn.
van Heemskerck of Pieter Mourijnszn. en NW Willem Hubertszn., belast met 3 penningen
hollands per jr onder overhandiging van de oude brief van permitatie van de voorsz. 7 hond
van 12-1-1562 en geruild met een huis en erf gelegen in Noordwijk.
221v. 19-9-1589. Cornelis Pieter Hugenznzn. gebynaamd Boursgen verkoopt Jr Johan
Nicolaeszn. van Mathenesse 4 hond geestland genaamd goe Gerritszn.’s croftgen, belend NO
de koper met zijn Berckenduintge en ZO, ZW en NW Maritge Jorisdr. weduwe van Adriaen
Cornelis Corstensznzn. met waarborg 8 hond ontoegemaakt weiland gelegen op het Oosteinde
in de polder genaamd de Venne, belend NO Pouwels Reynenzn., ZO, ZW en NW Barbara
Jansdr. weduwe Anthonis Vranckenzn. onder overhandiging van de oude brief van 26-7-1580.
222 en 223 blanco.
224. 24-10-1589. Willem Dammaszn. van Griecken schout van Warmond verkoopt Gerrit
Jacobszn. Coppen te Sassenheim 13 1/2 hond toegemaakt land genaamd de Poelcamp gelegen
in de Roversbroek, belend NO Jacob Dirckszn. van der Voorden, ZO en ZW de erfgenamen
van Maritge Pieter Floriszn. weduwe te Sassenheim en NW ‘s-Gravenwater genaamd de Poel
onder overhandiging van twee oude brieven, de ene van 20 en de andere van 23-10, beide van
1582.
224v. 19-11-1589. Jan Janszn. wonende Sassenheim voor hem zelve en Floris Maertenszn.
wonende Warmond man en voogd van Neeltge Jansdr. tezamen erfgenamen van Annetge
Jansdr. haar overleden zuster zijn voldaan door JacobGerritszn. van Langevelt man en voogd
geweest van Annetge Jansdr. van alle erfenisse.
225. 3-12-1589. Hubert Hendrickszn. wonende aan de Poel jegenwoordig bezitter en
possesseur van de goederen door Willem Floriszn. zijn oom metter dood nagelaten stelt dat
zijn oom tbv Cornelis Engelszn. gegeven heeft 100 gulden daarvan de voorsz. Cornelis
Engelszn. in zijn leven en na zijn overlijden zijn huisvrouw Weyntge Pietersdr. alle jaren
rente betaald hebben tegen de penning 16 en verklaart van de hoofdsom en de rente betaald te
zijn. Borg Huygh Hendrickszn. zijn broer.
225v. 3-12-1589 met schepenen van Haarlem. Pieter Corneliszn. voor hem zelve en Cornelis
Willemszn. van Noorderwiele man en voogd van Maritge Cornelisdr. kinderen van Cornelis
Jacobszn. in de Madt te Haarlem en uit naam van IJslant Egbertsdr. weduwe van Cornelis
Jacobszn. verkopen Maritge Jansdr. weduwe van Adriaen Corneliszn. Corsteman en haar
kinderen 8 hond land, belend NO, ZO, ZW de voorsz. weduwe met haar kinderen en NW
Johan van Brouckhoven erfgenamen te Leiden met waarborg twee huizen en erven staande in
de Grote Houtstraat te Haarlem tussen de huizinge genaamd de Vergulde Sterre aan de ene
zijde en Baerthout van Nyenburgh oud burgemeester aan de andere zijde.
226. 26-1-1590. Dirck van der Laen met Cornelis van der Laen en Symon van van Assendelft
zijn vader en zwager en Dirck verkoopt Gerrit van der Laen zijn broer 2 partijen land gelegen
aan elkander genaamd de grote en kleine looster, tezamen bij raming 3 morgen, zoals
verkoper bij caveling toebedeeld is van zijn moeders erfenis, de grote looster belend NO het
St Elisabeth Gasthuis te Haarlem, ZO de Coeckenduyn, ZW Claes Corneliszn. en de kleine
looster en NW Symon van Assendelft voorsz. en de kleine looster belend NO de grote looster,
ZO en ZW Claes Corneliszn. voorsz. en NW de koper, belast met 25 gulden per jr die
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Cornelis van der Laen zijn vader daarop sprekende had volgens een notariele akte van 26-111588. Afgelost 3-12-1597.
226v. 1-2-1590. Hubert Janszn. duinmeier althans wonende te Banchem, Cornelis Hubertszn.
en Jan Hubertszn. wonende Noordwijkerhout omen en bloedvoogden over Eggertge Jansdr.
en Adriaen Janszn. onmondige weeskinderen van Jan Gerritszn. Hits bij zijn 1e ongenoemde
vrouw dragen op bij wijze van uitkoop aan Claes Janszn. hun broer 3/4 van alle goederen,
huizen, hof, land en zand met bruikwaar van Nyenrodensduin als hun vader Jan Gerritszn.
Hits bezeten heeft en Claes Janszn. bij opdracht van Ermgaert Matthijsdr. weduwe van Jan
Hits za op 12-1-1588 overgedragen heeft.
227. 6-2-1590. Claes Janszn. Hits verkoopt Floris Corneliszn. wonende op Specke 11 hond
veenland gelegen over duin in de Hoge Mosvenen, belend NO Jr Aernt van Duvenvoorde
capiteyn, ZO Cornelis Corneliszn. Neesvaer als actie hebbende van Aernt Gerritszn. van
Warmenhuysen, ZW de Delft en NW de Hoogeveensche vaart, oorspronkelijk belast met 1/3
van 7 1/2 gulden en 1/3 van 5 1/2 st per jr welke door verkoper reeds afgelost zijn. Borgen Jan
Hubertszn., Cornelis Hubertszn. en Adriaen Wouterszn. in de Zilck, beiden wonende
Noordwijkerhout, onder overhandiging van de oude brief van 1-10-1587.
227v. 6-3-1590. Pouwels Reynenzn. wonende aan de Beek man en voogd van Machtelt
Pietersdr. Colingh verkoopt met consent van Cornelis Pouwelszn. en Engel Adriaenszn. man
en voogd van Pietertge Pouwelsdr. zijn zoon en zwager aan jonge Pieter Pouwelszn. Colingh
zijn zoon jegenwoordig man en voogd van Margrieta Cornelisdr. zekere woning als huis,
barg, schuur alsmede twee percelen land tezamen 3 morgen het grootste teelland en het
kleinste weiland gelegen aan elkander aan de Broekweg, belend het teelland daar de woning
op staat NO eerst Cornelis Pieterszn. Boursgen met zijn erfpacht van de Lisserkerk, en voorts
weiland, ZO Engel Adriaenszn. voorsz., ZW de Lisserbeek en daarover Cornelis Dirckszn.
Larum met de Broekweg en NW de Heerweg en het weiland belend NO Mr Gerard
Hoochstraten te Leiden met zijn provenland, ZO het Pastorieland genaamd de Nesse, ZW het
voorsz. teelland, NW Cornelis Pieterszn. Boursgen voorsz. met Cornelis Corneliszn. van
Lausduyn, belast met 15 st per jr tbv de Kerk van Leiderdorp en 5 groot ’s-Graven erfhuur
toekomende Johan van Brouckhoven erfgenamen te Leiden onder overhandiging van de oude
brief van een perceel land of croft met een weide groot 2 morgen 308 roe met nog een akker
land alsmede 1/2 morgen geestland gelegen op het Oosteinde van 31-1-1572 stilo cury,
daarvan uitgezonderd het nieuwe huiske dat verkoper op de verkochte woning heeft gebouwd
met de helft van de boomgaard in welk huiske hij met zijn huisvrouw zal blijven wonen
gedurende hun leven en na hun dood zal het huisje met de halve boomgaard terugvallen aan
de woning onder betaling van 2/3 van de waarde aan zijn broer en zwager volgens de nu
gemaakte kosten van de bouw van het huiske.
228. 28-5-1590. Wouter Jacobszn. Doncker althans wonende te Valckenburg en Jan
Hendrickszn. wonende op de Ade beiden omen en bloedvoogden van Catharina Jacobsdr. oud
17 jr, nagelaten weeskind van Jacob Jacobszn. Doncker en Catharina Hendricksdr. verkopen
Jan Jacobszn. Doncker een huis en erf als de voorsz. Jacob Jacobszn. Doncker met zijn vrouw
hebben bewoond en bezeten, gelegen in de Beekstraat, alles volgens de oude brief van 27-111571, met waarborg door Dammas Corneliszn. als principaal en Jacob Corneliszn. als diens
borg.
los blad gedateerd 30-3-1590 Jhr Franchois de Viry houtvester van Holland en ambachtsheer
van Lisse verkoopt Johan van Sypesteyn 6 morgen geestland, belend NW, NO en ZO de
Nyenrodens duin en ZW Jan Marcuszn. van Yperen onder overhandiging van de oude brief
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welke wijlen Dirck Jacob Matthijsznzn. tbv Gerrit de Witte zijn schoonvader verleden heeft
op 17-11-1551.
los blad 9-11-1581. Wouter van Calcker bode van Lisse als curator over de boedel van Reyner
Wouterszn. en Willem Janszn. gewoond hebbende te Lisse verkoopt Anthonis Vranckenzn. 2
morgen 4 1/2 hond land, belend NO de Leecksloot hetwelk het scheid is van Lisse en de
Vennep en daarover het Kerkenland, ZO de stad Leiden met land oorspronkelijk van de
Regulieren van Leiderdorp, ZW Claes Willemszn. voornoemd en Gerrit Wouterszn. te
Haarlem, NW eerst de erfgenamen van Hendrick van Wamelen en NO de koper voor 509
gulden.
idem 5-5-1581 Dezelfde als curator van Jacob Corneliszn. Kist verkoopt Cornelis Dirckszn.
van Larum de afgebrande woning met 11 hond land gelegen aan drie percelen belend het
perceel daar de woning op staat NO Jr Johan van Mathenesse, ZO de Buurweg, ZW Mr
Anthonis van Dijck en NW Cabeliou, het 2e perceel belend NO Aernt van der Hooch, ZO het
Convent van Leeuwenhorst, ZW de Beeck en NW de voorsz. Buurweg, het 3e perceel belend
NO de Lageweg, ZO de Buurweg en ZW en NW de beek, belast met 4 1/2 penning per jr ’sGravenhuur, voor 353 gulden.
H.J. van der Waag, Spijkenisse, mei 1998.
Gedigitaliseerd door M. van der Tas, juni 2012.

60

